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PREDGOVOR 
 
 
Sredi prejšnjega stoletja je veljalo prepričanje, da konflikti zavirajo ustvarjalnost in 
delovanje posameznikov, skupin in celotnega podjetja. Zaposleni so se konfliktom 
izogibali, če pa je do njih prišlo, so morali narediti vse za njihovo odstranitev. 
Konfliktne situacije so za podjetje predstavljale nestanovitnost v podjetju, kar je 
posledično pomenilo nezaupanje in nezadostno komunikacijo med zaposlenimi. 
Podjetja so postala prostor namišljenega popolnega medsebojnega sodelovanja in 
harmonije med zaposlenimi, kjer ni bilo prostora za konflikte, izbruhnili so lahko le 
v izjemnih primerih, krivci za njihov nastanek pa so bili trmasti in neprilagodljivi 
zaposleni.  
 
Danes v podjetjih na konflikte gledajo kot na nekaj naravnega, kar je prisotno v 
vseh skupinah in organizacijah, saj se zavedajo, da so konflikti nekaj 
neizogibnega, da se jih ne sme zatajiti, temveč se jih mora sprejeti kot nekaj 
vsakdanjega. Zdravi odnosi niso tisti, ki ne vsebujejo konfliktov, temveč tisti, v 
katerih vpleteni konflikte uspešno rešujejo. Konflikt v poslovnem okolju lahko 
deluje  kot spodbuda za aktiviranje potencialov, iskanje preseţnih rešitev, 
razmislek o alternativah in s tem nenehno izboljševanje procesov. Zato je konflikt v 
podjetju lahko izjemno produktiven, kakovostno procesiranje konfliktov pa tako 
rekoč konkurenčna prednost podjetja. 
 
Kakšne bodo posledice konfliktov, pa je odvisno od tega, kako se nanje odzivamo. 
Zaposleni oziroma ljudje konflikte doţivljamo zelo osebno, kar bistveno 
hendikepira naše delovanje v konfliktih. Pogosto ne moremo izbrati konfliktov, v 
katerih smo se znašli, lahko pa izberemo, kako se bomo nanje odzvali. 
Neobvladani konflikti so lahko vir nasilja ali prekinitev odnosov.  
 
Pred leti so zaposleni sluţbe vrednotili predvsem po višini prejete plače, danes so 
predmet pogovorov vedno pogosteje počutje in medsebojni odnosi na delovnem 
mestu. Če so odnosi dobri, se oblikuje prijateljsko in ugodno vzdušje, zaposleni so 
zadovoljni s svojim delom in s svojimi plačami, prav tako so visoko produktivni, 
podjetje se pozitivno razvija.  
 
Velik del časa preţivimo na delovnem mestu oziroma podjetju, kjer so zaposleni 
tudi drugi sodelavci, ki tvorijo zapleteno celoto stališč, odnosov in različnih načinov 
vedenja. Najbolj se to pokaţe v situacijah, ko se soočajo različna mnenja ali ko se 
pojavi konflikt.  
 
Ljudje so osrednji dejavnik podjetja in so temeljni pogoj za poslovno uspešnost, 
obstoj in delovanje organizacije. Od tega, kako ravnamo z ljudmi pri delu in kako 
omogočamo njihov osebni in strokovni razvoj, je vse bolj odvisna tudi usoda 
organizacij. Od ravnanja z ljudmi pri delu je odvisna tudi uspešnost organizacije, 
zato ne preseneča, da postajajo vse pomembnejša tudi merila poslovne 
uspešnosti, povezana z zaposlenimi (Gruban, 2003, str.1). 
 
Dobro počutje in razumevanje med zaposlenimi v kolektivu je izrednega pomena 
za celotno organizacijo, saj vpliva na počutje posameznika in s tem posledično na 
njegovo večjo aktivnost . 
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Pogosto se konflikti končajo tako, da prekinemo komunikacijo, kar pa samo 
potencira jezo, frustracijo, slabitev odnosov in naraščanje nasilja v odnosu. Zato je 
zelo pomembno, da ne prekinemo komunikacije, saj si s tem zapremo pot do 
rešitve, konflikt pa se poglobi in odnos poslabša. 
 
V svojem diplomskem delu ţelim na podlagi razumevanje nastanka konfliktov v 
organizaciji ugotoviti kakšni so lahko pozitivni in negativni vplivi na uspešnost 
poslovanja organizacije. Veliko se lahko naučimo tudi iz proučevanja medosebnih 
odnosov v delovnih skupinah in komunikacije med njimi. 
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1. UVOD 

 
1.1 Naslov teme  

 
Obvladovanje konfliktov v organizaciji. 
 
 
1.2 Opredelitev področja in opis problema  

 
Razvoj in uspeh podjetja nista odvisna le od finančnih rezerv, trga in dobre 
tehnologije, ni dovolj, da je manager odločen finančni strokovnjak, spreten in 
iznajdljiv komercialist in odločen tehnolog. To znanje mu ne pomaga pri 
obvladovanju ljudi, sodelavcev oziroma zaposlenih. Dober manager mora biti tudi 
strokovnjak za ljudi. Organizacijo sestavljajo zaposleni, ki se med seboj razlikujejo 
po osebnostih lastnostih, kar velikokrat pripelje do konfliktov. Zaradi različnosti se 
morajo zaposleni prilagajati drug drugemu, da lahko ohranjajo dobre medsebojne 
odnose. Dobri medsebojni odnosi in zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu 
so temelj za uspešno delo in uspešno poslovanje organizacije. V nasprotnem 
primeru zaposleni iščejo razloge, da ostajajo dalj časa na bolniškem dopustu, 
oziroma so pri svojem delu manj učinkoviti. Prav zaradi tega, je naloga vseh 
zaposlenih, tako nadrejenih kot podrejenih, da se zavzemajo za dobre in odkrite 
medsebojne odnose. 
 
Zadovoljni zaposleni, primerno vzdušje v organizaciji, sprejemanje delovnega 
okolja so v neposredni povezavi z učinkovitostjo in uspešnostjo podjetja 
.Zadovoljni in motivirani delavci delajo kakovostno, so bolj učinkoviti in inovativni, s 
čimer več pripomorejo k uspešnosti podjetja. 
 
 
1.3 Namen, cilji in osnovne trditve diplomskega dela 

 
Namen 
 
Namen mojega diplomskega dela je razumevanje konfliktov ter prikazati, kako 
obvladovanje konfliktov vpliva na uspešnost in učinkovitost podjetja ter posredno 
na izboljšanje poslovnih rezultatov podjetja. 
 
V svojem delu ţelim predstaviti, da konflikt sam po sebi ni nevaren, nevaren je 
lahko predvsem način, kako se na konflikt odzivajo udeleţenci in njihova reakcija 
na odziv, ki se sprosti, če se udeleţenci ne naučijo konstruktivnega reševanja 
konfliktov. Konflikti so normalen pojav, ni organizacije, v kateri med sodelavci ne bi 
bilo nasprotij. 
 
Za proučitev izbrane tematike sem se odločila tudi zaradi osebnih izkušenj, 
zaposlena sem na delovnem mestu, kjer se vsak dan srečujem in kontaktiram z 
ljudmi oziroma strankami, zato sem se ţe velikokrat znašla v konfliktni situaciji z 
različnimi ljudmi. Opazila sem, da se na konfliktne situacije različno odzivam, prav 
tako sem zelo različne odzive opazila tudi pri nasprotnem udeleţencu oziroma 
sogovorniku. Prav ti različni odzivi na konflikte so bili povod, da sem za predmet 
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proučevanja izbrala »Obvladovanje konfliktov v organizaciji«, predvsem me je 
zanimalo kako preprečiti nastanek konflikta, ko se le-ta pojavi. 
 
 
Cilji in osnovne trditve diplomskega dela  
 
Diplomsko delo sem razdelila na šest poglavij. V prvem poglavju sem opredelila 
področje, opis problema in namen, cilje in osnovne trditve diplomskega dela. V 
naslednjem poglavju sem opredelila konflikt ter opisala vzroke za nastanek 
konfliktov. Konfliktom se ne moremo izogniti, to velja za vsako organizacijo 
oziroma okolje.  
 
V drugem delu se poglobim v sam pojav konfliktov, pojasnim sam vzrok njihovega 
nastanka, vrste konfliktov v organizaciji, kako z njimi ravnamo, opisujem načine 
premagovanja in razvrščanja konfliktov. Obrazloţila bom kdaj je pomembno, da 
konflikte spodbujamo ter tako spoznamo pozitivne in negativne posledice, ki jih 
pojav konfliktov pusti in vpliva na samo poslovanje. 
 
V tretjem delu opisujem pomen organizacijske klime, ki je v organizaciji in vpliva 
na vse, kar se v organizaciji dogaja. Organizacijska klima odraţa kakovost 
delovnega okolja. Ni dvoma, da so urejeni medsebojni odnosi in ugodna 
organizacijska klima lahko za podjetje vir trajne konkurenčne prednosti. 
 
V četrtem delu so opisani medsebojni odnosi med zaposlenimi. Zaposleni v 
organizaciji so med seboj povezani in delujejo  zaradi uresničitve skupnega cilja.  
V tretjem delu naloge sem prikazala pomen uspešnega komuniciranja, ki ga ima l-
ta pri preprečevanju nastanka konfliktov. Pomembno je, kako poteka komunikacija 
med zaposlenimi, med nadrejenimi in podrejenimi in ali so seznanjeni s cilji 
podjetja. 
 
V petem delu opisujem pomen konstruktivnega in odprtega  komuniciranja, ki 
omogoča sodelovanje, spoštovanje in zaupanje med zaposlenimi. V uspešnem 
podjetju se med seboj spoštujejo, samostojno razmišljajo in se pogovarjajo. 
Medsebojno komuniciranje je bistvena spretnost razvitega in uspešnega 
managementa. Nastajanje konfliktov v podjetju je posledica različnih dejavnikov, 
eden izmed njih je prav gotovo komuniciranje. Za nastanek konflikta je lahko vzrok  
pomanjkanje komunikacije ali pa njegova napačna uporaba, ki pogosto izvira iz 
neupoštevanja povratnih informacij v obliki dialoga ali aktivnega poslušanja. 
 
V zadnjem sklepnem delu diplomskega dela bom povzela nekaj ključnih dejstev in 
ugotovitev, ki izhajajo iz diplomskega dela. 
 
 
1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

 
Predpostavke 
 
V sobivanju ljudi obstajajo velike različnosti, ki so posledica medkulturnih, 
socialnih, psiholoških razlik med ljudmi in prav zaradi teh različnosti prihaja do 
nesporazumov, sporov in napetosti v odnosih. Poudariti je potrebno, da zdravi 
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odnosi niso tisti, ki ne vsebujejo konfliktov, temveč tisti, v katerih vpleteni konflikte 
uspešno rešujejo.  
 
Dobri odnosi med zaposlenimi imajo zato velik pomen za učinkovitost poslovanja. 
Konflikti namreč lahko vplivajo na organizacijo, kajti če jih je preveč ali če niso 
ustrezno rešeni se to kaţe v niţji storilnosti zaposlenih, ogroţeno je delovanje 
teamov in konflikt lahko povzroči celo propad teama. Ustvarjanje učinkovitih 
teamov z dobrimi odnosi je danes za vsako podjetje lahko velika konkurenčna 
prednost.  
 
Omejitve raziskave 
 
Poglavitna omejitev mojega diplomskega dela je nesodelovanje podjetja,v katerem 
sem zaposlena. V podjetju ni interesa, da bi se ugotovila klima oziroma 
zadovoljstvo zaposlenih. 
 
 
1.5 Predvidene metode raziskovanja 

 
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabljala literaturo domačih in tujih avtorjev 
ter članke in prispevke s področja reševanja in obvladovanja konfliktov, 
komuniciranja in medsebojnih odnosov.  
 
V teoretičnem delu naloge je uporabljen deskriptivni pristop, ki zajema: 

 metodo deskripcije ali opazovanja dejstev, pojavov in procesov, 

 metodo klasifikacije, v okviru katere sem definirala pojme kot so  

 komperativno metodo, s katero sem primerjala stališča avtorjev in primerjala 
teorije, 

 metodo kompilacje, ki povzema spoznanja, stališča in rezultate drugih avtorjev. 
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2 KONFLIKTI V ORGANIZACIJI 

 
 
2.1 Opredelitev konflikta 

 
Ţe sama beseda konflikt marsikomu zbudi neprijetne občutke, saj konflikti pogosto 
predstavljajo nekaj bolečega, škodljivega in nezaţelenega. Konflikti so vedno in 
povsod, vprašanje je le , kaj se z njimi naredi. Lahko jih rešujemo ali pa jih 
puščamo vnemar, lahko zanje prevzamemo odgovornost ali pa krivdo zvalimo na 
drugega, lahko jih uporabimo za rast ali pa za uničevanje odnosa. Pomembno je, 
da konflikt zadrţujemo na taki ravni, da ohranimo moţnost komuniciranja z drugim 
udeleţencem. Če komunikacijo ohranimo, se bodo prek nje lahko postopno stvari 
razčistile, če pa z njo prekinemo, se navadno odklonilni odnos povečuje, konflikt 
se stabilizira in sporazum ni več moţen, posledice pa so lahko trajne in škodljive. 
Vzroki za konflikte so pogosto čisto preprosti nesporazumi, torej napačno 
razumevanje drug drugega. Veliko konfliktov je rešljivih na najbolj enostaven način 
, to je s pogovorom, s katerim izvemo, kaj je bilo dejansko izrečeno in mišljeno, kaj 
je dejansko ozadje. 
 
Teorija ločuje med konflikti, ki so konstruktivni in gradijo, so pozitivni ter konflikti, ki 
so desktruktivni in podirajo oziroma rušijo. Pri opredeljevanju definicije konflikta 
ugotovimo, da gre v vsakem primeru za nasprotujoče, vsaj na videz nespravljive 
teţnje, interese, vrednote in cilje udeleţencev v konfliktu.  
 
Lipičnik (1991, str. 34) opredeljuje konflikte kot posledico boja med različnimi 
motivi ali hotenji oziroma kot neko oviro, ki je največkrat druga oseba in ki 
preprečuje, da bi tisto, kar si ţelimo uresničiti, tudi uresničili. 
Lipovec (1987, str. 249) trdi, da je vsak organizacijski proces konflikten proces, ker 
poteka v dveh nasprotnih smereh in ker je konflikt kot moţnost vsebovan v 
vsakem razmerju med dvema osebama, od katerih si vsaka po svoje izoblikuje ne 
samo svojo vlogo, temveč tudi zamisel, kakšna bi morala biti vloga drugega, da bi 
se skladala z vlogo, ki si jo je sam izoblikoval. Meni tudi »da konflikt v najbolj 
splošni obliki nujna sestavina in pogoj sodelovanja.« 
 
Konflikt je nasprotovanje, ki nastane zaradi nezdruţljivih ciljev, misli, čustev v 
posamezniku ali med člani v skupini ali organizaciji ( Moţina, 1994,str.641). 
 
Konflikt je proces, ki se začne takrat, kadar se pojavlja razočaranje  ali kadar 
nekdo misli, da je situacija konfliktna (Thomas, K.V.). 
 
Večina opredelitev konfliktov vsebuje vire njihovega nastanka, med katerimi je pet 
najpogostejših (Jurina,1994, str.315): 
 

 Odnos med zaposlenimi v procesu dela, zlasti pri spremembah. 

 Tekmovanje in ambicije, ki presegajo moţnosti posameznika ali skupine. 

 Nasprotovanje avtoritetam in vodjem, posebno kadar avtoritete in odgovornosti 
niso enoznačne, pa jih je  mogoče različno razlagati. 

 Medsebojna odvisnost posameznika ali skupin v organizaciji, posebno v 
razmerah. ko se ocenjujejo rezultati in prispevki posameznikov ali skupine. 
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 Diferenciacija v skupini, kot posledica delitve dela, kjer je percepcija te delitve, 
na podlagi norm in vrednosti, je lahko različna. 

 
Prva pozitivna stran konfliktov je v tem, da kaţejo na probleme, na človekovo 
hotenje spremeniti obstoječe stanje. Tako stanje moramo spodbuditi in omogočiti 
nastanek sprememb. 
Druga dobra stran konfliktov je, da zahtevajo rešitev. Konflikte sicer lahko 
potlačimo, se odrečemo uresničitvi ciljev, ne moremo pa se jim izogniti, ker vedno 
prihajajo na dan v takšni ali drugačni obliki. Kadar se pojavijo konflikti, bi morali 
najprej pomisliti, kako jih bomo reševali, ne pa, kako se jim bomo izognili.  
 
Moţina et. Al. (2002,str. 584) opredeli konflikt kot nasprotovanje, ki nastane zaradi 
nezdruţljivih ciljev, misli, čustev v posamezniku ali med člani, v skupini ali 
organizaciji ter meni, da konflikt pomeni specifično obliko interakcije med subjekti 
druţbenega ţivljenja, v katerih je dejavnost enega usmerjena proti dejavnosti 
drugega zaradi določenih dobrin tako, da ena stran poskuša ovirati ali onemogočiti 
uresničitev ciljev, potreb, ţelja … druge strani. 
 

SLIKA 1: Pozitivne lastnosti konfliktov 
 

 
 
VIR: Lipičnik et.al.1998,str.264 
 
 
Konflikt se lahko občuti kot neskladnost, v kateri so udeleţenci prizadeti, ker 
nastala situacija ni pričakovana oziroma zaţelena. 
Konflikt je proces, ki se prične, ko ena stran zazna, da druga stran negativno 
vpliva, ali bi lahko vplivala na interese druge strani. To pomeni, da posameznik 
zazna, da so njegove koristi ogroţene (odvzem ugodnosti, vpliva, plačila). V taki 
situaciji nobenemu človeku ni prijetno in naloga managementa je, da na to človeka 
pripravi ţe preden do tega pride. 
 

KONFLIKT 

Kaţe na 

probleme 

Je izhodišče za 

spremembe 

Zahteva 

rešitve 

Izhaja iz 

različnih 

interesov 

Utrjuje 

skupino Vodi do novih 

spoznanj 

Odpravlja 

stagnacijo 



12 

 

 

V organizacijah je mnoţica ljudi, ki na različne načine zadovoljujejo svoje potrebe. 
Uporabljajo različna vedenja, različne načine verbalne in neverbalne komunikacije, 
ki je odsev socializacije primarnega okolja. Kjerkoli so ljudje v komunikaciji, pride 
po logiki sistema delovanja medčloveških odnosov do nasprotij, različnih mnenj in 
stališč. Če nasprotja ne znamo reševati na ustrezen način, pride do konfliktov. 
Teoretično je dana moţnost nastanka konfliktov , kjerkoli so ljudje v komunikaciji. 
Če izhajamo iz teorij osebnosti, lahko rečemo, da se konflikti pojavijo zato, ker 
posamezniki ne morejo ali ne znajo zadovoljiti svojih potreb. Vsi konflikti vsebujejo 
čustvene in razumske interese posameznikov in kot taki imajo veliko moč pri 
vzpostavljanju medsebojnih odnosov  v organizaciji in ustvarjanju delovne klime 
organizacije.  
 
Pri primerjavi zgoraj navedenih opredelitev konfliktov lahko opazimo, da med njimi 
obstajajo tako podrobnosti kot razlike. Večina avtorjev meni, da so konflikti rezultat 
različnosti interesov in ciljev posameznikov oziroma nasprotovanje in oviranje pri 
doseganju le-teh.Razlike pa se kaţejo tudi v pojmovanju konflikta glede stališča pri 
opisovanju konflikta. S sociološkega in organizacijskega stališča so konflikti 
posledica različnosti vlog in manj različnosti ljudi. Po drugi strani pa psihološki 
pogled bolj poudarja pomen lastnosti ljudi in manj pomen vlog, ki jih ti imajo. 
 
 
2.2 Razvrščanje konfliktov 

 
Obstajajo različni pristopi in kriteriji, ki jih uporabljamo pri razvrščanju konfliktov.  
 
Vzroki za konflikte so racionalne ali emocionalne narave, razvrščamo pa jih po 
vzrokih nastanka, po posledicah, glede na mesto izvora, na časovno dimenzijo ali 
glede na stopnjo zavedanja. Glede na izvor lahko konflikti nastajajo znotraj ali 
zunaj človeka. V prvem primeru je posameznik v konfliktu s samim seboj, pri 
zunanjih konfliktih , sta v konfliktu vsaj dva človeka. 
 
Pri časovni razseţnosti so lahko konflikti trenutni, dnevni, tedenski pa tudi letni 
konflikt, letni in še daljši. Nekateri so razmeroma preprosti in rešljivi, nekateri so 
dolgotrajni in kompleksni, da se z bliţje perspektive zdijo nerešljivi. 
 
Vrste konfliktov v organizacijah, glede na udeleţence konflikta, so: 
 

 Konflikti med samimi zaposlenimi; 

 Konflikti, v katere je neposredno vpleten management; 

 Konflikti med zaposlenimi in nekom iz okolja( npr. s stranko); 

 Konflikti organizacije kot institucije ( ali njenih predstavnikov) z institucijo iz 
okolja; 

 Konflikti, v katerih so vpleteni lastniki. 
 
Elementi konflikta pa so: 
 

 prejšnji odnosi udeleţencev konflikta; 

 njihovo obnašanje pred konfliktom; 

 osnovni problem; 

 druţbeno kolje; 
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 opazovalci; 

 strategija reševanja; 

 posledice. 
 
Prejšnji odnosi udeleţencev konflikta lahko temeljijo na predhodnem konfliktu. Če 
ta ni bil rešen, je lahko vzrok novemu konfliktu. 
 
Prvi znaki konflikta so: napetost, čustveni konflikt in zaznavanje konfliktnega 
poloţaja v okolici. Za nadaljnji razvoj konflikta je pomembno razmišljanje akterjev 
o posledicah morebitnega konflikta. 
 
Vsak konflikt je sestavljen iz dveh ravni. Na prvi ravni poskušamo konflikt rešiti na 
razumski ravni. Na drugi ravni  poskušamo konflikt reševati na čustveni ravni. 
Konflikt navadno nastane na čustveni ravni, se manifestira na »varni«, razumski 
ravni in se tam rešuje. Če se reševanje ne postavi tudi na čustveno raven, 
sanacija ni mogoča. 
 
 
2.3 Vzroki konfliktov 

 
O konfliktih je napisnega ţe veliko, vendar se le redko pogovarjamo o tem, kako 
pomemben je, kdaj točno se je začel in na kaj vse je vplival. Različnosti vsakega 
posameznika, ki se kaţejo skozi njegovo osebnost, znanje, izkušnje, različna in 
nasprotujoča si stališča in cilji so v splošnem glavni vzroki za nastanek konfliktov. 
Za nastanek konflikta ima pomembno vlogo tudi vpliv okolja v katerem se 
posameznik ali skupina nahajata. Vsako okolje ima različne vrednostne sodbe in si 
različno razlaga  dogajanja. 
 
V podjetju nastanejo konflikti najpogosteje zaradi razlik v ciljih, različnostih vlog in 
značilnosti organizacijske strukture.  
 
Problemi pri usklajevanju ciljev so v organizaciji prisotni nenehno. Lipičnik govori o 
nujnem usklajevanju ciljev, da bi organizacijske enote uspešno delovale. Omenja 
dve pomembni komponenti in sicer emocionalno in razumsko. Ljudje imamo 
emocionalne in razumske cilje, vendar bi jih teţko razdelili, saj so ti ponavadi 
mešanica emocionalnega in racionalnega . (Lipičnik, 1996). Neusklajeni cilji lahko 
povzročajo nasprotja in konflikte v podjetju. Tu gre ponavadi za konfliktne situacije 
med delovnimi skupinami, ki delujejo v medsebojni odvisnosti. Odvisnost 
uspešnega dela ene skupine od dela druge skupine, daje večje moţnosti za 
nastanek konfliktov, kot če sodelovanja med skupinami ne bi bilo. 
 
Raziskovalec Baron je identificiral naslednje vzroke za nastanek konfliktov: 
 

 nezadostno komuniciranje, 

 medsebojna odvisnost, 

 občutek neustreznega obravnavanja, 

 dvoumno obnašanje zaradi odgovornosti, 

 pomanjkljiva konstruktivna kultura kritike, 

 nezaupanje, 

 nezdruţljive osebnosti in namestitve, 
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 boj za oblast in vpliv, 

 sovraštvo, zamera, jeza, 

  pripadnost skupinam, 

 nasprotovanja zaradi pristojnosti, 

 sistem nagrajevanja, 

 izguba ugleda, 

 tekmovanje in omejeni viri. 
 
Konflikti so prisotni skoraj vedno in v vsaki organizaciji. Večji konflikti najpogosteje 
nastanejo takrat, kadar se odločijo za uvajanje sprememb v organizaciji. Če je 
sprememba določena avtoritativno, brez predhodnega sodelovanja zaposlenih, so 
odpori zaposlenih večji. Konflikti nastanejo na dveh nivojih : med zaposlenimi in 
med zaposlenimi in vodjem. 
V večini organizacij se pogosto najdejo posamezniki – nergači. Ti stalno ali 
pogosto povzročajo teţave in konflikte. Za rušenje organizacijske kulture niso 
nevarni; včasih so za organizacijo celo koristni, saj opozarjajo na stanja, ki bi 
nekoč v prihodnosti za organizacijo utegnila postati nevarna. Če pa postane vpliv 
»nergačev« prevelik, pomeni, da v organizaciji tudi dejansko nekaj ni v redu. Pri 
reševanju konfliktov naj ima v takem primeru management vedno pred očmi 
interes organizacije ne pa interesov posameznikov.  
Konflikt ne more nastati tam, kjer nimajo hotenj ali pa se ta neovirano uresničujejo. 
Prav tako konflikti ne povzročajo teţav ljudem, ki se do njih vedejo brezbriţno. 
Ţelja, da bi uresničil svoja hotenja, povzroči , da človek intenzivno išče načine za 
njihovo zadovoljevanje. Bistveno pri vsem tem je, da je oseba zaradi konflikta zelo 
dejavna.  
Konflikt nastane lahko ţe v eni osebi, povsem neizbeţen pa je, če se pojavita vsaj 
dve osebi, ki imata vsak svoje hotenje, ki ga ni mogoče uresničiti hkrati. 
 
Odnosi v skupini, med skupino in posameznikom so bili vedno izziv raziskovanja 
mnogim raziskovalcem. Musek ( 1997,61-65) meni, da skupina vpliva na vsakega 
posameznega člana skupine tako, da je njegovo vedenje : 
 

 konformno – vedenje je povsem prilagojeno pričakovanjem skupine, 

 nekonformno – vedenje ne sledi pričakovanjem skupine, 

 antokonformno – vedenje je v nasprotju s pričakovanji skupine. 
 
Kadar se v delovni skupini pojavita nekonformno, predvsem pa antikonformno 
vedenje, pride do konfliktov med člani skupine. Konflikti povzročajo različna 
neprilagojena in moteča vedenja posameznikov, ki motijo ustvarjalnost in 
kreativnost skupine, povzročajo čustvene strese posameznikov, zmanjšajo 
rezultate dela. Kadar je konflikt zelo močan in ko imajo posamezniki več 
nezadovoljenih potreb in ne najdejo ustreznih rešitev, skupina običajno ne doseţe 
ţelenega in zastavljenega cilja. Vendar pa je dobro , če je vodja skupine oziroma 
nadrejeni pozoren na ljudi, ki imajo pogosto antikonformno vedenje, saj so le-ti 
pogosto nosilci inovacij in sprememb v organizaciji, le da svojih idej ne znajo 
izraziti na ustrezen način.  
 
Spodnja slika shematsko prikazuje, kako konflikt v motivacijskem krogu preprečuje 
pot do zastavljenega cilja. 
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SLIKA 2: Prikaz konfliktne situacije 

 
 
VIR:Dečman Dobrnjič, 2002, str. 23): 
 
 
Med mnogimi razlagami nastanka konflikta je najbolj pragmatična tista, ki trdi, da 
konflikti nastanejo kot posledica boja med različnimi motivi oziroma hotenji, ali pa 
neka ovira preprečuje, da bi hotenje uresničili. Konflikt ne more nastati tam, kjer 
nimajo hotenj ali pa le-te neovirano uresničujejo. Konflikti ne povzročajo teţav 
ljudem, ki se do njih vedejo brezbriţno. Ţelja, da bi uresničili svoja hotenja, 
povzroči, da človek intenzivno išče načine za zadovoljitev le-teh. 

Konflikte v timu lahko sproţijo tudi drugi dejavniki, kot so: 

 sprememba navad, 
 ogroţena varnost (različna tveganja), 
 strah pred neznanim (ob uvajanju sprememb), 
 izbirno dojemanje (sodelavec sprejema le tisto, kar mu koristi), 
 zaverovani v izkušnje, 
 uradniška miselnost (pretirana previdnost), 
 oportunizem (upognjen hrbet). 

2.3.1 Preprečevanje moţnosti nastanka konfliktov 

 
H kvalitetam uspešnega vodenja sodi prav gotovo tudi sposobnost preprečevanja 
in reševanja konfliktov. Da bi zmanjšali moţnost nastanka destruktivnih konfliktov, 
je potrebno vzdrţevati kar največ komunikacije, še posebej s tistimi, ki imajo 
drugačne interese in vedenje in ne odlagati razprave o problemu na kasnejši čas v 
upanju, da bo konflikt prešel sam po sebi.  
 
Medsebojne interakcije med posamezniki in skupinami v organizacijah povzročajo 
vrsto konfliktnih situacij, ki jih morajo menedţerji preprečevati in razreševati, zato 
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morajo vodje dobro poznati mehanizme nastajanja konfliktov in načine reagiranja 
posameznikov ali skupin. 

 
Nepravilno postopanje v primeru konfliktov lahko pripelje do cele vrste negativnih 
posledic. Nerešen konflikt se bo samo krepil naprej in povzročil še širšo in 
močnejšo konfrontacijo, ali pa bo za nekaj časa poniknil in se sčasoma pojavil še 
močneje kot prvotno. Vplival bo na slabšanje organizacijske klime in niţjo raven 
motivacije, velikokrat pa lahko povzroči tudi odhajanje zaposlenih iz podjetja. 
 
Ţe dalj časa se avtorji ukvarjajo s proučevanjem ljudi, ki naj bi povzročali konfliktne 
situacije. Opazili so, da v nekaterih okoljih prej in pogosteje prihaja do konfliktov 
kot v drugih . To stanje so pripisovali lastnostim oseb, ki kolektiv sestavljajo. 
 
Pri preprečevanju konfliktov uporabljamo različne postopke: 
 

 zdruţevanje ali ločevanje posameznikov in skupin, 

 jasno opredeljevanje in določanje delovnih nalog, 

 skupno reševanje problemov. 
 
Ločevanje posameznikov ali skupin je najpogostejša in najbolj varna pot pri 
preprečevanju konfliktov. Skupinam in posameznikom se tako ni potrebno 
srečevati in medsebojno komunicirati, tako da do konfliktov med njimi ne more 
priti. Ločevanje v praksi je teţko izvedljivo pri posameznikih in skupinah , ki med 
seboj sodelujejo in so odvisni drug od drugega. 
 
Preprečevanje konfliktov na podlagi zdruţevanja skupin in posameznikov je 
naslednja rešitev. Tu zdruţujemo osebe, ki so sposobne delovati v skupini in ne 
bodo prav oni vzrok konfliktov. Temeljito je potrebno premisliti, katere 
posameznike in skupine povezati, saj bodo delovali skupaj in imeli iste cilje. 
Pri preprečevanju konfliktov je zelo pomembno, da vsak zaposleni zelo jasno 
pozna svojo vlogo in vlogo drugih v podjetju. Zaposleni morajo poznati obseg 
svojih delovnih nalog in kdo je v podjetju za kaj pristojen in v kakšni meri. Tako 
obstaja mnogokrat manjša moţnost za nastanek konflikta. Slaba stran te rešitve 
je, da lahko delovne naloge jasno opredelimo le pri preprostih, ţe utečenih 
opravilih. 
 
 
2.4 Strategije pri reševanju konfliktov 

 
Reševanje konfliktov je zelo odvisno od vzdušja v delovni skupini, na katero pa 
zelo vplivajo tudi nadrejeni,  res pa je tudi, da je reševanje in obvladovanje 
konfliktov odvisno od situacije in človekovega temperamenta. 
 
Preden začnemo konflikte reševati, moramo poiskati vzroke in ovire za uspešno 
reševanje konfliktov, ki pa so lahko negativen odnos do konflikta, neustrezno 
komuniciranje, premalo znanj in spretnosti za reševanje konfliktov, premočna 
čustva, premajhna pripravljenost za sodelovanje in čas. 
 
Umetnost reševanja konfliktov je tudi zmoţnost presoje, za kako velik in pereč 
konflikt gre. Številni majhni nesporazumi ne zahtevajo analitičnih prijemov, rešljivi 
so ţe z nekaj človeške zrelosti in zdravega razuma. Obravnavo zahtevajo večji, ki 
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so prav tako nenehno prisotni, a tako neprijetni, da se jih ne ţelimo lotiti. Vendar 
pa distanciranje vodi le do kritičnega mišljenja in ne vodi k sodelovanju, saj ne 
upošteva motivov drugega. Distanciranje od konfliktov nas vodi v tavanje 
stihijskega vzpostavljanja in prenehanja stikov z drugimi, ne da bi vedeli, kako se s 
kom razumemo in zakaj se ne. Če sta dva distancirana, na enak način prihajata do 
ravno nasprotnih rezultatov, kot bi si jih ţelela. Ko nam nekaj ni všeč, to 
spremenimo v nasprotovanje, upiranje in zavračanje. Distanciranje je primerno za 
»začasen premislek«, ponovno načrtovanje ciljev. Kadar naletimo na konflikte, se 
večkrat zavedamo, česa ne ţelimo, kot pa tega, kar ţelimo. 
 
Strategije so usmerjene k reševanju nesporazumov in inoviranju stikov za uspešno 
sodelovanje. Uspešni managerji uporabljajo takšno strategijo, ki omogoča ustvariti 
skladne odnose, pri čemer so potrebni tudi strokovni sodelavci. Pri reševanju 
konfliktov praviloma napadamo probleme in ne osebnosti, kajti cilj je pomiriti strani 
v konfliktu in odstraniti nastale pregrade v odnosih. 
Reševanje konfliktov je relativno zapleten proces, saj je potrebno upoštevati 
strukturo konflikta, vrsto konflikta, različne poglede udeleţenih, njihove vrednote in 
še mnogo drugih dejavnikov. Ljudje se spremembam, če je le mogoče, izogibajo in  
se tako poskušajo izogibati konfliktom. Sprejemljivost rešitev je odvisna tudi od 
razmerja, kako velike so spremembe za posamezne udeleţence v konfliktu. 
Najsprejemljivejša je rešitev, ki vsem udeleţencem prinese enako velike 
spremembe. V nasprotnem primeru ima tisti, ki naj bi doţivel večje in draţje 
spremembe, občutek, da je bil pri reševanju konflikta opeharjen. Za  reševanje 
konfliktov so priporočljiva naslednja načela: 
 

 Definiranje problema kot cilj, ne kot potrebo za reševanjem; 

 Ko je problem definiran, je potrebno poiskati rešitev, ki bo pomenila 
spremembo za obe strani. 

 Pozornost mora biti usmerjena na problem, ne na osebne probleme ali na 
drugo stran. 

 Med komuniciranjem moramo sogovornika poslušati ter zmanjšati morebitno 
nejevoljo in groţnje. 

 
Glede na vsebino, razširjenost in moč konflikta izberemo strategijo reševanja 
konflikta. Izberemo lahko naslednje pristope za reševanje konfliktov: 
 

 individualni razgovor s posamezniki, ki so v konfliktu, 

 razgovor z dvojico delavcev, ki sta v konfliktu, 

 razgovor v delovni skupini, kjer so konfliktni odnosi, 

 zaradi nevtralnega mnenja je dobro izvesti razgovor z delavci, ki niso v 
konfliktu, 

 v primeru, da je konflikt v organizaciji vpliv zunanjega okolja, vključimo v 
reševanje tudi te, 

 če konflikt preseţe meje naše sposobnosti, vključimo v reševanje konflikta v 
organizaciji zunanje strokovnjake. 

 
Bistvo, ki ga mora vodja vedeti, je, da morajo imeti ljudje po reševanju konflikta 
zadovoljene svoje potrebe. Če odhajajo ljudje iz konflikta čustveno obremenjeni, 
materialno ali socialno prikrajšani, pomeni, da konflikt ni bil primerno rešen in da 
se bo kmalu ponovil. Pri ponovitvi konflikta bodo moţnosti reševanja manjše, saj 
bodo ljudje zaradi prvega slabega reševanja  izgubili zaupanje. Smiselno in 
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potrebno je probleme in nesoglasja reševati postopno, v večjem problemu 
prepoznati manjše in te reševati v kratkem časovnem obdobju.  
 
Spodnja slika prikazuje vsebino in razmerja načinov pri reševanju konfliktov. 
Vodoravna os ponazarja stopnjo, do katere je oseba pripravljena sodelovati pri 
zadovoljevanju potreb drugih udeleţencev. Navpična os pa ponazarja stopnjo, do 
katere oseba zadovoljuje predvsem svoje potrebe. 
 

SLIKA 3: Načini reševanja konflikta, nasprotij 
 

 
 
VIR: Moţina in drugi, 2002, str. 592 
 
Za reševanje medosebnih nasprotij uporabljamo več načinov reševanja: 

 izogibanje, umik, 

 prilagajanje, 

 prevladovanje, 

 sprijaznjenje s kompromisi, 

 dogovarjanje. 
 
Način izogibanja uporabljajo tisti, ki se nagibajo k umiki iz konfliktne situacije, 
oziroma ţelijo ostati nevtralni. Običajno so to prenašalci sporočil nadrejenim, 
podrejenim ali sodelavcem. V primerih, ko gre za  probleme večjega pomena, je 
način izogibanja  oziroma vedenje neproduktivno. V nekaterih situacijah pa je 
ustrezno, na primer: 
 

 pri konfliktih manjšega pomena in je škoda izgubljati čas za njihovo analizo in 
reševanje, 

 če ni dovolj informacij, ki bi posamezniku omogočilo učinkovito reševanje 
konfliktov, 
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 če posameznik nima ustrezne moči v primerjavi z drugimi, na primer, niţji 
menedţer ne more veliko vplivati na novo strategijo. 

 
Način prilagajanja ta način načrtno zanemarja pomen zadovoljevanja osebnih 
potreb in ciljev in poudarja zadovoljevanje skupnih potreb.  Pri tem načinu je 
pomembna uvidevnost , za kar je potrebna potrpeţljivost in pristanek drugih. 
 
Če ta način zadovoljuje samo čustvene potrebe zaposlenih, je neučinkovit, ker 
zanemarja izvirne vzroke konflikta. S tem načinom sicer zagotovimo dobro počutje 
ljudi,pravi problem pa ostaja in se bo ponovno pokazal. Način prilagajanja je dober 
za kratek čas in sicer : 
 

 če so zaposleni zapleteni v potencialno močno čustveni konflikt, ki ga je treba 
omiliti; 

 če v skupini dalj časa prevladujejo ostra nasprotja; 

 če so problemi resnično osebni in niso povezani z delom. 
 
Način prevladovanja je teţnja, da bi z uporabo moči obvladovali poloţaj in prisilili 
druge, da bi privolili v ponujeno rešitev. Ta način zadovoljuje samo eno stran, ki je 
udeleţena v konfliktu.  Način prevladovanja vključuje tako imenovano konfliktno 
situacijo dobiti-izgubiti. Menedţer, ki se s tem strinja, uporablja pri reševanju 
nasprotij med podrejenimi ali med oddelki groţnjo, kazni, premeščanje, da bi 
dosegel svoje.Nepopustljivo vztrajanje ene ali obeh strani vodi v stresno ali krizno 
situacijo. 
Tak način prevladovanja bi lahko uporabili na primer: 
 

 ko okoliščine terjajo hitro akcijo in ni časa za razne predloge in ţelje; 

 ko je treba opraviti neprijetno nalogo ( odpuščanje zaposlenih, uvesti prepoved 
kajenja,..); 

 kadar je treba koga zaščititi pred prevladovanjem druge osebe. 
 
Pristajanje na kompromise pomeni teţnjo posameznikov, da bi ţrtvovali nekaj 
interesov in tako dosegli dogovor, da bi kaj pridobili, moramo tudi nekaj ţrtvovati. 
Pristajanje na kompromise pomeni,da se doseţe osnovne cilje in ohrani dobre 
odnose. Veliko ljudi meni, da je to ena najbolj stvarnih oblik vedenja v konfliktnih 
situacijah.  Ta način je primeren: 
 

 ko kompromis pomeni za vsako stran večji doseţek ali vsaj ne slabšega, kakor 
če ga ne bi bilo, 

 kadar ni mogoče doseči kaj več od tega, 

 ko predlogi ene strani blokirajo cilje druge strani. 
 
Prehitro pristajanje na kompromise lahko škodi pravemu razpletu konfliktne 
situacije. 
 
Način dogovarjanja označuje najaktivnejšo obliko razreševanja konfliktov. Stranki 
sta prepričani, da je sporazum mogoč, da je konflikt mogoče razrešiti na način, da 
bosta obe strani zadovoljili svoje interes, zato se aktivno trudita najti rešitev, ki bi 
ustrezala obema.. Pomembno je medsebojno sodelovanje z ţeljo, da bi vsakdo 
čim bolj uresničil svoje cilje. Z dogovarjanjem odkrito obravnavamo konflikte, jih 
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analiziramo in skušamo najti rešitev, ki bi kar najbolj ustrezala vsem vpletenim v 
konflikt.  
 
Izmenjava mnenj, preskušanje predlogov in ocenjevanje glede na posledice 
ponavadi vodi k učinkovitemu reševanju medsebojnih nasprotij. Način 
dogovarjanja je posebno primeren: 
 

 ko imajo vpletene strani enega ali več skupnih ciljev in se ne strinjamo samo 
glede različnih poti in sredstev; 

 kadar dogovor vodi k najboljši splošni rešitvi za kak konflikt; 

 ko se je treba najbolje odločiti na podlagi razpoloţljivih informacij, morda tudi s 
pomočjo zunanjega strokovnjaka za reševanje konfliktov. 

 
Aktivnost v reševanju konflikta ni usmerjena proti drugi strani, ampak v reševanje 
problema, kar je jedro aktivnega iskanja sporazuma . Z odpravljanjem nasprotij 
skušamo konflikt rešiti. Za uspešno reševanje nasprotij je potrebno ustrezno 
ozračje. Gre za odnos med ljudmi, ki hočejo ţiveti in delati skupaj v prijetnih in 
neprijetnih situacijah.  
 
Velikokrat managerji uporabljajo vseh pet načinov reševanja nasprotij pri 
pogajanjih, posebno če je problem zapleten. Ključ do dobrih pogajanj je v 
kombinaciji načinov, ki prevladujejo v procesu. Za uspešno rešitev nasprotij je 
treba analizirati nastalo situacijo in se vprašati Kaj ţelimo doseči in kaj ţeli doseči 
nasprotna stran ?  
 
 
2.5 Posledice konfliktov 

 
Tipične posledice nerešenih konfliktov so slabša produktivnost, izguba kadrov ali 
celo prenehanje poslovnih vezi. 
Da neobvladani konflikti povzročajo velike stroške, dobro vedo Nemci, ki so 
ocenili, da izgubijo letno zaradi konfliktov, katerih posledice so izostanki z dela, 
fluktuacija in zmanjšana učinkovitost zaposlenih, okoli 500 milijonov evrov. Kakšno 
škodo povzročajo konflikti Slovencem še ne vemo, vsekakor pa bi bila številka 
zelo velika.  
(Revija Kapital, številka 319, leto 2003). 
 
Konfliktna situacija je vedno ovira za doseganje ciljev. Neznanje vzpostavljanja 
primernih odnosov v komunikacijskem sistemu, jemlje zaposlenim čas, 
kreativnost, inovativnost in druge, za uspešno organizacijo pomembne, impulze iz 
okolja. Od tega, kako bomo konflikt rešili, je odvisna nadaljnja klima in medsebojni 
odnosi zaposlenih. Dobro rešen konflikt prinaša pozitivne posledice in običajno 
tudi spremembe. Tudi Moţina (2002, str.582) meni, da konflikt nima le negativnih 
posledic, temveč tudi pozitivne (slika 1) in zavedati bi se morali predvsem teh. 
Konflikti prinašajo kar nekaj pozitivnih posledic, ki bi jih kazalo izrabiti kot 
priloţnost pri ustvarjanju naše prihodnosti. Prva pozitivna stran konfliktov je v tem, 
da kaţejo hotenja po spremembi obstoječega stanja. Ohranitev nespremenjenega 
stanja nas lahko uspava, pridobivati moramo nova spoznanja. Strokovnjaki trdijo, 
da se je 90 odstotkov vseh vrst izvirnih rešitev pojavilo iz nujnosti, kar pomeni, da 
je moralo 90 odstotkov inovatorjev doţivljati svojevrstne konflikte, ki so jih izkoristili 
pri oblikovanju svojih idej. Tako postaja konflikt začetek ustvarjalnega 
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spreminjanja zastarelega in neuporabnega stanja. Zato je konflikt tudi povzročitelj 
novih spoznanj, ki pripomorejo k rešitvi.  
 
Ule (2005, str. 337) pravi, da »konflikt, ki ga znamo dobro rešiti, lahko pomembno 
prispeva k izboljšanju kakovosti odnosa, poudarja soodvisnost med partnerji, 
signalizira potrebo po spremembi, dopušča diagnozo problemov. 
 
Pozitivne funkcije konflikta poudarjajo zlasti: 

 Konflikt oblikuje skupino, jo razmejuje od drugih. 

 Prispeva k ohranjanju in vzpostavljanju ravnoteţja v skupini. 

 Ima posebne funkcije v razmejevanju skupine navzven (postavlja meje, 
homogenizira skupino). 

 Skupine, ki so v stalnem boju s sovraţnikom, zgradijo večjo notranjo trdnost. 

 Konflikt povzroči iskanje novih zavezništev in zato povzroči oblikovanje novih 
povezav. 

 Konflikt povzroči realno merjenje moči skupin itd., 
 
Negativne razseţnosti konfliktov v zdruţbi se odraţajo predvsem v (Kovač, 2005, 
str. 23): 

 nestabilnosti in niţji učinkovitosti pri doseganju postavljenih ciljev, 

 stresu in nezadovoljstvu na ravni posameznika, 

 motnjah v komunikacijskih tokovih, koordinacijskih naporih ter niţji stopnji 
izkoriščenosti obstoječih resursov, 

 oblikovanju stereotipov in stopnje zaznav. 
 
Kadar nastanejo konflikti med več osebami ali skupinami, morajo te poiskati 
skupne cilje in skupne rešitve ter upoštevati vsa mnenja vseh, ki so v konfliktu 
udeleţeni. Iskanje skupnih hotenj je močnejše orodje za reševanje konfliktov kot 
pa ugotavljanje razlik. Zmotno je mnenje, da je konflikt mogoče rešiti tako, da od 
dveh hotenj prevlada eno, ki ga mora upoštevati tudi druga stran. V tem primeru bi 
prevladovalo vsiljevanje in ne usklajevanje mnenj. O usklajevanju mnenj mnogo 
laţe govorimo, če iz dveh različnih mnenj oblikujemo novo, tretje, ki upošteva 
osnovne poteze prejšnjih dveh, kar nam kaţe spodnja slika. 
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SLIKA 4: Iskanje skupnih rešitev, ciljev 

 
 
Posamezniki, ki so dolgo v konfliktni situaciji, reagirajo na okolje stresno, se teţje 
skoncentrirajo za naloge in pri delu ne doţivljajo ţelenega zadovoljstva.  Konflikti 
preprečujejo uvid do cilja, so motivacijska ovira, saj posegajo v same 
organizacijske načrte vodenja. Energijo in čas, ki bi ju lahko porabili za doseganje 
cilja, porabljamo za reševanje konfliktov.  
 
Gre za vprašanje, kakšen vpliv imajo konflikti na odnose in njihov razvoj. O tem 
obstajata dve nasprotni koncepciji, po eni koncepciji imajo konflikti predvsem 
negativne, rušilne posledice na posameznika, skupino ali organizacijo: 

 razbijajo enotnost sistema, 

 zbujajo sovraţna čustva med posamezniki in skupinami oz. organizacijo, 

 povzročajo napetosti v skupinah in med skupinami, 

 povzročajo destruktivno in agresivno obnašanje, 

 rušijo kanale normalnega komuniciranja med ljudmi, 

 odvračajo pozornost od ciljev, 

 oteţujejo  doseganje ciljev, itd. 
 
Konflikti na eni strani spodbujajo razvoj in zato je določena mera konflikta v skupini 
oziroma organizaciji pozitivna. Tudi konkurenca je npr. oblika konflikta. Če je ni, je 
mogoče opaziti stagnacijo, zadovoljstvo z obstoječim, spanje na doseţenem. Če 
pa je konflikt premočan ( npr. slepo sovraštvo) , lahko uniči skupino in celo 
organizacijo.Zato je treba raven konflikta v organizaciji skrbno uravnavati, 
dovoljevati ali celo spodbujati toliko konflikta v organizaciji, kot je koristno za razvoj 
in preprečevati pretirane konflikte, ki bi vplivali razdiralno. 
 
 
 
 

 

MNENJE A 
 

MNENJE B 

SKUPNI 

CILJ 

USTREZNA 

REŠITEV 
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3 OGRANIZACIJSKA KLIMA 

 
 
3.1 Pojem organizacijske klime in organizacijska kultura 

 
Nekateri avtorji menijo, da pojmi, kot so organizacijska klima, organizacijska 
kultura, psihološka klima, osebnost podjetja, delovno ozračje, vzdušje v podjetju 
pomenijo isto, drugi pa jim očitajo, da ne poznajo pojmov in zato ne vidijo razlik. 
Konrad (1987,106) trdi, da je pojem kulture globlji, klima pa naj bi bila odsev 
kulture. Pomembnejše razlike med njima so: pojem kulture naj bi bil globalen, 
usmerjen v preteklost in prihodnost. Za raziskovanje organizacijske kulture se 
uporablja kvalitativna metodologija (analiza jezika, obredov, mitov itd.). Pojem 
klime je bolj analitičen, usmerjen v opisovanje sedanjega stanja in izkoriščanje 
kvantitativnih metodologij raziskovanja, kot so vprašalniki. 
 
Gospodarska zbornica Slovenije pa uporablja definicijo, ki vključuje pojmovanje 
organizacijske klime kot močne sile, ki vplivajo na vedenje posameznika in 
skupine v organizaciji. Predstavlja niz predpostavk, verovanj, vrednot in norm, ki 
jih imajo zaposleni v organizaciji. Je neoprijemljiva, toda prisotna v delovnem 
okolju. Tako kot zrak, obkroţa in vpliva na vse, kar se dogaja v organizaciji (GZS, 
2005). 
 
Organizacijsko klimo bi lahko definirali kot predstavo oziroma način kako zaposleni 
razumejo organizacijo kot celoto. Najbolj nazorno lahko organizacijsko klimo v 
podjetju opredelimo kot psihološko ozračje. Je relativno trajna kvaliteta notranjega 
okolja organizacije, ki jo zaposleni občutijo, klima pa tudi vpliva na njihovo 
vedenje.  
 
Klima je ozračje v organizaciji, ki je posledica različnih znanih in neznanih 
dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti , iz širšega in oţjega okolja, ki vpliva na 
vedenje ljudi in uporabo njihovih zmoţnosti. (Lipičnik, str. 74-ravnanje z ljudmi pri 
delu). 
 
Zaposleni s svojim delom tvorijo in udejanjajo  svojo organizacijo, hkrati pa v njej 
ustvarjajo določeno ozračje, ki organizacijo določa  in loči od drugih, ter vpliva na 
vedenje ljudi. 
 
V najbolj posplošenem smislu nam organizacijska kultura in klima v osnovi 
predstavljata tako imenovano organizacijsko razpoloţenje, ki pa se odraţa v 
načinu delovanja organizacije, v splošnem vzdušju, v načinu vedenja 
posameznikov v organizaciji. To organizacijsko razpoloţenje je v določeni obliki 
prisotno v vsakem poslovnem sistemu in v vsaki organizaciji ter je integrirano v 
vse procese, zaposlene in postopke. Pri tem tovrstno razpoloţenje ne vpliva zgolj 
na potek procesov, delovanje posameznikov in izvajanje postopkov, temveč tudi 
na kazalnike uspeha. Kultura in klima sta medsebojno tesno povezani, vplivata 
ena na drugo in se vedno skupaj manifestirata. Nova organizacijska kultura in 
klima  vedno  spodbujata vsesplošno odličnost, tako organizacije kot vsakega 
posameznika v njej. Organizacijska kultura in klima krepita rast, razvoj in splošen 
napredek poslovnega sistema, spodbujata k stalnemu izboljševanju sistema, 
procesov in postopkov, podpirata demokratične načine komuniciranja in 
inovativnost zaposlenih. (Mihalič, str. 28). 
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Organizacijska kultura in klima se razlikujeta glede po načinu integriranosti v 
organizacijo. Tako je kultura bolj vezana na strateške, globalne in sistemske 
elemente, klima pa bolj na operativne in procesne elemente. Pri organizacijski 
kulturi gre za večjo povezanost s strategijo, vizijo, razvojem, strateškimi cilji, 
intelektualnim kapitalom, stabilnostjo, splošno rastjo, organiziranostjo, finančnim 
kapitalom in  globalnimi interakcijami organizacije.Pri organizacijski klimi pa gre za 
večjo medsebojno povezanost s procesi, postopki, politiko, kratkoročnimi 
cilji,internim okoljem, strukturo zaposlenih, operacionalizacijo in načini poslovanja 
organizacije. (Mihalič, str. 12). 
 
Ne glede na to, da je organizacijska kultura bolj vezana na makro okolje 
poslovnega sistema in organizacijska klima bolj na njegovo mikro okolje, pa to še 
ne pomeni, da je kultura posledično pomembnejša od klime. Za vsako organizacijo 
sta tako kultura kot klima enakega pomena in razvoju obeh moramo posvetiti 
enako pozornost, saj v nasprotnem primeru naši rezultati ne bodo optimalni. 
 

PREGLEDNICA 1: Primerjava pojmov organizacijska kultura in 
organizacijska klima 

 

DISCIPLINA ORGANIZACIJSKA 
KULTURA 

ORGANIZACIJSKA  
KLIMA 

Veda Antropologija,sociologija Psihologija 

Časovna usmerjenost Preteklost, prihodnost Sedanje stanje 

Metoda Kvalitativna Kvantitativna 

Usmeritev V opis zdruţbe V primerjavo med 
druţbami 

Nivo preučevanja Vrednote, norme, 
načini,obnašanja 

Zaznava dogodkov, 
postopkov, pravil, odnosov 

 
VIR: Černetič, 2007, str.289) 
 
Negativna klima v organizaciji ni nujno neposredni vzrok manjši motiviranosti za 
delo in slabši učinkovitosti, je pa pomemben faktor pri vztrajanju zaposlenih, če se 
podjetje znajde v krizi. Takrat je pozitivna klima nujna za izhod iz nje. 
 
Managerji se večinoma zavedajo, kako pomembno je razumevanje klime 
organizacije in okolij, v katerih deluje. Predvsem v zadnjem času mnogi vlogo 
nadrejenega vidijo v oblikovanju in krepitvi ustrezne klime za razvijanje 
sposobnosti podrejenega.  
 
Organizacijske klima v organizaciji je odvisna od stališč zaposlenih o lastnem delu, 
organiziranosti dela, nagrad, medsebojnih odnosov, načina vodenja, počutja v 
organizaciji ter interesov in ţelja zaposlenih glede njihovega dela, kariere in 
izobraţevanja. Organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in 
uspešnost poslovanja. Bolj ko zaposleni čutijo, da so v organizaciji cenjeni in 
spoštovani, bolj pozitivno bodo prispevali k doseganju dobrih poslovnih rezultatov 
kakor tudi k osebnemu zadovoljstvu in razvoju. 
 
Organizacijska klima je posredno ime za način obnašanja ljudi in zaznavanje 
medsebojnih odnosov, ki ima zaznavno posledico – rezultat. Posledica-rezultat za 
organizacijo ni nenormalna, ni nesprejemljiva, vsi jo vidijo kot nekaj običajnega, 



25 

 

 

razen tistih, ki se tej klimi še niso prilagodili. To pomeni, da se človek klimi lahko 
prilagodi. Lastnost je zelo koristna, če se človek prilagaja tisti klimi, ki mu omogoča 
boljše ţivljenje, boljšo prihodnost ali kar sam čuti, da mora doseči. Lahko pa je ta 
prilagodljivost klimi tudi škodljiva , če gre za klimo, ki škoduje človeku.  V takšnih 
primerih se pojavljajo upravičene ţelje po spreminjanju klime. Pri tem 
predpostavljamo, da bomo spremenjeno klimo lahko uveljavljali na račun 
človekove prilagodljivosti. (Lipičnik, str.63, Človeški viri in ravnanje z njimi) 
 

SLIKA 5: Temeljni elementi celostnega sistema organizacijske klime v 
organizaciji 

 
 
VIR: Mag.Renata Mihalič, Upravljamo organizacijsko klimo in kulturo 
 
 
3.2 Ugotavljanje organizacijske klime 

 
Organizacijska klima ima pomemben vpliv na doseganje ciljev, zato je smiselno 
presojati, ali je klima v organizaciji ugodna ali ne. Merjenje je namenjeno 
ugotavljanju elementov, ki pozitivno ali negativno vplivajo na delovno zadovoljstvo 
in delovno učinkovitost. Rezultati merjenja organizacijske klime nam pokaţe, na 
katerih področjih moramo ukrepati, da bomo ob povečanem zadovoljstvu dosegli 
tudi povečano učinkovitost zaposlenih: Z raziskavo se osredotočimo predvsem na 
naslednja področja: 
 

 kakšni so odnosi med zaposlenimi, 

 kakšni so odnosi med zaposlenimi in vodstvom, 

 kakšno je mnenje zaposlenih o delovni organiziranosti, 

 kakšni so pogoji dela, 

 kakšen je pretok informacij, 

 kakšno je stališče zaposlenih do sistema nagrajevanja, 

interekcije z ljudmi 

avtonomnost 

počutje pri delu solidarnost 

sodelovanje 

klima organizacije lojalnost zavest ljudi 

zadovoljstvo 
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 kakšna je njihova pripravljenost za sodelovanje v razvoju podjetja ali ustanove 
v prihodnosti. 

 
Rezultati raziskave nam pomagajo pri odpiranju moţnosti za dvig kvalitete naštetih 
segmentov in planiranju ter izvajanju aktivnosti na tem področju. Merjenje  
organizacijske klime predstavlja osnovo za uspešno vpeljevanje sprememb in 
postopno spreminjanje organizacije v ţeleno smer. Organizacijska klima in 
zadovoljstvo zaposlenih bistveno vplivata na pripadnost zaposlenih in na njihovo 
motiviranost za delo. Rezultati raziskave  vodstvu podjetja nudijo vpogled v globlje 
izvore nezadovoljstva in področja, kjer so spremembe nujne, da se bo kvaliteta 
dela v organizaciji izboljšala. 
 
Zadovoljstvo zaposlenih lahko razumemo kot zadovoljevanje potreb in 
izpolnjevanje pričakovanj zaposlenih pri uresničevanju osebnih in skupnih ciljev. 
Pomeni zaznave ali kako zaposleni dojemajo lastno zdruţbo in kako dojamejo 
svoje zmoţnosti in pogoje dela.  
Kakšni  odnosi se bodo oblikovali med zaposlenimi, je odvisno od veliko 
dejavnikov, ki vsak po svoje prispeva k ugodni  ali neugodni klimi. Med te 
dejavnike spadajo: 
 

 sistem vodenja, 

 cilji podjetja, 

 usklajenost vodenja, 

 usmerjenost ljudi v organizaciji in socialne vloge posameznikov, 

 socialne vloge posameznikov. 
 
Človekovo vedenje in obnašanje je zelo spremenljivo, na njegovo vedenje, počutje 
in izraţanje njegovih zmoţnosti vpliv klime ne deluje neposredno. Trditve, da je 
klima vzrok in razlog za doseganje slabih rezultatov v organizaciji ne drţi. Vzrok 
slabih rezultatov v podjetju je največkrat posledica nesposobnosti in neznanja 
posameznih pripadnikov podjetja ali enote in prav nesposobnost in neznanje 
zaposlenih v podjetju oziroma enoti, sta dve tipični značilnosti lastnosti klime.  
 
Za način vedenja in obnašanja ljudi ter za zaznavanje medsebojnih odnosov, ki 
ima v zaznavno posledico-slab delovni rezultat, lahko uporabimo skupno ime – 
klima. 
Zaposlenim, ki so v organizaciji zaposleni ţe dalj časa, se rezultat, ki se opazi kot 
slaba stran dela, ne zazna. Rezultati slabega dela se jim ne zdijo nenormalni, 
vsem zaposlenim se zdi, kot da tako mora biti. Nepravilnosti, katerih posledica so 
slabi rezultati dela, pa so opazne pri novo zaposlenih, ki se obstoječemu stanju 
oziroma klimi v organizaciji še niso prilagodili. Sčasoma, ko se bodo takemu stanju 
prilagodili tudi novo zaposleni, le ti prav tako ne bodo opazili nepravilnosti, ker se 
bodo tem nepravilnostim prilagodili in se jim bo zdelo tako stanje normalno. 
Omenjene trditve pomenijo, da se zaposleni klimi v organizaciji lahko prilagodijo. 
Tako prilagajanje klimi ima kot znak pripadnosti organizaciji lahko dve posledici: 
pozitivno in negativno. 
Pozitivna posledica je tista, ko se novo zaposleni prilagaja in sprejema tisto klimo, 
ki mu omogoča boljše ţivljenje in prihodnost tako v organizaciji, kot posledično tudi 
v osebnem ţivljenju.  
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Negativna posledica prilagajanja ţe ustaljeni klimi v organizaciji, katere posledica 
so slabi rezultati dela, pa bo tudi pri novo zaposlenih vzbudila ţeljo po 
spreminjanju klime v organizaciji. 
 
 

3.2.1 Vpliv organizacijske klime in zadovoljstvo zaposlenih 

 
V kolektivu je lahko klima prijateljska, spodbudna in spoštljiva, če je takšen najprej 
vodja. Vrednote vodje in njegovi vzorci vedenja se prenašajo na njegove 
podrejene. Če ţeli vodja izboljšati svoj tim, je prvi korak ta, da preveri, kaj lahko on 
izboljša pri sebi. Vedenjski vzorci, strategije, prepričanja in vrednote vodje so 
dejavniki, ki vplivajo na to, kako deluje celoten tim. ( www.vodja.net ) 
 
Organizacijska klima vpliva na stopnjo zadovoljstva zaposlenih pri delu in na 
delovnem mestu. Izmed vseh segmentov, na katere vpliva klima pri posamezniku, 
je ravno vpliv na zadovoljstvo vedno najizrazitejši in najbolj neposreden ter zelo 
hitro prepoznaven. Povezanost med klimo in zadovoljstvom posameznika je zelo 
preprosta, saj bo zaposleni toliko bolj zadovoljen, kolikor bolj bo klima zanj 
ustrezna in toliko bolj nezadovoljen, kolikor manj bo klima zanj ustrezna. 
Primerjanje in ocenjevanje ustrezne obstoječe klime glede na lastne potrebe in 
ţelje, zaposleni izvaja neposredno in najpogosteje nezavedno. V primeru, ko 
zaposleni oceni, da mu klima ustreza, je zadovoljen. Problem se pojavi, ko 
zaposleni oceni, da mu klima ne ustreza in postane nezadovoljen. V takem 
primeru lahko pride do ţelje po spreminjanju klime v organizaciji, bodisi do 
sprememb in prilagoditve lastnih ţelja, potreb in zahtev, ali pa do odklonilnega 
vedenja zaposlenega. 
 
Sodobna organizacijska klima je usmerjena k zagotavljanju kvalitetnih 
medsebojnih odnosov, ki dajejo prednost sodelovanju pred tekmovanjem med 
zaposlenimi, sprotnemu in konstruktivnemu reševanju konfliktov, visoki stopnji 
medsebojnega zaupanja, medsebojnemu spoštovanju in cenjenju doseţkov med 
sodelavci, prevladovanje demokratičnega načina komuniciranja, moţnost 
odkritega pogovora z vodji in brez bojazni sankcij, izvajanje permanentnega 
komuniciranja med vodjo in sodelavci.  
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SLIKA 6: Organizacijska klima, vzdušje, kultura kot integracijski koncept v 
vedenju organizacije 

 

 
 
 
Vir: moţina S.: osnove vodenja, 1994, str. 147 
 
Vpliv obstoječe klime na zaposlene je zelo močan. V organizaciji kjer je klima 
pozitivno naravnana, bo posameznik, ki ima pomanjkljiva znanja  in sposobnosti, 
uspešno deloval, saj taka klima podpira razvoj vsakega delavca, omogoča 
primerne pogoje za delo. Na drugi strani pa lahko zaposleni, ki ima nadpovprečna 
znanja in sposobnosti, povsem neuspešno deluje v pogojih klime, ki zaviralno 
deluje na zaposlene, ki ni spodbudna, ne omogoča razvoja zaposlenih in podobno. 
Klima vpliva na uspešnost in učinkovitost posameznika, saj vpliva na zadovoljstvo 
zaposlenega z delom in z delovnim mestom, na njegovo počutje v organizaciji, na 
moţnosti njegovega razvoja, na lojalnost , motiviranost pri delu. Pozitivna 
organizacijska klima vpliva na popolnoma vse segmente dela in razvoja vsakega 
posameznika. 
 
Če primerjamo pojma organizacijska klima in zadovoljstvo, ugotovimo, da 
zadovoljstvo zaposlenih obravnava različne vidike dela, kot so: Varnost zaposlitve, 
višino plač in drugih denarnih nagrad, odnose med sodelavci ter razmerja med 
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delavci in njihovimi nadrejenimi. Lahko bi rekli, da so razlogi za zadovoljstvo 
zaposlenih povezani z dimenzijami klime.( Černetič, str. 289). Če zaposleni čutijo, 
da je njihova osebna blaginja zaščitena s prijaznim, obzirnim in splošno humanim 
vodstvom, to povečuje zadovoljstvo zaposlenih, ker vpliva na občutek, da se 
upošteva njihova čustva. Klimo v podjetju ustvarjajo vsi zaposleni in hkrati vsak 
posebej. Klima predstavlja zaznave vseh vidikov delovnega okolja( dogodki, 
postopki, odnosi), ki so članom zdruţbe pomembni, zadovoljstvo pa definiramo kot 
pozitivno čustveno stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela. (SiOK,2002). 
 
 
3.3 Vrste in lastnosti organizacijske klime 

 
Organizacijska klima ima več lastnosti (GZS, 2005) : 
oblikujejo jo zaposleni – posamezniki »uporabljajo«organizacijsko klimo, da bi 
podkrepili ideje, občutke in informacije, ki so skladne z njihovimi prepričanji. 
Organizacijska klima izriva občutke in informacije, ki niso v skladu z njo. 
 
Pri poučevanju organizacijske klime se srečujemo z določenimi posebnostmi. 
Klime ni treba iskati, ker le-ta zmerja obstaja. Pri proučevanju nas le redko zanima 
splošna klima, omejujemo se na določeno, za človeka pomembno, področje 
obnašanja.O posameznih dimenzijah klime moramo predpostaviti in ugotoviti, kaj 
se z njimi dogaja, da bi lahko sklepali na del klime, ki nas zanima. 
 
Tako so nastala manjša, oţja področja klime, kot so npr. motivacijska klima, 
inovativna klima, timska, organizacijska klima in podobno. 
Za organizacijsko klimo doseţkov so značilne hitre akcije, visoke zahteve s strani 
vodstva, tekmovalnost med zaposlenimi in ključno je doseganje ciljev. 
Klima varnosti temelji na zagotavljanju varnosti zaposlitve. V tovrstni organizaciji 
sta izraţena formalizacija in nadzorovanje ter izrazita strukturiranost. 
V organizacijah s klimo sodelovanja prevladujejo neformalni odnosi , timski način 
dela, demokratična komunikacija, zaupanje, pripadnost in participacija. 
Organizacijska klima kreativnosti pa posebej  izpostavlja načrtno inoviranje, 
dinamiko, kompetenčnost zaposlenih, stalen napredek in razvoj ter hitro rast. 
(Mihalič, str.22). 
 
 
3.4 Obvladovanje negativne organizacijske klime 

 
Vodenje ţe v osnovni funkciji vključuje tudi usmerjanje kulture in klime 
organizacije. Vodje imajo zato nedvomno zelo pomembno vlogo v ustvarjanju in 
vzdrţevanju kulture in klime ( Mihalič-povzeto po Kowalski,2002) ter še zlasti pri 
njenem spreminjanju.  
Klimo ugotavljamo zato, da bi ugotovitve lahko uporabili pri njenem spreminjanju. 
Predpostavka, ki jo pri tem uporabljamo, je, da je klima lahko neugodna in jo je 
treba spremeniti. Neugodne klime pa ni, če ne predpostavljamo, da zaradi 
neugodne klime ne bomo dosegli cilja. Tako ugodnost ali neugodnost klime zmeraj 
presojamo glede na določene cilje, ki jih ţelimo doseči.  
 



30 

 

 

Spremeniti klimo pomeni spremeniti doţivljanje določenih ključnih situacij tako, da 
pri delavcih izzovemo ţeleni način reagiranja, ki omogoča doseganje prej 
postavljenih ciljev.  
 
Da bi lahko spreminjali negativno in nezaţeleno klimo, jo je potrebno naprej 
preučiti. Preučiti klimo pomeni ugotoviti njene značilne dimenzije, vzroke za njen 
nastanek in posledice, ki jih ima na vedenje ljudi oziroma uporabo njenih 
zmoţnosti. Mnogi menijo, da bi z odpravo vzrokov, ki so povzročili določeno 
značilnost negativne organizacijske klime, lahko spremenili klimo. Takšno 
pričakovanje je zmotno, posledice te zmote pa je razočaranje. Z odpravo vzroka, 
ki povzroča določeno stanje -značilnost klime, bi sicer spremenili, vendar to ni 
dovolj, da bi spremenili klimo. Za spreminjanje klime je potrebno opraviti dvoje: 
 

 spremeniti stanje določenega pojava in  

 pripraviti zaposlene za sprejemanje sprememb ter za ustrezno vedenje v 
skladu z njo. 

 
Največkrat se zadnji aktivnosti ne posveča dovolj pozornosti, velikokrat se jo celo 
izpusti, zaradi česar zaposleni teţko sprejemajo spremembe. Zaposlene je 
potrebno na spremembe ustrezno pripraviti. 
V praksi srečujemo v glavnem nekaj načinov spreminjanja klime. Najbolj pogost 
način je tisti, ko se klima spreminja nekontrolirano, nezavedno, kar sama od sebe, 
vendar ne tudi slučajno. Gre za klimo, ki kasneje ovira doseganje cilja in ki 
narekuje spremembe. Tovrstno spreminjanje klime lahko povzroča nešteto vplivov 
iz okolja, bliţnjega in daljnjega, ter nas ta trenutek zanima kot vsak moteč faktor 
pri realizaciji namer.  
 
Drugi način spreminjanja klime je tisti, ko jo ţelimo spreminjati z  navodili in ukrepi. 
Pri tem načinu spreminjanju klime poskušamo uravnavati vedenje posameznikov v 
pozitivni smeri. Spremembe pri tem načinu je mogoče uvesti v kratkem času, 
vprašanje pa je, koliko so jih ljudje pripravljeni sprejeti in, če so  doseţeni  ţeleni 
učinki. Ta način spreminjanja je primeren za medsebojne odnose in odnos vodja – 
zaposleni. 
 
Precej dimenzij klime pa ni mogoče reševati s predpisi, vsaj tistih glavnih ne, kjer 
prihajajo do izraza odnosi med ljudmi in odnosi vodja – delavec. Tovrstne 
dimenzije je mogoče spreminjati le z neposrednim delom, pojasnjevanjem, 
prepričevanjem in dokazovanjem.  
 
Pri spreminjanju klime imajo največjo vlogo managerji, ki nosijo največje 
odgovornosti za nastajanje, spreminjanje in uspešno uvajanje organizacijske 
klime. Management mora pri svojem delu upoštevati psihološke, kakor tudi 
sociološke vidike, ki so določeni z medsebojnimi odnosi, komunikacijo in 
medsebojno povezanostjo vseh, ki delajo v organizaciji. Vodstvo mora 
organizacijsko klimo spremljati, proučevati in spreminjati v ţeleno stanje. Ta 
proces spreminjanja organizacijske klime ni hiter, potrebno je veliko potrpeţljivosti 
in aktivnosti v smeri prepričevanja, dokazovanja pozitivnih sprememb in 
neposrednega dela pri spreminjanju v ugodno klimo. 
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Proces priprave ljudi na spremenjene pogoje dela, na drugačno dojemanje 
pojavov in značilno vedenje lahko imenujemo proces ustvarjalne klime. Lipičnik 
(1998, str.79). 
 
 
 
3.5 Raziskovanje organizacijske klime v Sloveniji 

 
V Sloveniji so začeli organizacijsko klimo preučevati v primerjavi z drugimi 
drţavami dokaj pozno. Enega izmed prvih zapisov lahko najdemo v članku 
Edvarda Konrada, ki jo omenja v kontekstu vodenja in motivacije za delo in 
poskuša opredeliti vlogo organizacijske kulture in klime pri obojem (Konrad, 1987). 
Avtor se je z organizacijsko klimo ukvarjal tudi kasneje in jo tudi empirično 
preučeval v različnih organizacijah. Drugi avtor, ki je v Sloveniji raziskoval 
organizacijsko klimo, je Bogdan Lipičnik ( Lipičnik, 1998). Pravi razcvet 
raziskovanja pa se je v Sloveniji pojavil leta 2001, ko je pod okriljem Gospodarske 
zbornice začel delovati projekt SiOK (Slovenska organizacijska klima). Vodilna 
ideja projekta je primerjalno raziskovanje organizacijske klime in zadovoljstva 
zaposlenih v slovenskih organizacijah. Projekt je usklajen s potrebami organizacij 
na eni strani in s standardi stroke na drugi strani. Namera sodelujočih organizacij 
pa je ţe od začetka vzpostaviti praktično in priznano institucijo za primerjalno 
raziskovanje v slovenskih organizacijah. Raziskava se izvaja vsako leto in je 
podlaga velikemu številu dodatnih raziskav v organizacijah (GZS, 2005). 
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4  MEDOSEBNI ODNOSI V ORGANIZACIJI 

 
4.1 Vrste odnosov 

 
Še tako lepo vedenje na delovnem mestu bo ostalo prazna lupina, če ni pravega 
vzdušja, če je v ozračju čutiti hlad, slabo prikrivanje napetosti, spletke, zamere. 
Čisto drugače pa je tam, kjer prevladujejo sproščenost, vedrina. Takšno vzdušje ni 
samo sebi namen, marveč je jamstvo za delovno etiko, poslovno učinkovitost. In 
obenem tudi blaţilec bolj ali manj neizogibnih napetosti, konfliktov, povišanih tonov 
v pogovorih, vsega, kar spremlja poslovne zaplete. Seveda ni mogoče ves čas v 
sluţbi hoditi naokrog s prijaznim smehljajem, to bi bilo vsekakor pretiravanje. 
Vsakdo ima pravico do trenutkov slabe volje, zaskrbljenosti, celo jeze.  (Joţe 
Šircelj, 1992,str. 116). 
 
Poznamo tri skupine odnosov na delovnem mestu: odnosi med sodelavci, odnosi z 
vodstvenim kadrom ter z višjimi vodilnimi delavci. 
 
V podjetjih oziroma organizacijah so zaposleni različni ljudje, od vsakega 
posameznika, ki se zaposli v organizaciji pa se pričakuje, da bo : 
 

 ustrezno premostil konflikt med delom in zunanjimi interesi, 

 oblikoval delovne odnose in 

 dosegel minimalno raven sposobnosti (Traven,2001, str. 103 (Feldman, Arnold, 
1983).  

 
Od zaposlenega se torej pričakuje, da se bo svoji organizaciji prilagodil, kako se 
bo prilagodil, pa je veliko odvisno od njegove osebnosti. Podjetja pa ne sestavljajo 
enako misleči sodelavci, temveč so med seboj številni različni sodelavci, ki tvorijo 
zapleteno celoto stališč, odnosov, odzivov in različnih načinov vedenja. Najbolj se 
to pokaţe v situacijah, ko se soočajo različna mnenja ali zamisli, ko se pojavi 
konflikt. Kako reagirati v takšnih situacijah? Kako dovzetno je vodstvo za mnenja 
in predloge podrejenih ?  
 
Zadovoljujoči medosebni odnosi so prvi pogoj za psihično zdravje, osebno srečo in 
uspeh v mnogih poklicih.  Zmoţnost ustvarjanja in ohranjanja medosebnih 
odnosov, ki temeljijo na soodvisnosti in sodelovanju, je eden glavnih znakov 
uspešnega delovanja. Ljudje, ki zaradi različnih vzrokov niso zmoţni ustvariti 
zadovoljivih odnosov z drugimi, pogosto doţivljajo tesnobo, depresijo, odtujenost 
in osamljenost. Počutijo se manjvredne, nemočne in izolirane. (T, Lamovc, 1993). 
 
Posamezniki v organizaciji se povezujejo in zdruţujejo v skupine, kategorije, time 
itd. Na splošno je skupina opredeljena kot splet medsebojnih odnosov, ki so 
urejeni tako, da trajajo dalj časa.  
 
Zmoţnost učinkovitega komuniciranja z ljudmi postaja v sodobnem svetu vedno 
pomembnejša. Odnosi med ljudmi so vedno bolj zapleteni in raznoliki, ker 
tradicionalni hierarhični vzorci komuniciranja počasi izginjajo. Vedno več ljudi trpi 
zaradi občutka izoliranosti in osamljenosti, saj ustvarjanje zadovoljujočih 
medosebnih odnosov, ki temeljijo na enakopravnosti partnerjev, zahteva precej 
spretnosti.  
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Odnos med organizacijo in zaposlenimi v kateri delujejo, je pogosto zaznamovan z 
napetostjo in nasprotji. Splošne vrednote druţbe, kot sta na primer demokracija in 
svoboda  govora, znotraj meja mnogih organizacij nimata mesta. Organizacije, ki 
svojim zaposlenim omogočajo le delo in doseganje ekonomskih dobrin, 
degradirajo ljudi in notranje vrednote dela. Sodobni management predpostavlja, da 
so ljudje sposobni in pripravljeni vsestransko prispevati k uresničevanju 
organizacijskih ciljev, zato je naloga managementa, da jim to v organizacijah tudi 
omogoči. Podrejeni imajo pravico, da so dobro vodeni, da je vodstvo kompetentno, 
predano in uspešno. Imajo pravico do vodje, ki je sam učinkovit in uspešen, ker 
sicer tudi sami ne morejo biti uspešni. 
 
Sodobni management vnaša ta prepričanja v kulturo organizacije in išče moţnosti 
za oblikovanje dela, pri katerem bi lahko delavci bolj uporabili svoje ustvarjalne 
moči. 
 
Skrivnost uspešnega managementa so zadovoljene potrebe sodelavcev, uspešno 
vplivanje nanje in pozitiven odnos do njih. Uspešen manager se zaveda, da so 
poleg njegovih potreb pomembne tudi potrebe njegovih sodelavcev, ve kako mora 
vplivati na sodelavce, da si ti začnejo ţeleti, kar si ţeli sam. V sodelavcih zna 
odkriti dobro in pozitivno in s tem tudi povezuje svoje zahteve in priporočila.  
 
Za uspeh podjetja ni pomembno le to, da vsi delajo po svojih najboljših 
zmoţnostih, ampak tudi, da k temu pomagajo drugim. To v kontekstu pomeni 
pomagati drugim pri obvladovanju čustev, učinkovitem komuniciranju, reševanju 
problemov in sporov ter motivaciji. Management ne predstavlja en človek, ampak 
skupina, ki se med seboj dopolnjuje. Razlike v stilu in mišljenju posameznikov je 
potrebno sprejeti kot neizbeţen in zaţelen vidik managementa. S tem so konflikti 
opredeljeni kot ţeleno stanje, ki pomaga k napredku organizacije.  
 
Večina odnosov je dolgotrajnih in se razvijajo le v soţitju. V vsakem odnosu 
problemi od časa do časa privrejo na dan. Ko se pojavijo, se vsi vpleteni v spor 
zatečejo k eni od treh oblik pogajanja: prava je reševanje problemov, pri katerem 
obe strani poskušata najti za oba najugodnejšo rešitev, druga je kompromis, pri 
katerem obe strani v enaki meri popuščata in se ne ozirata, ali takšna rešitev 
ustreza njihovim potrebam, tretja oblika pa je napad, kjer ena od strani od druge 
izsili enostransko privolitev. Goleman, str.199. 
 
Eden od osnovnih pojavov v organizaciji so medsebojni odnosi. Izvirajo iz našega 
dela, ko komuniciramo z ljudmi, iz naših navad in potreb, in iz tega, ker pač nismo 
vsi enaki (Moţina, 1994, str. 182 ). 
 
Medosebni odnosi v organizaciji so pomembni: 
 

 za izpolnjevanje delovnih nalog in za doseganje zastavljenih ciljev delovne 
organizacije; 

 za ustvarjanje in razvoj etike in zlasti delovne morale; 

 za humanizacijo človeka in njegovega dela. 
 
Normalni medosebni odnosi so odvisni od stopnje razvitosti osebnosti 
posameznikov, članov organizacije, delovne in kulturne ravni, nastajajo pa lahko 
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na dva načina in sicer na institucionalni oziroma formalni ali spontani oziroma 
neformalni način.  Pri formalnem načinu zaposleni ob izvajanju delovnih in 
poslovnih nalog, ki so določene v skladu z zakonsko regulativo, vzpostavljajo 
odnose, ki so pravice, dolţnosti in odgovornosti pri delu. Pri neformalnem načinu 
pa nastajajo odnosi med posamezniki med odmorom ali med delom, ko se 
pogovarjajo o raznih medsebojnih problemih.  
 
Vsako podjetje ustvari neko kulturo, ki je lahko usmerjena k doseganju ciljev, 
zadovoljevanju potreb kupcev, v proces dela. V majhnih podjetjih so osebni odnosi 
med zaposlenimi zelo pomembni, saj lahko vplivajo na poslovanje celotnega 
podjetja. V takih podjetjih se navadno vsi dobro poznajo, zato je dobro , da se v 
takem primeru skrbi za dobro vzdušje v podjetju, saj to vpliva na boljše rezultate 
poslovanja.  
 
Odnosi med zaposlenimi v organizaciji bodisi, da nastajajo na institucionalen ali na 
spontan način, se pojavljajo kot odnosi sodelovanja ali konfliktni odnosi. 
 
 

4.1.1 Odnosi sodelovanja 

 
Odnosi sodelovanja se pojavljajo skladno brez pomembnejših konfliktov med 
posamezniki ali člani delovnega kolektiva. Ti odnosi pomenijo podlago za 
nemoteno  opravljanje delovnih nalog. Odnose sodelovanja med člani organizacije 
se kaţejo v uspešnem izpolnjevanju delovnih in drugih nalog, v povečanju 
uspešnosti dela, v spoštovanju človekove osebnosti, v pomoči med člani 
delovnega kolektiva. Kakšni bodo odnosi med zaposlenimi, je odvisno od njih 
samih, od tega kako vzpostavljajo odnose in kako te odnose uresničujejo v 
ţivljenju, kako ravnajo drug z drugim. Razhajanja v mnenjih ne smejo izzvati 
nekorektnosti ali kršiti pravil lepega obnašanja. Vloga vodij je pri tem precejšnja. 
Zelo pomembno je, kako vodje opozarjajo na napake v odnosih ali poskušajo 
ugotoviti, zakaj je kak problem nastal.  
 
 

4.1.2  Konfliktni odnosi 

 
Vsebujejo negativne komponente, ki povzročajo teţave v interakcijah in 
komunikacijah med člani organizacije. Teţave se lahko pojavljajo pri delu oziroma 
v medsebojnem delovanju ali na drugih področjih medsebojnih stikov. (Moţina, 
1994, str. 184 ). 
 
V organizaciji imajo posamezniki določen status in tri vrste vlog. Prva skupina vlog 
je povezana z donosi med člani organizacije. Druga je povezana z doseganjem 
skupnih ciljev, tretjo vrsto lahko imenujemo individualne vloge, zadevajo pa 
zadovoljevanje osebnih potreb in ţelja. V tem primeru lahko skupina ali član rabi 
za sredstvo za dosego teh ciljev ne glede na skupne cilje. Ta vloga posameznikov 
lahko povzroči motnje v medčloveških odnosih v delovnem okolju in privede do 
nezaţelenih ciljev, Če si posamezniki odkrito prizadevajo, da bi dosegli svoje cilje, 
je lahko vplivati na določeno vedenje. Vendar se posamezni člani znajo prikriti in 
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se v »imenu skupnih ciljev »dokopati do lastnih ciljev. Zaradi tega prihaja do 
konfliktov v organizaciji. 
 
Konflikti odnosi nastanejo tako iz institucionalne sestavine odnosov, torej zavoljo 
nespoštovanja predpisanih norm, lahko pa so posledica pomanjkljivosti v 
osebnosti posameznikov, v njihovem značaju, izobrazbi in osebni kulturi. (Moţina, 
1994, str. 184 ). Konfliktni odnosi povzročajo neprijetno razpoloţenje pri 
posameznikih znotraj in zunaj delovnega okolja, v podjetju pa lahko privedejo do 
raznih negativnih pojavov, kot so : 
 

 motnje v procesu komuniciranja med člani organizacije; 

 oteţeno izpolnjevanje delovnih in drugih nalog; 

 zmanjšanje uspešnosti pri delu: 

 poslabšanje kakovosti medosebnih stikov; 

 povečanje števila izostankov z dela, pri psihično labilnejših osebah lahko pride 
do nevrotičnih pojavov; 

 zmanjšanje pomoči in razumevanja za druge člane delovnega kolektiva. 
 
Dejavniki, ki neposredno ali posredno vplivajo na odnose med člani organizacije, 
so številni. Lahko so pozitivni ali negativni. Stopnja strokovnega, splošnega in 
osebnega znanja in kulture delavcev je dejavnik, ki zelo vpliva na kakovost 
medsebojnih odnosov. Večja stopnja posameznikove izobraţenosti in kulture 
pomeni večjo moţnost za reševanje problemov v medsebojnih odnosih. Stopnja 
posameznikove delovne morale je tudi pomemben dejavnik, od katerega je 
odvisna kakovost medosebnih odnosov, saj prispeva k večji kakovosti medosebnih 
odnosov.  
 
Pri reševanju medsebojnih nasprotij moramo biti pozorni predvsem na to, ali 
ţelimo zadovoljiti samo svoje potrebe ali tudi potrebe drugih. Če ţelimo zadovoljiti 
samo  svoje potrebe, potem je naš cilj prevladovanje, če ţelimo zadovoljiti potrebe 
drugih, potem gre za prilagajanje. Če ţelimo zadovoljiti svoje potrebe in potrebe 
drugih, potem gre za dogovarjanje, če je pa naš cilj le delno zadovoljiti eno in 
drugo stran, je to kompromis. Če kako nasprotje za nas ni pomembno in se nas ne 
tiče, je najbolje, da  se mu izognemo.  
 
 
4.2 Gradnja uspešnih medosebnih odnosov 

 
Včasih je med delavci in nadrejenimi v podjetju zeval velik prepad, ki je 
onemogočal normalno medsebojno sodelovanje. Danes takšen način označujemo 
za neprilagojen, tog in neprimeren za uspešen in homogen delovni kolektiv. 
Marsikatero podjetje so takšni odnosi pripeljali celo na rob propada. V takšnem 
okolju vlada napeto ozračje, v katerem se ne morejo porajati ustvarjalne zamisli 
oziroma le-te nimajo pravega odziva ali pa ne pridejo do prave osebe. 
(www.poslovni-bazar.si) 
 
Medosebni odnosi so ključnega pomena za uspešnost organizacije in zadovoljstvo 
zaposlenih. Pogosto so odnosi med zaposlenimi napeti, nevzdrţni,  krhki ali celo 
popolnoma porušeni.  
 

http://www.poslovni-bazar.si/
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Kako bo neka zdruţba delovala  in kakšni bodo odnosi med zaposlenimi, je 
odvisno od različnih dejavnikov. Lahko so pozitivni ali negativni . Moţina (1994,str. 
186-187). Osnovni dejavnik, s katerim ne le da se med člani organizacije 
vzpostavljajo odnosi, temveč z njimi lahko tudi vplivamo na subjekte, je 
oblikovanje podlage za take odnose – to so sprejete norme. Od tega, kako jih 
oblikujemo in kako jih v praksi uporabljamo, je najbolj odvisna narava medosebnih 
odnosov. Vedenjske norme so temelj za vzpostavljanje medčloveških odnosov, kot 
tudi za razvijanje procesa medsebojnega sodelovanja.  
 
Spremembe v organizaciji so raznovrstne in vse pogostejše. V današnjih 
zahtevnih procesih dela, delajo delavci še iz časa, ko reţim dela ni bil tako 
zahteven. Novi management zahteva stroge kakovostne norme in hitro odzivanje 
zaposlenih. Nekateri zaposleni temu ne morejo slediti in se teţko prilagajajo 
novemu sistemu dela. Prihajajo v konflikte s svojimi nadrejenimi in mlajšimi 
sodelavci, ki današnje razmere sprejemajo drugače in se zaradi občutenja in 
delovanja hitreje integrirajo v organizacijo. Tako lahko generacijske razlike 
ustvarjajo problematične delovne odnose. Vloga vodje , ki zna generacijske razlike 
zaposlenih premostiti, je zelo pomembna. Vodja mora ob novih zaposlitvah 
prevzeti povezovanje oziroma integracijo novo zaposlenih v kolektiv, sicer tvega 
pojav slabih delovnih odnosov v organizaciji.  
 
Organiziranje dela je pomemben vidik dejavnosti vsakega vodilnega ali 
podjetniškega delavca, ker omogoča racionalno razporeditev nalog, smotrno 
izkoriščanje časa, energije in vodi k večji uspešnosti dela. Zaposleni bodo pri 
svojem delu učinkoviti, če jim bo zagotovljena odprtost in odkritost v medsebojnem 
vedenju, tako da se bodo zlahka kazale razlike v stališčih, interesih in ţeljah in da 
se bodo posamezniki odkrito pogovorili, ne da bi se bali maščevanja ali 
zasmehovanja. Vsake spremembe, ki zadevajo zaposlene, lahko naletijo na 
odpor, če proces sprememb ni pravilno izpeljan. Neobveščenost ne more 
ustvarjati dobrih odnosov, zato je nujno, da se o spremembah zaposlene 
seznanimo pravočasno.  
 
Zaposleni morajo imeti zaupanje v organizacijo in nadrejene, pri ustvarjanju le 
tega pa imajo veliko vlogo tudi nadrejeni oziroma vodje. Vodja je ključna osebnost 
pri uravnavanju delovnih odnosov med zaposlenimi. Pri njem je moţnih več 
posegov, ki posledično vplivajo na medosebne odnose. Vodja mora podrejene 
usmerjati, motivirati in vplivati nanje, da bi naloge izvrševali čim bolje in s čim 
večjim  osebnim  zadovoljstvom. V okviru vodenja prihaja v poštev tudi svetovanje, 
informiranje, instruiranje, ocenjevanje in razvoj sodelavcev.  Dober vodja zna 
ustvariti pogoje, v katerih njegovi sodelavci pokaţejo svoje prizadevanje in 
ustvarjalnost. Prav to ustvarjalnost in prizadevanja pa pogosto rušijo slabi 
medosebni odnosi, ki imajo mnogokrat svoj izvor v  slabem vodenju, organiziranju 
in usmerjanju zaposlenih. 
 
Pri gradnji dobrih delovnih odnosov oziroma odnosov sodelovanja, moramo 
upoštevati nekatera načela, ki vplivajo na ravnanje ljudi. Zaposlene je potrebno 
seznaniti z njihovimi vlogami in cilji njihovega dela. Vsak zaposlen mora biti ţe na 
začetku seznanjen z nalogami, pristojnostmi in odgovornostmi pri delu. 
Posamezniki morajo vedeti za svoj poloţaj ( status) v organizaciji, ki mu pripada, 
saj mu status določa pravice in dolţnosti , vedeti mora za komunikacijske 
povezave z drugimi ter za vsebino in smeri medsebojnega sporazumevanja.  
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Naloga nadrejenega je, da v organizaciji širi participativno prepričanje oziroma 
odnos sodelovanja. Takšen način je pomemben zlasti na srednji in niţji vodstveni 
ravni, kjer so še močno prisotni stari načini vodenja, ki ne vključujejo prizadevanja 
in ustvarjalnosti zaposlenih.  Znotraj organizacije je potrebno izboljševati 
komuniciranje v vseh smereh ter doseči večjo mobilnost med njimi. Posvečati je 
potrebno pozornost medosebnim odnosom v procesih dela s prepričanjem o 
pomembnosti zaposlenih pri reševanju problemov. Ljudje so sposobni opraviti 
presenetljivo količino dela, če verjamejo, da je cenjeno njihovo znanje in veščine in 
da lahko sodelujejo pri odločitvah v zvezi s svojim delom. Ustvarjanje zaupanja v 
moč znanja in volje zaposlenih lahko nakopiči neprecenljiv razvojni kapital podjetja 
in vzdrţuje zadovoljstvo ljudi v organizaciji. Vzpostavljanje participativnega vidika 
obvladovanja dela in organizacije zagotavlja podjetju neusahljivo obvladovanje in 
spreminjanje ter njegovo trajno aktivnost. Podjetje ostane vedno mlado. 
(www.delavska-participacija.com/clanki/ 
 
Medsebojni odnosi so stalno prisotni in preţemajo vse naše delo in 
ţivljenje.Izhajajo iz nas, iz naših osebnih lastnosti in so usmerjeni na druge.  
Odnose je treba poznati in jih nato oblikovati, da dobijo ţeleno stanje. To je 
prednostna naloga managerjev v organizaciji, če ţelijo imeti visoko ustvarjalne in 
zadovoljne teame in posameznike. Če so medosebni odnosi nekakšno psihološko 
ozračje, v katerem ţivijo zaposleni, je pomembno vedeti, kakšno je in kaj bi bilo 
morda treba spremeniti. Da bi bilo čim boljše, po moţnosti ustvarjalno, bi bilo 
dobro poznati temeljne značilnosti medosebnih odnosov, predvsem kakšni naj bi 
bili, v skladu z dosedanjimi izkušnjami in raziskavami. 
 
Za dobre medosebne odnose je značilno, da upoštevamo razlike med 
posamezniki, da med njimi vlada vzajemnost, da gre za dajanje in sprejemanje 
povratnih informacij, za omogočanje osebnega izraţanja vsakega posameznika , 
da priznavamo obstoj konfliktov, različnosti v odnosih, da ni nikakršnega 
vsiljevanja . 
 
 
4.3 Raznolikost zaposlenih 

 
V današnjem globalnem okolju narašča multikulturnost delovne sile, ki je posledica 
migracije iz posameznih drţav in zaposlovanja začasnih gostujočih delavcev. 
Organizacije danes zaposlujejo ljudi, ki pripadajo različnim kulturam, zato morajo 
biti managerji pozorni na njih, saj bi lahko njihovi predsodki ali nevednost 
poslabšali učinkovitost delavcev. Managerje je potrebno pripraviti na izzive v zvezi 
z multikulturno in večnacionalno delovno silo. V organizacijah morajo vzpostaviti 
kulturo, ki podpira raznolikost zaposlenih, in si prizadevati za dobre odnose med 
nadrejenimi in podrejenimi delavci. Če managerji uporabijo organizacijske teorije, 
ki so zasnovane na upoštevanju različnosti kultur, lahko s tem zelo izboljšajo 
ravnanje z zaposlenimi, za katere je značilna različna kulturna pripadnost. 
(Traven, 2001, str. 35).  
 
Delo je potrebno zasnovati po načelih različnosti in interdisciplinarnosti, kar 
povečuje moţnost za boljše rezultate.  Prednost multikulturnosti delovne sile v 
organizaciji so lahko v večji inovativnosti, saj se delavci teh kultur ponašajo z 
različnimi stališči in pogledi  Raznolikost omogoča večjo ustvarjalnost, več 
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različnih moţnosti in večje število idej. Večja ustvarjalnost vodi do boljših 
opredelitev problema, alternativnih rešitev in problema.   
 
Multikulturnost in raznolikost v organizacijah pa ima tudi slabosti. Ljudje z 
različnimi sistemi vrednot s seboj v organizacijo prinesejo nove moţnosti, ki se 
kaţejo v ustvarjalnem reševanju problemov, kar lahko v organizacijo prinese 
nezaupanje in onemogoča sodelovanje med zaposlenimi. Nezaupanje lahko 
povzroči nizko raven komunikacije med posameznimi člani skupine ter ustvari 
konflikt . Raznolikost vpliva na manjšo kohezijo, manj medsebojne privlačnosti, 
več pogovorov med člani iste kulture, slaba ali manj točna komunikacija, počasni 
govor gostujočih delavcev in problemi prevladovanja. Pomanjkanje kohezije 
povzroča nesposobnost za sporazumevanje, ko je potreben dogovor in pridobitev 
soglasja o odločitvah za izvedbo dogovorjene dejavnosti v skupini lahko postanejo 
manj učinkoviti, uspešni in manj produktivni. (Traven, 2001, str. 189-190) 
 
Bolj ko je skupina raznolika, bolj morajo biti managerji pozorni na osebnostne 
lastnosti in nadarjenost njenih članov, manj pa njihovo versko usmerjenost in 
etnično pripadnost. Cilji organizacije morajo imeti prednost pred multikulturnostjo 
njenih delavcev. Porazdelitev moči med člani raznolike skupine mora biti 
enakomerna. Če si ena podskupina pridobi več moči zaradi prevladujočega števila 
članov, ki pripadajo določeni kulturi, lahko to povzroči manjše sodelovanje drugih 
članov in destruktivne konflikte.  
 
 
4.4 Lastnosti managerja in vodij 

 
Eni vodje so nasilni, agresivni ter sposobni uničiti sebe in druge v prizadevanju, da 
uresničijo cilje svoje skupine. Drugi vodje pa so pripravljeni sluţiti ciljem 
organizacije ali tima, sposobni so razmišljati dolgoročno, reševati probleme in 
zagotoviti učinkovito delovanje. ( Traven,  2001, str. 151). 
 
Nadrejeni oziroma vodja se pri svojem delu ne sme zanašati samo na svoje 
znanje in osebnostne lastnosti. Pomembno je, da obvlada tudi sposobnost 
pravilnega načina ravnanja z ljudmi v določenih okoliščinah. To sposobnost vodje, 
ki vpliva na njegovo vedenje, lahko imenujemo stil vodenja. Vodenje je veščina, ki 
zdruţuje štiri temeljne elemente (Kovač, 1996, str. 252-253); 
 
1. sposobnost uspešne uporabe moči, 
2. sposobnost razumevanja ljudi z različnimi motivi in interesi, 
3. sposobnost motiviranja ljudi za doseganje skupnih ciljev, 
4. sposobnost ustvarjanja kulture sprememb v organizaciji. 
 
Obstajajo ocene, da 80 odstotkov vodstvenih lastnosti temelji na izkušnjah in da jih 
samo 20 odstotkov lahko pridobimo s skrbnim študijem skrivnosti managementa. 
Katere sposobnosti in znanja mora imeti vodilni delavec, ni mogoče predpisati. 
Vse več avtorjev zagovarja stališče, da se razmerje med vrstami znanj, ki jih mora 
imeti vodilni, razločuje po ravneh vodenja. Davis ocenjuje, da mora vodja 
uporabljati  tri vrste znanj: 

 tehnična znanja, 

 znanja o človeku in medčloveških odnosih, ki pomenijo sposobnost za delo z 
ljudmi, za razumevanje in motiviranje posameznikov in skupin, 
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 konceptualna znanja. 
 
Kombinacija teh treh je odvisna od stopnje razvoja delovnega okolja ter različnih 
razvojnih organizacij: na začetku delovanja organizacije so najvaţnejša strokovna 
znanja in znanja s področja medsebojnih odnosov, ko postaja organizacija večja in 
bolj kompleksna, postajajo pomembnejša tudi konceptualna znanja.  
 
Vodja nikoli ne sme biti človek, ki svojo vizijo usmerja na človekove slabosti, 
namesto na njegove vrline. Ne sme biti človek, ki vedno ve, česa ljudje ne morejo 
narediti, ne vidi pa, kaj lahko, ne sme ga bolj zanimati, kdo ima prav, kot kaj je 
prav. Dajati prednost posameznikom pred zahtevami dela je korupcija in pot v 
politikantstvo. Vodja tudi ne sme biti človek, ki inteligentnost jemlje za 
pomembnejše od integritete ali značaja človeka;človek, ki se boji močnih 
podrejenih, in človek, ki za svoje lastno delo sam sebi ne postavlja visokih zahtev. 
Nihče ne more imeti toliko znanja, take briljantnosti in nihče ne more biti tako 
uspešen, da bi mi mu v vlogi managerja lahko opravičili slab značaj. Slab značaj 
lahko v organizaciji uniči vsak navdih, vsako učinkovitost in vsak uspeh. Najbolj 
nevarno za organizacijo je, če ima neznačajne ljudi na najvišjih vodilnih mestih v 
podjetju. Nihče ne bi smel biti razporejen na višje mesto, če njegovega značaja ne 
moremo postaviti za vzor podrejenim. 
 
Ne glede na sproščene odnose v podjetju, je naloga nadrejenih, da dajejo navodila 
in delijo naloge. Vodstvene sposobnosti vodje se merijo tudi po njegovem slogu 
vodenja. Vodja mora imeti natančen pogled nad delom svojega delovnega 
kolektiva, le tako bo dobil popoln vtis o opravljeni nalogi in bo delo lahko ocenil. 
Ustrahovanje ne sme biti orodje za pridobivanje avtoritete. Delavci bodo vodji 
priznali avtoriteto na podlagi dobrega vodenja organizacije.  
 
Vodenje vsekakor včasih zahteva nepopustljivost. Umetnost vodenja je odvisna od 
presoje, kdaj je potrebna nepopustljivost, na primer v odkritem pogovoru o vzrokih 
popuščanja v storilnosti, in kdaj ohraniti kolegialen odnos z manj neposrednega 
svetovanja ali vplivanja. 
 
Vodenje zahteva tudi nepopustljivost v odločanju: nekdo pač mora povedati, 
kakšno delo je treba opraviti, preverjati ali vsi izpolnjujejo svoje dolţnosti. 
Goleman, str. 209 
 
 
4.5 Kritika podrejenih 

 
Vsak vodja si ţeli, da bi s svojimi podrejenimi imel dobre odnose. Ob normalnem 
poteku dela mu to tudi uspeva. 
 
Ko nastanejo teţave in je potrebno delavcu izreči kritiko, pa se odnosi lahko 
nevarno zaostrijo. Besede, oziroma fraze kot so: si površen, neresen, nemaren, 
len, ne razumeš, preveč si pozabljiv, zahtevam, da narediš…, ti si zanič…, imajo 
močan čustven naboj in avtomatično tvorijo negativna čustva, kot so jeza, bes, 
srd, razdraţljivost, občutek poniţanja, krivde. Vsa ta čustva pa onemogočajo 
miselni tok in razvoj pogovora pri obeh sogovornikih in nemogoče je pričakovati, 
da bosta sogovornika pravilno razumela drug drugega. Vse to prispeva, da se 
pogovor med nadrejenim in podrejenim zaostri. Izogibati se je potrebno 
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prenagljenim sodbam in sklepom, ki temeljijo na subjektivni interpretaciji, na 
domnevah. Pri izreku kritike podrejenemu se mora vodja izogniti prehitremu 
ocenjevanju in kritiziranju podrejenega, boljše je, če se usmeri v opis tistega, kar je 
naredil narobe, izogibati se mora neprimerni kritiki, ki vsebujejo napade na 
osebnost.  
 
Pripombe, s katerimi se opisuje značaj delavca (len, malomaren, površen, 
neodgovoren, nezanesljiv,..) niso sprejemljive. Ločiti je potrebno vedenje od 
osebnosti, izogniti se je potrebno kritiziranju osebnosti, raje opišimo vedenje, ki ni 
v skladu z dogovori. Izognimo se posplošitvam in domnevam ter se usmerimo na 
konkretizacijo. Podrejenemu povemo kje in kaj je delal narobe in kakšne so lahko 
posledice, kaj naj bi spremenil in kaj se od njega pričakuje. Preostro izrečena 
kritika ruši osebnost podrejenega, razvrednoti njegovo delo in trud, načeta pa sta 
tudi njegova samozavest in ugled, ki ga ima med sodelavci. Delavec zaradi tega 
lahko postane neodgovoren do svojega dela, nemotiviran, suminčav, do 
nadrejenega pa negativno nastrojen. Uporabiti je potrebno pristop s katerim bomo 
dosegli ţeleni rezultat, pri tem pa ohranili tudi odnos. Z ţalitvami, očitki, napadi bi 
rezultat morda dosegli, uničen pa bi bil odnos, kar pa pri nadaljnjem sodelovanju s 
podrejenim ne bo koristilo. 
 
Izraţanje kritike je občutljivo dejanje, ki lahko zelo negativno vpliva na medosebni 
odnos med podrejenim in nadrejenim. 
 
 
4.6 Temeljne značilnosti medosebnih odnosov 

 
Priznavanje različnosti Ena prvih značilnosti medosebnih odnosov med ljudmi je 
priznanje razlik , specifičnosti in drugačnosti, kar pomeni, da so ljudje med seboj 
različni. To pomeni, da vsakomur priznavamo pravico do svojega mišljenja, do 
posebnega zavzemanja, da mu priznamo svojstven prispevek pri delu v 
organizaciji.  
 
Vzajemnost odnosov. Naslednja značilnost medosebnih odnosov je vzajemnost, 
aktivna obojestranskost v odnosih. Doseţemo jo v dialogu, ki terja aktivnost in 
prilagodljivost v odnosu. Je enakopravno medsebojno srečevanje nasprotij, razlik  
in podobnosti. Gre za dopolnjevanje v medosebnih odnosih.  
 
Omogočanje osebnega izražanja. To pomeni pravico vsakogar do osebnega 
izraţanja, ločevanja in ustvarjanja novih odnosov in pravico do individualnosti, 
pomeni pravico do lastnega samostojnega neodvisnega, specifičnega, 
samostojnega razvoja. Nihče nima pravice ovirati svobodnega izraţanja misli, 
mnenj in čustev pri sebi ali drugem.  
 
Dajanje in sprejemanje povratnih informacij je pomembna značilnost 
medosebnega odnosa med ljudmi. Brez povratnih informacij ni resničnega stika 
med ljudmi, zlasti ne pravega medsebojnega odnosa. 
 
Priznavanje nasprotij. Popolno soţitje med ljudmi je v večini primerov samo 
laţna harmonija, izogibanje konfliktom, kot da jih ne bi bilo. Druţba brez nasprotij 
je laţna skupnost. V takšni situaciji vladajo strah, negotovost, laţna komunikacija, 
v njej ni iskrenih srečanj in izkušenj. 
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Preprečevanje dvopomenske situacije. Gre za to, da tisto kar pripovedujemo, 
tudi mislimo, da naše stališče do tistega, s katerim komuniciramo, ustreza tistemu, 
kar poročamo. S takšnim komuniciranjem in odnosom ustvarjamo iskreno in 
nezapleteno ozračje. Posebna značilnost pri posredovanju medosebnih odnosov 
je razlikovanje med vidikom vsebine in vidikom odnosa pri komuniciranju. 
 
Brez nehotene ali nevrotične zlorabe drugega.  Pomembna značilnost 
skupnega vedenja je, da se izogibamo nehotenemu ali nevrotičnemu zlorabljanju 
drugega. Z nehotenim, nevrotičnim zlorabljanju drugega mislimo na 
nenadzorovano uporabo drugega za reševanje svojih notranjih konfliktnih situacij. 
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5 KOMUNICIRANJE  

 
Spretnost učinkovitega komuniciranja je eden ključnih dejavnikov za uspeh. Način 
komuniciranja je zelo oseben, vsak posameznik ima svoje sposobnosti in osebne 
lastnosti, ki ga odlikujejo v komunikaciji. 
 
Z razvojem informacijske tehnologije se problemi prej mnoţijo kot izginejo. 
Komuniciranju se ni moč izogniti in velik del tega poteka v interakciji z drugimi, je 
torej neke vrste menjalni proces. Tovrstna menjava je redkokdaj uravnoteţena in 
prav zaradi tega nastajajo komunikacijski problemi, ki niso povezani zgolj z 
razlikami med poslano in sprejeto informacijo, ampak imajo mnogi etični značaj, so 
torej del organizacijske etike. Komuniciranje je sredstvo, temelj za udejanjanje 
vseh procesov in funkcij, z njim se dosega in vzdrţuje organizacijska kultura, ki 
spet vpliva na komuniciranje.  
Komuniciranje je skupen pomen, ki se oblikuje med dvema ali več osebami s 
pomočjo verbalne ali neverbalne transakcije. Temeljni material za komuniciranje je 
verbalna ali neverbalna informacija. Dve ali več oseb, vključenih v verbalno ali 
neverbalno transakcijo, je s tem vpleteno v oblikovanje, sprejemanje in 
interpretacijo take informacije. Pri tem se komuniciranje zgodi do te mere, do 
katere je rezultat tega procesa skupen pomen ali interpretacija. (Daniels in Spiker, 
str. 27). 
 
Organizacijo razumemo kot stabilno strukturo, skozi katero teče komuniciranje. Cilj 
organizacijskega komuniciranja je posredovati prave informacije pravim ljudem ob 
pravem času, da bi tako zagotovili podporo strukturi organizacije in njeno 
prilagajanje na okoliščine. 
 
Komunikacije so temeljni pogoj medsebojnega sporazumevanja med posamezniki 
in skupinami v organizaciji. Zagotavljajo natančno in pravočasno opravljanje 
delovnih nalog in tudi dobre odnose med posamezniki in skupinami. Pri tem je 
pomembno, da je sistem komuniciranja odprt oziroma da zaposleni dajejo 
informacije drug drugemu brez zadrţkov in strahu. Le tako tečejo informacije brez 
namernega zadrţevanja ali ponarejanja v vse smeri, zlasti pa med podrejenimi in 
nadrejenimi. Največja ovira za konstruktivno in funkcionalno komunikacijo je 
posameznikovo uveljavljanje moči. Komunikacija postane zaradi tega enosmerna, 
vodi le od nadrejenega k podrejenemu, ne pa tudi nazaj, je komunikacija brez 
dialoga. (Tatjana Zidar Gale, Boris Gale, str. 62). 
 
Uspešno komuniciranje v organizaciji  privlači  pozornost raziskovalcev ţe od 
začetka 20. stoletja. Razlog najdemo v povezovanju organizacijskega 
komuniciranja z učinkovitostjo organizacije. Učinkovito komuniciranje v organizaciji 
je temeljna zahteva za povečanje produktivnosti organizacije, saj sta aktivno 
sodelovanje v organizacijskih mreţah in učinkovita raba informacij tesno povezana 
z visoko stopnjo izpolnjevanja delovnih nalog. Posledice ustreznega 
organizacijskega komuniciranja so zadovoljstvo zaposlenih, njihova privrţenos. 
Najštevilnejše so prav gotovo raziskave v zvezi z zadovoljstvom. Po njih  na 
zadovoljstvo z delom vplivajo komunikacijska klima , osebna povratna informacija , 
odnosi z nadrejenimi, aktivnost v komuniciranju. Aktivno komuniciranje in aktivna 
udeleţba v njem bosta z veliko verjetnostjo povečala zadovoljstvo z delom in 
učinkovitost organizacije. S pomočjo komuniciranja zaposleni razvijajo norme, 
vrednote, pomene, zavest, ki dela organizacijo in njihov poloţaj v njej razumljiv in 
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smiseln. Komuniciranje ima, tako kot delo, odnosni vpliv, kajti norme, vrednote in 
vloge ustvarjajo odnose med ljudmi. Določajo, interpretirajo in omejujejo ravnanje 
ljudi drugega z drugim.  
 
 
5.1 Komunikacijska klima 

 
Komunikacijska klima je vzdušje, ki vlada med sogovornikoma. Lahko je 
sproščeno ali napeto. Nanj vplivata oba sogovornika, predvsem s svojim vedenjem 
in načinom sporočanja. Med razgovorom se lahko spreminja, njuno razpoloţenje 
niha zaradi izmenjave neprijetnih in prijetnih občutkov. Vodja se bo na razgovoru 
trudil ustvariti čim prijetnejše vzdušje in s svojim ravnanjem vplival tudi na 
sogovornika, da bo ravnal enako. (Majcen, 2001, str. 187). 
 
Na začetku pogovora se oblikuje osnovni ton komunikacijske klime in 
pripravljenost obeh sogovornikov za sodelovanje. V osrednjem delu se ta 
komunikacijska klima še utrdi. Med pogovorom  klima niha, počutje sogovornikov 
se poglobi, ustvarjajo se nova čustva in občutki, ki spreminjajo raven medsebojne 
pripadnosti. Pri dobri komunikaciji se sogovornika zbliţata, njun odnos se poglobi, 
kar dolgoročno vpliva na siceršnji odnos med njima. Za oba udeleţenca je idealno, 
če ustvarjata pogoje za prijetno komunikacijsko klimo. V takem primeru bo ozračje 
sproščenosti in zaupnosti sililo oba udeleţenca k prijetnemu počutju, zaupljivosti in 
ţelji po dobrem sodelovanju, to pa je jamstvo tako za uspešnost razgovora kot za 
dobre medsebojne odnose in sodelavčevo uspešnost v običajnih delovnih pogojih 
v prihodnosti. 
 
Pri slabi komunikacijski klimi postaneta pozorna na lastno varnost, pojavi se 
nelagodje ali nekatera nasprotja, njun odnos se zaostri. 
 
 
5.2 Spretnosti in lastnosti uspešnega komuniciranja 

 
Komuniciranje je lahko dvorezen meč. Če je primerno, je koristno in uspešno, 
sicer je lahko neuspeh. Če hočemo, da bo uspešno, se moramo naučiti pravilno 
uporabljati vse njegove oblike. 
 
Uspešnega vodenja ljudi brez uspešnega komuniciranja ni. Kdo je odgovoren za 
ustrezno komunikacijo, ki je ključna za uspešno poslovanje podjetja? Odgovor je 
vodstvo. Vodstvo je tisto, ki določi način komunikacije za dosego ciljev podjetja. 
Številne raziskave kaţejo, da je vloga vodij najpomembnejša, saj s svojim 
delovanjem bistveno pripomorejo pri doseganju dolgoročne uspešnosti podjetja. 
Nad učinkovitim ravnanjem neposrednih vodij se zaposleni odzivajo  z ţelenim 
vedenjem (Zupan, 2007,str. 7). 
 
V nekaterih okoljih je komunikacija sproščena, odprta, prijetna, v drugih vladajo 
zaprtost, togost, nepozornost, zadirčnost, napadalnost. Ljudje posnemamo, kar 
nas okolje uči in te lastnosti utrjujemo, dokler se ne spremenijo v navade. Zato so 
eni bolj, drugi manj spretni in prijetni sogovorniki. Za dobro komuniciranje so 
potrebne določene spretnosti in lastnosti, ki omogočajo boljše sporazumevanje z 
ljudmi v okolju. Pogovor bo tekoč, če bosta oba sogovornika vedela, kaj ţelita 
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doseči. Vodja je odgovoren za uspešnost razgovora, za prijetno vzdušje in da bo 
razgovor tekoč. Pogovor bo usmerjal tako, da bodo obravnavana vsa načrtovana 
vprašanja. Da bo doseţeno takšno ravnanje, mora vodja zato vzdrţevati 
koncentracijo, obvladati svoje razpoloţenje, čustva in obnašanje, sodelovati 
umirjeno in samozavestno ter biti sposoben ustvarjalnega dogovora in k takšnemu 
dvogovoru usmerjati tudi sodelavca. (Majcen, 2001, str. 170). 
 
Vodenje komuniciranja je prav tako pomembno kot vodenje kateregakoli drugega 
poslovnega procesa. Je spretnost, ki najbolj pride do izraza na tisti točki, ko se 
stvari začnejo integrirati v nek skupek: verbalno, neverbalno, strategija ter vizija in 
misija.  Takrat začne manager zavestno izbirati komunikacije, primerne 
sogovorniku. To so znanja, sposobnosti, prilagajanje sedanjemu času poslovanja, 
naj gre za velike spremembe v podjetju, bodisi za strateške ali za organizacijske. 
Manager mora znati pravilno sporočati misijo in vizijo organizacije ter istočasno 
motivirati svoje sodelavce za uresničevanje le-teh. V tem procesu komuniciranja 
pa seveda pogosto prihaja do napak. Petar Turčinovič ( Mojedelo.com-članek) 
 
 
5.3 Komuniciranje in vplivanje na sodelavce 

 
Komuniciranje je dajanje in prejemanje informacij, oboje pa je podrejeno vplivanju, 
ki je eden izmed temeljnih namenov komuniciranja. Drugi nameni so še 
informiranje, poučevanje, prepričevanje, itd.  
 
Vplivanje na udeleţence je temeljna naloga komuniciranja. Ljudje se na predloge, 
naročila in prepovedi odzivajo predvsem glede na koristi. Sprejemajo tiste 
predloge in prepovedi, ki jim koristi prinašajo, zavračajo pa tiste, ki jim ne koristijo. 
Komuniciranje je uspešno, če vpliva na stališča in delovanje posameznika tako, da 
organizacija dosega zastavljene poslovne cilje.  
Pomembno je izbiranje najprikladnejše vrste moči. Količina moči mora  za izbrano 
strategijo in cilje presegati spodnji prag učinkovitosti, vendar naj ne presega 
zgornje meje gospodarnosti. Pri izbiranju vrste in količine moči, ki podpira 
komuniciranje, kaţe vedno predvidevati odziv, ki bo sledil. Vplivanje uspeva le, če 
upošteva interese udeleţencev, interesi pa izhajajo iz potreb udeleţencev, ki si 
sledijo v prednostnem zaporedju; višja potreba začne prevladati šele, ko je niţja 
dovolj potešena. Zadoščenje potreb daje moč, izvira pa iz poloţaja, znanja, 
osebnosti, povezovanja interesov. Uporabo moči kaţe skrbno odmerjati, da 
povzroči ne le vpliv, temveč tudi ugoden odziv. 
Uspešen vodja, oziroma nadrejeni mora biti  potrpeţljiv do svojih podrejenih, jih 
spoštovati ne glede na njihovo vedenje ali delovanje  in znati zbrano poslušati in 
razumeti sogovornika, za sogovornikove iskrene misli in vprašanja ga mora 
pohvaliti. V primeru, ko je podrejeni prizadet, mora nadrejeni narediti prvi korak, 
pomembno pa je tudi, da vodja prizna svoje napake in se opraviči. 
 
Covey (1992) opisuje piramido vplivanja na sogovornika. Kot temelj vplivanja na 
druge postavi na prvo mesto dober zgled, ki ga drugi vidijo in jim je za vzor. Naši 
sogovorniki se vedno sprašujejo, kdo smo in kako se vedemo. 
 
Na drugem mestu piramide so odnosi z drugimi, ki jih lahko občutijo vsi.Ali ţelimo 
sogovorniku dobro? Vedno moramo domnevati, da nam ţeli sogovornik dobro. 
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Na tretjem mestu so jasna sporočila, ki se jih posreduje podrejenim. Izogibati se je 
potrebno besednemu boju in begu in sprejeti pogovor o razlikah. Za pogovor s 
podrejenimi si mora vodja vedno vzeti dovolj časa. Vnaprej se je potrebno 
dogovoriti o mejah, pravilih, pričakovanjih in moţnih posledicah. Ni dovolj odnehati 
ali popuščati. Za sogovornika naj bi bil vodja vedno dosegljiv, uporabljati mora 
govorico logike, vedno se mora zavedati odgovornosti, ki jo nosimo s svojim 
delovanjem, ter predvideti vse posledice. 
 
 

SLIKA 7: Vpliv na sodelavce 
 
 
        ZGLED 
 

VPLIV NA SODELAVCE   DOBRI ODNOSI 
 
 
        JASNA SPOROČILA  
 
VIR: Brajša; Ljubljana, 1996 
 
Ammelbure (1992) navaja tri dejavnike uspešnega vplivanja na sogovornika. 
Prvi je pozitiven odnos, zaupanje in zanimanje za vsebino, ki jo sogovornik podaja.  
Drugi je prava mera vplivanja. Lastno vedenje moramo nenehno spreminjati in 
prilagajati na odziv. Tako se s pomočjo povratnih informacij izognemo oviram na 
poti do cilja. 
Tretji dejavnik je prava pogostost vplivanja. Premajhna ali prevelika pogostost 
sporočanja onemogoča sporočilu, da bi na človeka dolgotrajno vplivalo. Najslabše 
je vplivanje z ustrahovanjem. 
 
 

SLIKA 8: Vpliv na druge 
 
       PPOZITIVEN ODNOS 
 
 

VPLIV NA DRUGE   PRAVA MERA VPLIVANJA 
 
 
       PRAVA POGOSTOST VPLIVANJA 
 
VIR: Brajša; Ljubljana, 1996 
 
5.4 Komuniciranje  med nadrejenimi in podrejenimi v podjetju 

 
Najpogostejša napaka pri komuniciranju med nadrejenim in podrejenim je v tem, 
da velika večina nadrejenih predpostavlja , da tisto kar izrečejo, izraţa natančno 
tisto, kar so mislili reči. Predpostavljajo, da od najniţjega pa do najvišjega 
delovnega mesta razumejo vsebino natančno tako, kot so si jo oni zamislili. 
Raziskave kaţejo, da prispe na dno hierarhične lestvice le 20 odstotkov informacij.  
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Nadrejeni morajo izdelati  načrt kako komunicirati, da jih bodo razumeli vsi 
zaposleni, da bodo posledično motivirani in, da bodo dosegli boljše poslovne 
rezultate.  
 
Boljši nadrejeni so bolj nagnjeni h komuniciranju, uţivajo v pogovorih, sposobni so 
pojasnjevati navodila in se radi pogovarjajo s podrejenimi. Nadrejeni kot 
komunikator obvladuje dialog in se izogiba monologu, razumevajoče se odzivajo 
na tako imenovana »neumna« vprašanja zaposlenih, so bolj dostopni in 
pripravljeni poslušati predloge in pritoţbe. Te ustrezneje obravnavajo in so bolj 
pripravljeni ustrezno se odzivati nanje, dobri nadrejeni raje sprašujejo in 
prepričujejo, kot pa pripovedujejo in zahtevajo. Boljši nadrejeni se bolj ozirajo na 
občutke drugih in pazijo na to, da grajajo na samem, ne pa javno.  
 
Zadovoljstvo z nadrejenimi in njihovo dovzetnostjo za komuniciranje je v tesni 
zvezi z zadovoljstvom z delom, saj spodbujevalni, k ljudem usmerjeni slog 
komuniciranja povečuje zadovoljstvo podrejenih.  
 
Čeprav odnos nadrejeni – podrejeni sicer predvideva obojestransko odvisnost, je 
podrejeni ponavadi v bolj odvisnem poloţaju.  
 
Komuniciranje med nadrejenimi in podrejenimi je le ena oblika medosebnega 
komuniciranja. Če je le-to temeljna človeška interakcija v organizaciji, potem je 
komuniciranje nad in podrejenih temeljni tip medosebnega komuniciranja. Od vseh 
komunikacijskih procesov, ki potekajo v organizaciji, je najpomembnejši prav tisti, 
ki regulira interakcijo nadrejenih s podrejenimi.  
 
Po mnenju Valerie Schonfelder (1998) gre pri organizacijskem komuniciranju za 
mešanico internega komuniciranja, upravljanja človeških virov in veščinskih znanj. 
Po mnenju Deetza (2001)  se moramo vprašati, kaj vidimo oziroma, kaj lahko 
storimo, ko se soočamo z raznolikim razumevanjem organizacijskega 
komuniciranja.  Poskušati moramo razumeti moţnosti, ki jih imamo in na ta način 
skušajmo pridobiti vpogled v dejansko stanje problematike. Zato predlaga tri 
načine konceptualizacije organizacijskega komuniciranja: 
 

 preko razvoja organizacijskega komuniciranja kot specializacije in posebne 
stroke znotraj oddelkov za komuniciranje in komunikoloških zdruţenj: 
organizacijsko komuniciranje tako zajema vse, kar vsakdo, ki je član  tovrstnih 
zdruţenj, s tem v zvezi počne ali objavlja, 

 z osredotočenjem na fenomen komuniciranja, ki obstaja v organizacijah: če 
torej opredelimo organizacijsko komuniciranje kot objekt raziskovalnega 
opazovanja, potem vsakdo, ki se s tem objektom ukvarja, študira 
organizacijsko komuniciranje, 

 z razmišljanjem h komuniciranju kot načinu, s katerim lahko opisujemo in 
razlagamo dogajanje v organizacijah. Na ta način komunikologijo postavimo ob 
bok drugim vedam (npr. psihologija, sociologija in ekonomija), ki vsaka po 
svoje razlaga organizacijsko in procese znotraj nje. 

 
Avtorja Putnam (1983) in Shelby (1993) navajata, da imamo pri oblikovanju teorije 
o komuniciranju dva temeljna pristopa: funkcionalističnega in interpretativnega. 
Peng in Littlejohn (2001) pa dodajata še kritično teorijo. 
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Kritična teorija. Raziskovalci  s to teoretično usmeritvijo organizacijsko 
komuniciranje najpogosteje razumejo kot pritajeno, skrito in implicitno 
manifestacijo moči in dominacije. Po njihovem se prek organizacijskega 
komuniciranja perpetuira moč in vpliv  menedţerjev. Kritična teorija  
organizacijskega komuniciranja zato obravnava organizacijo s stališča 
zaposlenega in opozarja  na njegovo (podrejeno) vlogo, determiniranost v sistemu. 
Kot alternativo poudarja koncept privolitve in participacije zaposlenega. 
 
Interpretativna perspektiva. Organizacijo obravnava kot konstrukt, oblikovan 
skozi 
subjektivno izkušnjo njenih članov. Ukvarja se predvsem s pomeni, ki se v 
organizaciji oblikujejo  kot posledica komuniciranja. V ospredju je proučevanje 
jezika, simbolov, obredov, mitov ipd. znotraj organizacije, ki naj bi prek stalnega 
redifiniranja konstituirali organizacijo . Interpretativna perspektiva je sorodna 
kritični teoriji. 
 
Funkcionalizem. Funkcionalisti organizacijo razumejo kot stabilno strukturo, skozi 
katero teče komuniciranje. Cilj organizacijskega komuniciranja je posredovati 
prave informacije pravim ljudem ob pravem času, da bi tako zagotovili podporo 
strukturi organizacije in njeno prilagajanje na okoliščine. Funkcionalisti so v jedro 
svojega preučevanja postavili pretok informacij (integralno, vertikalno, horizontlno, 
prečno), ključno vprašanje, ki ga izpostavljajo pa je, kakšen je pretok informacije 
od pošiljatelja do prejemnika, kje v organizaciji se le-ti nahajajo ter kako v sistemu 
nastanejo interference in komunikacijski šumi. Namen tovrstnega raziskovanja je 
odkriti način, kako odpraviti tovrstne »napake« in pomanjkljivosti in tako zagotoviti 
optimalno stanje organizacij. 
 
Opravljenih je bilo ţe več različnih raziskav o učinkih komuniciranja med 
nadrejenim in podrejenim, s čimer je bilo med drugim ugotovljeno , da bolj kot je 
odprt dialog med nadrejenim  in podrejenim, višja je stopnja zaupanja v proces 
sprememb. To je še zlasti pomembno za slovenska podjetja, saj se morajo zaradi 
intenzivnosti procesov globalizacije in liberalizacije trga ter obenem zaradi vstopa 
v EU bolj kot kadarkoli prilagajati okolju, s tem pa se soočati tudi z uvajanjem 
lastnih sprememb tako na ravni organizacije, kot na ravni posameznikov – 
zaposlenih, upravljavcev in lastnikov. 
 
Komuniciranje nadrejenih s podrejenimi ima dva temeljna namena – doseči 
zadovoljstvo zaposlenih in njihovo sodelovanje, oboje v funkciji večje  učinkovitosti 
zaposlenega. Različne strategije pri tem so pravzaprav različne  oblike moči, 
izraţene prek komuniciranja – skrajnosti tudi moči avtoritete in prisile. Za to, da se 
sodelovanje kljub temu dosega, ima največ zaslug komuniciranje in njegova 
zmoţnost ustvarjanja predstav o organizacijski resničnosti.  
 
 
5.5 Načini komuniciranja 

 
Glede na  strukturo komuniciranja so si avtorji precej enotni, ko v okviru tega 
govorijo o formalnem in neformalnem, vertikalnem in horizontalnem sporočanju ter 
komunikacijskih mreţah.  
Študije razkrivajo, da nadrejeni mnogo ali večino svojega časa porabijo za 
komuniciranje s svojimi podrejenimi. Večina interakcij spodbujajo nadrejeni sami in 
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so povezane  z delovnimi zadevami. Tako imajo nadrejeni najpogosteje  funkcijo 
povezave pri prenosu sporočil v zvezi z delom. Izjema je top management, ki 
vzdrţuje predvsem po svoji volji tudi druge komunikacijske funkcije. Na niţjih 
ravneh ima pomen  nadrejenih toliko večji pri zagotavljanju pomoči in informacij 
podrejenim. 
 
Osnovna funkcija organizacijskega komuniciranja je doseganje koordiniranih 
aktivnosti, razširjati informacije o nalogah, navodilih, poročila o rezultatih dela, 
odločitvah, ter izraziti občutja in emocije, ki v organizacijah še vedno ostajajo v 
ozadju. Pri tem je lahko komuniciranje znotraj organizacije formalno ali 
neformalno. Sam pretok informacij lahko poteka  horizontalno, vertikalno ali 
diagonalno.  
 
Sledeč evropskim trendom je vedno močnejše tudi individualno komuniciranje, ki 
pa ga je treba uveljavljati previdno, pač glede na okolje, v katerem se organizacija 
nahaja. Mrnedţerji naj povečujejo predvsem stopnjo osebnega , neposrednega 
komuniciranja, tudi s pomočjo elektronske pošte, ki se percipira kot osebno, 
neposredno sporočilo v primerjavi s komuniciranjem  prek posredništev.  
 
Obenem pa je potrebno upoštevati dejstvo, da zaposleni velikokrat še niso 
pripravljeni  neposredno komunicirati z nadrejenim, temveč se pri izraţanju lastnih 
mnenj raje »skrijejo« v skupine, ki sicer ne smejo biti prevelike, da lahko 
posameznik »pride do besede«. Menedţerji naj bi zato sestavljali manjše delovne 
skupine tudi v najniţjih hierarhičnih nivojih. 
 
Znotraj komuniciranja med nadrejenimi in podrejenimi,  glede na smer pretoka 
informacij, ločimo dve glavni skupini: formalno komuniciranje, komuniciranje 
navzdol, komuniciranja navzgor in komunikacijske mreţe. 
 
Formalno komuniciranje  
 
Formalno komuniciranje se nanaša na komunikacijo prek uradno oblikovanih 
kanalov sporočanja med različnimi pozicijami v organizaciji. Formalne kanale 
določa struktura, ki jo začrta organizacija in ki vključuje razporeditve 
organizacijskih ravni, oddelkov in enot, pa tudi odgovornosti, delovna mesta in 
delovna navodila zaposlenim. V mnogih organizacijah je tako formalni sistem 
komuniciranja specificiran z navodili in organizacijsko shemo. Predvsem koncept 
hierarhičnosti je s tem sistemom tesno povezan, tako da formalno komuniciranje 
glede na tok sporočil znotraj hierarhije največkrat delimo na komuniciranje 
navzdol, navzgor in horizontalno komuniciranje.  
 
Komuniciranje od zgoraj navzdol  
 
Komuniciranje od zgoraj navzdol pomeni prenos sporočil od zgornjih (višjih) k 
spodnjim (niţjim) ravnem organizacijske hierarhije – od managerjev do zaposlenih. 
Komuniciranje navzdol vključuje navodila za delo oz. naloge, nudi informacije, 
prispeva k osmišljanju dela s strani zaposlenih, nudi informacije o  postopkih in 
praksah, ki olajšujejo izvajanje in koordinacijo samega dela, sluţi kot kanal za 
povratne informacije podrejenim, udejanja indoktrinacijo skupnih ciljev in 
poslanstva organizacije.Vertikalno komuniciranje omogoča koordinacijo 
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razdeljenega dela v celoto, obenem pa sluţijo višjim organizacijskim ravnem za 
kontrolo nad slednjimi. 
 
Med osnovnimi problemi komuniciranja nadrejenih k podrejenim pa je vsekakor to, 
da je pogosto enosmerno. Če je v organizaciji  večje število hierarhičnih nivojev, je 
tudi bolj verjetno, da se informacije na različnih nivojih izgubijo. S komuniciranjem 
od zgoraj navzdol se pogosto povezuje tudi problem pomanjkanja informacij, 
relevantnih za zaposlene, še posebej glede zadev, povezanih z delom in 
odločitvami organizacije. 
 
Drug problem , povezan s to vrsto komuniciranja, je preobilica posredovanih 
informacij z različnimi revijami, pismi, glasili, obvestili, ipd., posledično pa se 
zmanjšuje uspešnost teh orodij, saj jih zaposleni zavrţejo, še preden jih 
pregledajo. 
 
Komuniciranje od spodaj navzgor 
 
Komuniciranje navzgor vključuje prenos sporočil z niţjih na višje organizacijske 
ravni, drugače povedano, komuniciranje podrejenih (in z njihove strani začeto )z 
nadrejenimi. Še pred desetletji sta se namen vertikalnega komuniciranja bistveno 
razlikovala od današnjega, saj je šlo največkrat za enosmerno komunikacijo, 
oziroma ukazovanje šefov, posledica česar  naj bi bila ubogljivost delavcev. 
Bistveno spremembo zasledimo v devedesetih letih prejšnjega stoletja. 
Gospodarske razmere in mnoţična odpuščanja delavcev so povzročile njihovo 
nezadovoljstvo in zelo pogosto nizko stopnjo njihovega identificiranja z 
organizacijami, zato je management spoznal, da golo informiranje ne zadošča več, 
da ne zagotavlja potrebnih vedenjskih sprememb delavcev in njihovega 
identificiranja z organizacijami. Komuniciranje navzgor je namreč pogoj za 
vključevanje zaposlenih v odločanje, reševanje problemov in razvijanje politike ter 
procedure.  
 
Komuniciranje navzgor zagotavlja nadrejenim informacije glede: 
 

 uspešnosti dela in problemov, povezanih z njimi, 

 dela in problemov sodelavcev, 

 tega, kako podrjeni sprejemajo politiko organizacije in njeno delovanje, 

 zagotavljanje pritoka koristnih idej podrejenih, 

 preverjanje sprejetja sporočil navzdol,  

 splošno pomoč pri odločanju, s sodelovanjem podrejenih in zagotavljanjem 
boljšega pregleda nad delom in problemi.  

 
Učinkovita komunikacija med zaposlenimi in vodstvom je ključ do učinkovitega 
managementa, ki izboljša uspešnost podjetja. Komuniciranje navzgor lahko najprej 
pokaţe simptome napetosti in teţav v skupini. Na podlagi teh sporočil lahko 
nadrejeni ugotavlja svojo vlogo, to, kako ga vidijo podrejeni in jo po potrebi 
spreminja. 
Problem komuniciranja ni le zagotavljanje dvosmernosti komuniciranja, ampak tudi 
v spremljajočih pojavih, ki se na poti sporočila dogajajo – od pripravljenosti sprejeti 
sporočilo in lastnih predstav o problemu do selekcije sporočil. Osnovni vzrok 
izkrivljenih informacij pa je zaupanje podrejenih v nadrejene, saj je za zaposlene 
pogosto tvegano šefom govoriti o problemih, zato raje komunicirajo ugodna 
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sporočila, managerji so pogosto nedostopni za iskrene povratne informacije in 
reagirajo jezno ali obrambno.  
 
Ključna vrednost komuniciranja od spodaj navzgor, če uspe zagotoviti povratno 
informacijo o reakcijah od zgoraj navzdol, če stimulira in omogoča posredovanje 
odločanja. Garder in Winder opozarjata na dva resnejša problema komuniciranja 
od spodaj navzgor: prvi je filtriranje informacij, saj so zaposleni nagnjeni k temu, 
da sporočajo zgolj informacije, ki so zanje ugodne in ne sporočajo stvari, ki bi bile 
zanje neugodne. Tako smo priča situaciji, ko si podrejeni ţelijo in pričakujejo točne 
povratne informacije od nadrejenih, čeprav sami komuniciranje z njimi izkrivljajo. 
Kakorkoli ţe, zaupanje ostaja pomemben dejavnik komuniciranja med podrejenimi 
in nadrejenimi. Podrejeni se bolje odzivajo s povratnimi informacijami nadrejenim, 
ko natančno vedo, kakšne so njihove vloge in ko tudi nadrejeni poskušajo 
spremeniti svoje ravnanje na podlagi povratnih informacij podrejenih. Izkrivljanje 
komuniciranja je verjetnejše v togi, kot stroj oblikovani organizaciji, manj pa v bolj 
odprti, vitalni klimi. 
Drugi problem je v tem, da v kolikor se pri posamezniku izkaţe, da komuniciranje 
ni učinkovito oziroma opaţeno, le-ta izgubi interes za tovrstno sporočanje. V 
kolikor podrejeni dojemajo komuniciranje z nadrejenim kot odprto, to vodi do 
njihovega zadovoljstva pri delu, predvsem pa k zadovoljstvu s svojim nadrejenim. 
 
Uspešno komuniciranje od spodaj navzgor je pozitivno povezano z zadovoljstvom 
z delom med zaposlenimi; bolj kot je odprt dialog med nadrejenimi in podrejenimi, 
višja je tudi stopnja zaupanja v proces sprememb in kompetentnost vodstva, da bo 
s spremembami znalo upravljati.  Splošno sprejeto mnenje je, da je povratna 
informacija povezana z zadovoljstvom in uspešnim opravljenim delom. Pomembno 
zvezo ima tudi zaupanje v nadrejene. Ko podrejeni ne zaupajo nadrejenim,  to vodi 
k izkrivljanju informacij navzgor. Podrejeni si ţelijo in pričakujejo točne povratne 
informacije od nadrejenih, čeprav sami komuniciranje z njimi izkrivljajo.  
 
Navedeno prikazuje ugotovitev, da je s komuniciranjem od spodaj navzgor teţje 
upravljati kot s komuniciranjem od zgoraj navzdol.  
 
Vodstva podjetij svojim zaposlenim posredujejo sporočila o pomembnejših 
problematikah na različne načine, v zadnjih časih pa prevladuje predvsem 
uporaba novih komunikacijskih tehnologij.  
 
Posebej koristne so lahko oblike neformalnega komuniciranja. Nekatere 
informacije se hitro širijo med zaposlenimi in to mimo vodstva. Vodstvo lahko 
nanje vpliva in prispeva na primer k njihovi vsebini, ne more pa jih nadzirati. To bi 
bilo tudi nesmotrno, saj imajo pomembno vlogo sproščanja napetosti, oblikovanja 
skupin zaposlenih in povečevanja identifikacije z organizacijo. Management lahko 
ujame del teh informacij, ki običajno odslikavajo poglede zaposlenih na 
posamezne organizacijske  probleme.  
 
Pomen povratnih informacij 
 
V pogovoru skušajmo dobiti povratne informacije od sogovornika, kako je naše 
sporočilo razumel. Takojšnja povratna informacija lahko prepreči nadaljnje 
nesporazume. 
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Pri podajanju povratnih informacij se poskušajmo izogniti ocenjevanju in 
postavljanju diagnoz. Sodelavec oziroma podrejeni, katerega ocenjujemo, se 
lahko počuti ogroţenega in reagira obrambno. Pri povratnih informacijah mora 
veljati načelo vzajemnosti. Če povratne informacije dajemo, jih moramo biti 
pripravljeni tudi sprejemati. Pomembno je, da informacijo prejmemo pravočasno, 
če jo prejmemo prepozno , je lahko njen učinek manjši oz. ga sploh ni. Povratna 
informacija naj bo neposredno povezana z vsebino in naj se nanaša direktno na 
tisto osebo, ki ji je namenjena in naj se nanaša na dejanske informacije in dejstva, 
ne pa le na naše občutke. Povratna informacija naj bo namenjena reševanju 
problema ali konflikta, izogibati pa se je potrebno poniţevanju sogovornika in 
poglabljanju konflikta. Prilagojena naj bo tistemu, ki mu je namenjena, in sicer 
tako, da bo prejemnik povratno informacijo razumel. V nasprotnem primeru ne bo 
učinkovita, saj je učinkovitost povratne informacije odvisna od načina podajanja.  
 
Vertikalno komuniciranje v Sloveniji 
 
Slovenske organizacije pri uporabi različnih praks vertikalnega komuniciranja v 
glavnem zaostajajo tako za drţavami v Centralno Juţni skupini kot za ostalimi 
evropskimi drţavami. Tako v prvi kot v drugi skupini je pri komuniciranju 
nadrejenih s podrejenimi opaziti trend uporabe elektronske pošte, timskih oblik 
sporočanja (sestanki delovnih skupin), predvsem pa neposrednega komuniciranja 
z zaposlenimi (ustno ali pisno). Tudi v Sloveniji je več kot polovica organizacij 
povečala komuniciranje preko elektronske pošte, veliko manj pa je osebnega 
neposrednega komuniciranja. V nasprotju z evropskimi drţavami in drţavami v 
Centralno Juţni skupini se v Sloveniji še vedno povečuje komuniciranje prek 
predstavništev zaposlenih, opaziti pa je tudi porast komuniciranja od zgoraj 
navzdol prek sestankov delovnih skupin. Podobno se kaţe tudi pri proučevanju 
praks komuniciranja od spodaj navzgor. Medtem ko slovenski zaposleni predvsem 
komunicirajo s svojimi nadrejenimi preko predstavniških teles, preko sindikatov in 
svetov delavcev, pa njihovi evropski kolegi v večji meri sporočajo svoje poglede 
preko sestankov delovnih skupin ali preko neposrednih nadrejenih. 
 
Pri tem je treba poudariti, da se zaposlene na niţjih hierarhičnih nivojih v Sloveniji 
v glavnem ne vključuje v problematike, ki se nanašajo na organizacijske strategije 
in finančne rezultate organizacije, temveč kvečejmu v odločitve o organizaciji dela, 
kar pa je tudi relativno omejeno. Tako le 31,7 % slovenskih podjetij proizvodne in 
fizične delavce povpraša o organizaciji dela, reţijske pa 39 %, medtem ko so ti 
odstotki v skupni Centralno Juţnih drţav in ostalih evropskih drţavah višji.  
 

 
5.6 Neuspešno komuniciranje med nadrejenimi in podrejenimi 

 
Veljalo naj bi, da je dober nadrejeni  komunikativen, dostopen, usmerjen k 
spraševanju in prepričevanju in ne ukazovanju, občutljiv do potreb podrejenega in 
pripravljen posredovati informacije podrejenim ter jim razlagati , zakaj so določeni 
ukrepi in naloge potrebni. 
 
Raziskave kaţejo, da med značilnostmi, ki jih podjetja iščejo pri managerjih, 
prednačijo komunikacijske spretnosti in sposobnost obvladovanja med osebnih in 
medkulturnih odnosov. 
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Med komuniciranjem in zadovoljstvom zaposlenih se kaţe pozitivna povezanost, 
da je kakovost  komuniciranja empirično preverjeno  povezana z zadovoljstvom in 
produktivnostjo zaposlenih, potrjena je pomembna vloga organizacijskega 
komuniciranja pri uvajanju sprememb  v organizaciji in nenazadnje, da je 
organizacijsko komuniciranje velik pomen pri utrjevanju zavezanosti in pripadnosti 
zaposlenih organizaciji. Prav pripadnost organizaciji pa se v glavnem povezuje z 
različnimi dejavniki uspeha organizacije – od finančne uspešnosti organizacije do 
zmanjševanja izostankov  od dela in produktivnosti zaposlenih v njej. 
 
Odprtost pri komuniciranju med nadrejenim in podrejenim, pri podrejenih to vodi 
do njihovega zadovoljstva pri delu, predvsem pa k zadovoljstvu s svojim 
nadrejenim. Vrzel nastaja tudi med informacijami in razumevanjem, ki obstajajo 
med nadrejenimi in podrejenimi. Gre predvsem za to, da podrejeni in nadrejeni 
pogosto različno razumejo najbolj enostavne in preproste stvari, povezane z 
dolţnostmi pri delu, vpletenostjo v proces dela in sprejemanjem odločitve 
nadrejenega.  
 
Novejše raziskave komunikacijskega vedenja nadrejenih pri zagotavljanju 
privrţenosti, sodelovanja in vpliva ter raziskave vedenja pri razreševanju konfliktov 
kaţejo, da so prisila , groţnje, avtokratska in kaznovalna taktika še vedno dokaj 
pogoste. Faktorji kot so nizko vrednotenje samega sebe ter zaupanje v lastne 
upravljalske sposobnosti in nezaupanje podrejenih še dodatno krepijo defenzivni 
stil komuniciranja. Tudi vedenje podrejenih do nadrejenih je daleč od popolnosti in 
ideala odprtosti , spodbujevalnosti ter podpore. Čeprav imajo podrejeni na splošno 
manj moči v hierarhičnem odnosu, vsekakor niso brez moči. Zato lahko tudi 
poskušajo vplivati na svoje nadrejene ter spretno izrabljajo nekatere neprijetne 
taktike, kot sta na primer groţnja in stimulacija nenaklonjenega vodenja. 
 
Najpogostejše napake pri komuniciranju (Lamovec 1991, str. 37): 
 

 preden spregovorimo, ne vemo natančno, kaj bomo povedali, 

 hočemo povedati preveč naenkrat, 

 informacije so pomanjkljive, nepovezane in ni jasno, kaj je bistvo, 

 ne upoštevamo stopnje informiranosti prejemnika o določeni temi,  

 sporočilo ni prilagojeno referenčnemu okviru prejemnika, 

 prejemnik ne posveča izključne pozornosti pošiljatelju, 

 prejemnik se osredotoči na podrobnosti, namesto na celoto, 

 prejemnik razmišlja, kaj bo odgovoril, še preden je slišal do konca, 

 prejemnik ocenjuje če ima pošiljatelj prav ali ne, še preden je dobro razumel 
sporočilo. 

 
 
5.7 Pomensko-informacijska razdalja 

 
Izraz pomensko informacijska razdalja opisuje informacijski prepad in prepad v 
razumevanju, ki obstaja med nadrejenimi in podrejenimi. Prepad v razumevanju 
pogosto obstaja celo glede na videz preprostih stvari, kot so na primer delovne 
dolţnosti podrejenih in stopnja, do katere naj bi le-ti sodelovali pri odločanju. 
Dosedanje študije so ugotavljale, do katere stopnje se udeleţenci komuniciranja 
(ne)strinjajo s pogledi druge strani na neko zadevo, sodobni raziskovalci pa 
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poudarjajo tudi razlike v tako imenovani metapercepciji – pogledu nekoga na 
pogled drugega. Podrejeni in nadrejeni se ne razlikujejo le v svojem neposrednem 
pogledu na neko zadevo, ampak pogosto tudi v svoji metapercepciji. Raziskave in 
izkušnje kaţejo, da je pomensko-informacijska razdalja morda temeljni problem 
komuniciranja v podjetju. Moč avtoritete v komunikacijskem procesu bistveno 
vplivajo na različnost  interpretacij na videz sicer popolnoma enopomenskih 
sporočil. 
 
V raziskavi smo si zastavili vprašanje, kateri izmed načinov komuniciranja 
(komuniciranje preko predstavniških organov zaposlenih;  ustno komuniciranje, 
neposredno z zaposlenimi; pisno komuniciranje, neposredno z zaposlenimi; 
komuniciranje prek elektronske pošte; posredovanje sporočil preko sestankov 
delovnih skupin) v največji meri vpliva na uspešnost organizacije. Ugotovili smo, 
da imata največji vpliv uporaba komuniciranja z zaposlenimi prek njihovih 
predstavniških organov ter komuniciranje z zaposlenimi prek elektonske pošte. 
Treba je opozoriti, da tu ne gre za samostojen vpliv, ampak se komuniciranje 
povezuje tudi z ostalimi dejavniki vpliva v organizacijah. Ne glede na to, v primeru 
komuniciranja prek predstavništev zaposlenih in komuniciranja prek elektronske 
pošte prav gotovo gre za pomembna dejavnika, ki ju je treba vzeti v zakup. 
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6 SKLEP 

 
Konflikte v podjetjih še vedno dojemamo kot nekaj negativnega, situacijo, po kateri 
bo stanje slabše od sedanjega. Zaradi negativnega prizvoka ostajajo konfliktne 
situacije nerešene. Ravno izogibanje konfliktom, pomanjkanje priznavanja 
prisotnosti konfliktov ter soočanja in njihovega reševanja je tisto, kar vodi v 
nevarnost. Zavedati se moramo, da je vsak konflikt mogoče rešiti, ne glede na to , 
kje je nastal in kako intenziven je postal. Vsak konflikt lahko deluje kot pozitivna 
sila, ki spodbuja udeleţence v delovnem okolju k spremembam. 
 
Reševanje konflikta je proces, na katerega se je potrebno dobro pripraviti, ne pa 
burno odreagirati, razmisliti moramo o naših ciljih, ţeljah, teţavah in o moţnih 
situacijah. 
 
V sodobnem in uspešnem managementu ima človek za podjetje velik pomen, saj 
je uspešnost podjetja odvisna od načina motiviranja , komuniciranja in vodenja 
sodelavcev. Največja vrednost podjetja ne pomenijo zgradbe, stroji in denarne 
rezerve, temveč so to ljudje, ki za podjetje delajo in ozračje, v katerem delajo. 
Stroje je mogoče kupiti, ozračja in načina dela pa ne.  
 
Managerji pri delu ne odpovedujejo zato, ker ne bi obvladovali številk, ampak zato, 
ker skušajo obvladovati ljudi, z njimi manipulirati ali pa jih ignorirajo. Danes 
delavcev ni več mogoče spodbuditi z groţnjami, temveč le z inovativnim načinom 
komuniciranja med vodjem in delavci. Delavci, organizirani v sindikate  in druge 
asociacije, mnoţično in organizirano reagirajo na kazni in bolj številne odpuste ter 
imajo vedno več uspehov pri izpolnjevanju postavljenih zahtev. Zato moderna 
teorija managementa meni, da so metode sile in represij proti delavcem 
brezplodno trošenje časa in energije, ker se vračajo kot bumerang. Avtoritativno 
vodenje delavce motivira, »da zavestno ne izpolnjujejo zahtev«.  
 
Podjetja ne sestavljajo enako misleči posamezniki, temveč številni in med seboj 
različni sodelavci, ki tvorijo zapleteno celoto stališč, odnosov, odzivov in različnih 
načinov vedenja. Najbolj se to pokaţe v situacijah, ko se soočajo različna mnenja 
ali ko se pojavi konflikt. Kako reagirati v takšnih situacijah? Neupoštevanje mnenj, 
predlogov in potreb zaposlenih je v podjetjih še vedno pogost pojav.  
 
Sodelavci so temeljni pogoj za obstoj in delovanje podjetja:njihova prizadevnost, 
ustvarjalnost, znanje, izkušnje in spretnosti odločajo o učinkovitosti in uspešnosti 
podjetja. sodelavci so najpomembnejši« resurs, nematerialno sredstvo zmoţnosti 
podjetja.Ta sredstva so najdraţja, ne z vidikov stroškov dela, ampak zaradi 
izdatkov, ki jih ima podjetje z njimi, preden se vpeljejo in si pridobijo posebne 
zmoţnosti za delo, ki ga opravljajo. Zato pomenijo tudi izgubo za podjetje, če 
odidejo. Nadomestitev takih sodelavcev pomeni visoke stroške , ki se merijo z 
večletnimi izdatki za plače. ( Janko Kralj, str.439) 
 
Zadovoljstvo na delu razvija gotovost in socialne potrebe, s frustracijo pa se 
pojavijo simptomi negotovosti, sovraţnosti in egoistične potrebe. Človeško 
vedenje določajo sile, ki ne delujejo (dednost in okolje) in je usmerjeno proti 
določenemu mestu – cilju. Da ne bi prišlo do hujših posledic, je moţno vedenje 
upravljati. Kdor ne zna in ne more voditi sebe, ne sme biti manager (M.Wright). V 
skladu s  tem Leavitt navaja, da se je treba paziti tistih vodij, ki izgubljajo oblast 
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nad seboj, kot tudi tistih, ki je nikoli ne izgubijo. Če nekdo ne more upravljati sebe, 
zanesljivo tudi drugih ne more. Uspeh vodje je odvisen tudi od odnosa z drugimi ( 
partnerji, sodelavci, okoljem). 
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7. POVZETEK/ABSTRACK 

 
7.1 Povzetek 

 
V delovnem okolje prihaja do različnih pogledov, ciljev in interesov posameznikov, 
ki so si marsikdaj v nasprotju. Konflikti se v organizaciji pojavljajo vsakodnevno, 
vodstvo podjetja pa jih mora z zaposlenimi ustrezno reševati. Nepravilno 
postopanje v primeru konfliktov lahko pripelje do cele vrste negativnih posledic, 
nerešeni konflikt se bo kopičil in povzročil še močnejšo konfrontacijo. Vplival bo na 
slabšanje organizacijske klime, niţanje ravni motivacije in nezadovoljstvo. 
 
Pogled na konflikte se je skozi čas spreminjal. Danes vemo, da ima konflikt tudi 
pozitivne lastnosti in zavedati bi se morali predvsem teh. Konflikt je nujen in 
koristen, kjer je organizacija postala statična, nedovzetna za spremembe in brez 
inovacij. Za zaposlene pomeni gonilo, da pričnejo aktivneje sodelovati pri 
poslovanju, razmišljati o novih načinih dela, omogočajo, da bolje spoznamo sebe 
in drugega ter poglobimo in obogatimo odnos.  
 
Pomembna je miselnost, da je vsak konflikt mogoče rešiti, ne glede, kje je nastal, 
med kom poteka ter kako intenziven je postal. 
 
Za uspešno obvladovanje konfliktov je potrebno razvijati sposobnost 
prepoznavanja konfliktov ter sposobnost konstruktivnega delovanja v konstruktivni 
situacijah, kot tudi uporabne tehnike za soočanje s konflikti. 
 
Dobri medsebojni odnosi so ključnega pomena za uspešnost organizacije in 
zadovoljstvo zaposlenih 
 
Ključno za usešno reševanje konfliktov je, da se njihove prisotnosti zavedamo in 
jih razumemo kot normalen pojav v medčloveških odnosih. Konflikt lahko 
predstavlja nevarnost, obenem pa je priloţnost za razvoj posameznikov, odnosov 
in skupnosti. 
 
Ključne besede: konflikti, preprečevanje konfliktov, medosebni odnosi, 
organizacijska klima, komuniciranje, obvladovanje konfliktov, reševanje konfliktov 
 
7.2 Abstract 

 
The different points of view, scopes and various interests of each employee are 
many times responsible for the conflicts appearing in a working environment. In a 
working organization the conflicts are present daily and the management has to 
solve them efficiently. The wrong approach can cause a chain of negative 
consequences and the unsolved conflict may grow up and create much bigger 
confrontation. In this way is affecting the organization environment, lowering the 
employee motivation level and making the dissatisfaction among the employees.  
But the significance of certain conflict has being changing through the time. Today 
we certainly know that the conflicts can bring us also positive consequences and 
we should take them into the consideration. There are also some situations where 
the conflicts are even necessary to move on especially when we find an 
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organization in a static condition, deaf for all innovations. For employees this kind 
of conflicts means the driving force for better collaboration, motivation for inventing 
new innovative working methods and better understanding of themselves and 
other employees and in this way improving the good relationships between 
themselves.  
The most important fact is that we are aware that each conflict can be solved, no 
matter where has been started, among whom has being going on or how big and 
intensive it is.  
If we would like to be able to manager successfully the conflicts we have to 
develop our skills of recognizing the conflicts at first place and develop our ability 
of constructive actions in the constructive situations. We also have to know how to 
use the technique of confrontation with the conflicts.  
Good relationships among the employees are very important for the success of a 
single organization and the employee satisfactions.  
To solve conflicts successfully it is very important that we are aware of the 
presence of the conflict and to understand them as a normal feature in the human 
relationships.  
The conflict can represent a certain danger but in the same moment it represents 
the opportunity of development of an individual, the relationships and the society 
itself.  
 
Key words: conflict, conflict prevention, personal relations, organizational climate, 
communication, conflict mastering, solving conflicts. 
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