
POSLOVNO 
KOMUNICIRANJE

(PK)



Poslovno komuniciranje 
zajema:

• Posvetovanje
• Informiranje
• Vplivanje
• Usklajevanje

• Namenjeno je 
doseganju 
zastavljenih ciljev 
organizacije.

PK=PIVU



NAMEN PK
• Dajanje ali dobivanje informacij
• Medsebojna izmenjava mnenj, podatkov
• Vzdrževanje poslovnih stikov
• Prenos idej, zamisli, rešitev
• Nabava, prodaja, pogodbe
• Pregled, usmerjanje in usklajevanje poslov
• Reševanje problemov
• Raziskovalna, razvojna dejavnost



Posebnosti in vrednost PK

• Praktičen pomen
• Odgovarjajo na 

konkretna vprašanja
• Prilagojenost 

prejemniku
• Dober vtis
• Ekonomičnost

• Pomembnost 
informacij

• Kakovost inf.
• Količina inf.
• Pravočasnost inf.
• Dostopnost inf.



Postavljanje ciljev
S.M.A.R.T. metoda:

• S – specific. Kaj 
natančno želimo?

• M – measurable. Po 
čem opazimo, da smo 
dosegli svoj cilj?

• A – adjustable. Ali to 
res želimo? Kakšno 
ceno smo pripravljeni 
plačati?

• R – realistic. Ali jih je 
možno doseči?

• T – timed. Kdaj bo cilj 
dosežen?





VAJA

Zapišite 3 cilje, ki jih imate. Premislite, v 
kolikšni meri vaši cilji ustrezajo 
kriterijem po metodi SMART?



Primer

Trije kiparji so želeli izdelati enkratne kipe. 
Iskali so dobrotnika, mecena, da bi jim kril 
stroške njihovega dela. Končno jim je 
uspelo najti mecena, ki jih je bil pripravljen 
financirati. Dobili so kos marmorja in 
začeli so z delom. Vsak si je v glavi 
ustvaril sliko, vizijo, kaj bo naredil. Vsi so 
pridno delali, na koncu so imeli pred sabo 
samo še kup peska. Vsi so ostali brez 
svojega izdelka in brez materiala.

Komunikacija!!! 
Vizijo udejanimo v cilje – ti so med seboj 

skladni, merljivi, realni, privlačni.



Neučinkovita PK          
slab poslovni rezultat!

Učinkovita PK
ciljna naravnanost org.; ekonomičnost in 

produktivnost komuniciranja; šteje 
dosežen cilj, opravljena naloga!



Zaposleni: usodna vprašanja?

1. Zakaj ljudje hodijo v službo in kaj si 
tam želijo?

2. Zakaj je pomembno, da se čutijo 
angažirani in zavzeti?

3. Kakšna je vloga vodij pri vsem tem?
4. Kakšen pomen ima komunikacija?
5. Kakšno vlogo igrajo vrednote 

posameznika in organizacije?



ORGANIZACIJA -
ZAPOSLENI

Vlaganje v zaposlene?
Na kakšen način?

Kdaj je dovolj?
Kaj dosežemo?
Komunikacija?



ORGANIZACIJA 

VIZIJA

SOCIALNI KAPITAL EMOCIONALNI KAPITAL INTELEKTUALNI KAPITAL

ZAPOSLENI



Vrednote

• Tisti skriti vzgibi (motivatorji), ki jih ni mogoče 
zlahka opaziti in identificirati in ki usmerjajo naša 
stališča, mnenja in vedenje. Če jih poznamo, lahko 
gradimo na prednostih zaposlenih.

• Pomagajo razumeti zakaj delamo določene stvari. 
Poleg tega potrebujemo vedeti tudi kaj lahko 
posamezniku omogočijo in kako se ljudje vedejo.



Zakaj potrebujemo vrednote?

1. Motivacija in pripadnost zaposlenih.
2.Vpliv na njihovo vedenje in stališča.
4.Razlikovanje pred tekmeci (diferenciacija).
5.Zmožnost hitrejšega spreminjanja in 

učenja.
6.Prispevek pri kriznem managementu.
7.Obdržati ključne kadre in pridobiti 

najboljše.



Dvanajst najpogosteje omenjenih 
vrednot v organizacijah

1. Odprtost in 
poštenost

2. Integriteta in 
doslednost

3. Družbena 
odgovornost

4. Skrb za zaposlene
5. Skrb za potrošnike
6. Prilagodljivost

7. Podjetniškost
8. Etičnost
9. Timsko delo
10. Zaupanje in        

ponos
11. Ugled in sloves
12. Kakovost







K KOT VPLIVANJE

Vplivamo na sodelavce, skupine v lastni ali drugi 
organizaciji.

PK je uspešno, če vplivamo na stališča in 
delovanje posameznikov in skupin tako, da 
organizacija dosega zastavljene poslovne cilje.

Če je privzemanje ciljev med zaposlenimi in org. 
obsežno, daje zaposlenim varnost!



ODPORI

• Odvzem pridobljenih ali možnih koristi.
• Ustaljene navade dopuščajo rutinsko delo 

in odločanje, spremembe pa so tvegane in 
naporne.

• Tveganje pomeni nevarnost pred izgubo 
občutka varnosti.

• Strah pred neznanim.



Komunikacija kot vplivanje

Temeljne 
potrebe

Varnost
(pravila, nadzor, 
osebnostni razvoj, 
skupni cilj)

Sprejetost (občutek 
pripadnosti, izražanje 
čustev,razumevanje)



Komunikacija kot vplivanje

Potrditev (omogočeno 
napredovanje,priznanje, 

odločanje)

Osebni cilji
(uveljavitev v 

poklicu,napredovanje, 
denar)

Skupni cilji (uspešnost 
podjetja, kakovost, dobri 

medseb. odnosi, 
komunikacija)



VAJA

Napišite 3 osebne cilje, ki jih imate in 
razmislite, v kolikšni meri se ujemajo z 

organizacijskimi cilji?

Razmislite in napišite 3 lastnosti, ki si jih 
želite pri svojem nadrejenem?



Lastnosti učinkovitih vodij
• Inteligentnost
• Družabnost
• Samozavest

• Sposobnost pogledati iz “ptičje perspektive”
• Zanos
• Pogum

• Odločnost
• Bogata domišljija
• Veliko energije

• Zvestoba







Nasveti glede notranjega 
komuniciranja

• Dajajte odkrite in poštene informacije. 
• Dajajte samo tiste obljube, ki jih lahko držite. 
• Vzpostavite dialog: vključite vsakega 

posameznika v podjetju, vsakomur prisluhnite. 
• Dajajte tudi »mehke« informacije: raziskujte in 

obveščajte o zadovoljstvu osebja, strank, 
zunanjih odnosih, podobi podjetja, stilu vodenja, 
obliki sodelovanja, obliki komuniciranja, itd.



Bomo prihodnost komunikacije 
zaupali kristalni krogli?


