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SMERNICE ZA UČINKOVITO KOMUNIKACIJO V 

ORGANIZACIJAH 

Komunikacija med zaposlenimi je interaktiven in dinamičen proces, učinkovitost procesa 

komunikacije pa je odgovornost prav vseh vključenih udeležencev.  

Smernice so sestavljene na podlagi rezultatov raziskave, ki smo jo pripravile v sklopu seminarja pri 

predmetu Organizacijska psihologija. V raziskavi so sodelovali zaposleni iz več slovenskih 

organizacij, od katerih ima vsaka svoj način delovanja, značilno organizacijsko kulturo in 

edinstveno klimo. Želele smo oblikovati enotne in splošne smernice, ki bi koristile zaposlenim, ne 

glede na to, iz katere organizacije prihajajo. Namenjene so zgolj kot vodilo, vsaka organizacija pa 

jih lahko uporablja in prilagaja glede na značilnosti organizacije in lastnosti dela. 
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Empatična komunikacija 
 

Empatična komunikacija vključuje spoštovanje in upoštevanje 

mnenja, misli in potreb sogovorcev oziroma soudeležencev 

komunikacijskega procesa. Tako se pri učinkovitem empatičnem 

pogovoru sogovorca stalno sprašujeta: “Ali lahko moj odziv osebo 

prizadene, če tudi to ni moj namen?” in “Kako bi se sam/a počutila, 

če bi bil/a na sogovorčevem mestu?”. 

Prav tako je pri empatiji ključno naslavljanje posameznikovih potreb 

po pripadnosti, dajanje potrditve, da je posameznik pomemben ter 

priznavanje njegove vrednosti. Vse to se kaže že pri načrtovanju 

poteka in vsebine delovnih sestankov oziroma skupinskih aktivnostih, 

kjer je pomemben dejavnik že pogostost le teh. Če so sestanki 

preredki, lahko zaposleni dobijo občutek, da sestanki niso potrebni 

ter da posledično ni potrebe niti po medosebni komunikaciji tako 

med zaposlenimi kot med zaposlenimi in nadrejenimi. Tako 

prepričanje na organizacijsko klimo deluje razdiralno. Za pripadnost 

podjetju in kolegialno povezanost je namreč ključno, da imajo 

zaposleni občutek, da so si v komunikaciji enakovredni in ima vsak 

pravico deliti svoje mnenje ali pomisleke, hkrati pa imajo na voljo 

dovolj možnosti, da to lahko izrazijo.  

Empatija v komunikaciji ne pomeni, da moramo občutke, ki jih 

sogovorec doživlja in izraža v pogovoru doživljati tudi sami (npr. 

postanemo žalostni in potrti, ko nam oseba pripoveduje o svoji stiski), 

temveč je bolj pomembno, da izrazimo, da so njeno pripovedovanje 

in čustva, slišana, razumljena in upoštevana, tudi, če se z njo ne 

strinjamo (tj. razumemo, da je oseba v stiski in se zavedamo, da 

potrebuje podporo, zato smo prijazni in jo s svojim odzivom poskusimo 

pomiriti). Osebi, s katero komuniciramo torej damo tisto, kar 

zaznavamo, da potrebuje. 

Naslov 2 
Oblikovanje izbranega besedila v dokumentu lahko preprosto 

spremenite tako, da videz za izbrano besedilo izberete v galeriji »Hitro 

izbiranje sloga« na zavihku »Osnovno«. Besedilo lahko tudi 

neposredno oblikujete z drugimi kontrolniki na zavihku »Osnovno«. 

Večina kontrolnikov nudi možnost uporabe videza trenutne teme ali 

oblike zapisa, ki jo neposredno določite. 

Če želite spremeniti splošni videz dokumenta, izberite nove elemente 

teme na zavihku »Postavitev strani«. Če želite spremeniti videze, ki so 

1. KOMUNIKACIJSKI BONTON ali LEPA 

BESEDA LEPO MESTO NAJDE 
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Aktivno poslušanje 
 

Pogosto se zgodi, da ljudje poslušamo, vendar ne slišimo 

povedanega. Enako velja tudi za komunikacijo v delovnem okolju.  

Z aktivnim poslušanjem osebi damo vedeti, da sledimo njenemu toku 

misli, hkrati pa jo spodbudimo, da z nami deli še več informacij. Pri 

utrjevanju spretnosti aktivnega poslušanja si lahko pomagamo tako, 

da sledimo več stopnjam: Oceni, Povzemi, Obvesti, Oceni.  

Pogovor vedno začnemo tako, da “ocenimo” trenutno stanje 

oziroma posameznikovo počutje, želje, potrebe, mišljenje, kar storimo 

z uporabo odprtih vprašanj (npr. »Kako ti gre?« ali »Kaj ti zadnje čase 

na delu predstavlja največjo težavo?«). Odprta vprašanja namesto 

zaprte vprašalnike “ali…” običajno vključujejo vprašalnice “kako...”, 

“zakaj…”, “kaj…”, na katera posameznik ne ponudi kratkega 

odgovora (npr. “DA” ali ” NE”) in jih uporabljamo takrat, ko si želimo 

bolj bogatih, obširnih odgovorov in ko želimo sogovorca spodbuditi k 

razmisleku. V naslednjem koraku povzamemo, kar nam je oseba 

povedala in s tem pokažemo, da se jo trudimo razumeti in sledimo 

njegovi pripovedi (npr. »Aha, skrbi te, da ti zaradi situacije doma ne 

bo uspelo do časa napisati poročila o presoji«). Sogovorcu na to 

predamo informacije, ki se tičejo tematike pogovora ali nadaljnega 

poteka dela in so ključne za opravljanje delovnih nalog (npr. »S 

sedeža podjetja so nas obvestili, da bomo sestanek izvedli že dva dni 

prej kot pričakovano, kar pomeni, da bo v primeru, da poročila ne 

boš uspel/a dokončati, potrebno poiskati osebo, ki se bo sestanka 

udeležila namesto tebe.«). V primeru, da je teh informacij veliko, 

sogovorec lahko prav tako reflektira oziroma povzame vsebino in na 

ta način preveri, da sta se pravilno razumela. V končnem koraku 

ponovno ocenimo trenutno stanje, in sicer tako, da sogovorca 

vprašamo po njegovem mnenju, pomislekih ali pričakovanjih v 

povezavi z dogovorjeno vsebino (npr. »Ti taka rešitev ustreza? Imaš 

morda idejo, kdo bi te lahko nadomestil? Bi ravnal/a drugače?«).  
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Nenazadnje aktivno poslušanje vključuje tudi neobsojajoč odnos do 

vsebine, ki nam jo soudeleženec v komunikaciji posreduje. To 

pomeni, da med pogovorom ne poskušamo zniževati vrednosti 

povedanega (npr. »To ti pa res ni moglo vzeti toliko časa kot praviš« 

ali »Zakaj si to storil? Kako nesmiselna ideja…«), temveč sogovorca 

poslušamo do konca in ga vmes s postavljanjem dodatnih (odprtih) 

vprašanj spodbujamo, da nam pove še več, saj ga bomo posledično 

lahko bolje razumeli. Šele na koncu lahko s sogovorcem delimo svoje 

mnenje glede določene vsebine, če zaznamo, da je naše mnenje 

ključno ali pa si ga sogovorec želi. 

Iskrenost in spoštljivost 

Transparentnost v komunikaciji je pomembna zlasti v čustveno bolj 

napetih situacijah. Ob nepredvidljivih dogodkih in nestablinih 

situacijah je naš um namreč nagnjen k temu, da vrzeli ali nejasnosti v 

komunikaciji nadomesti in zapolni z vsebinami, ki pa niso nujno odraz 

realnosti, temveč so bolj odvisne od tega, kako posameznik zaznava 

okolje in druge ljudi ter od posameznih osebnostnih lastnosti. Ko 

zaposleni priznajo, da so storili napako ali se opravičijo za določeno 

dejanje, tega ne štejemo kot pomanjkljivost, temveč to kaže na 

njihovo avtentičnost. To ne pomeni, da je potrebno napake 

spregledati, potrebno jih je le ustrezno nasloviti. 

Ravno podajanje negativne povratne informacije in reševanje 

konfliktov sta področji komunikacije, kjer je spoštljivost ključnega 

pomena. V omenjenih primerih kritiko najbolj ustrezno predamo tako, 

da se usmerimo predvsem na vedenje oziroma delovno nalogo 

sodelavca oziroma zaposlenega in ne na njegovo osebnost (tj. 

izrazimo, da je delovna naloga je tisto, kar je neustrezno opravljeno 

oziroma vedenje je tisto, ki je neprimerno, ne gre pa za to, da je 

oseba nesposobna ali lena). 

SMERNICE ZA UČINKOVITO 

KOMUNIKACIJO V ORGANIZACIJAH 

• • • 



SMERNICE ZA UČINKOVITO KOMUNIKACIJO V ORGANIZACIJAH 

• • • 

4 

 

 

 

 

 

Nenazadnje je za spoštljivo komuniciranje potrebno, da se pri 

sporazumevanju zaposleni zavzemajo za izogibanje stereotipnih in 

diskriminatornih prepričanj o pripadnikih določenega spola, starostne 

skupine, narodnosti,  verske skupnosti, spolne usmerjenosti, stališč do 

cepljenja itd. Zavestno prizadevanje za to, da pri komunikaciji ne 

izhajamo iz stereotipnih prepričanj, je nujno tudi za razvijanje ali 

vzdrževanje učinkovitih odnosov med sodelavci ali med zaposlenimi 

in nadrejenimi. V nasprotnem primeru lahko stereotipe in predsodke, 

ki jih oseba izraža v komunikaciji (npr. »Starejši zaposleni se ne morejo 

naučiti ničesar novega.« ali »Sodelavka zagotovo ne bo znala 

obdelati podatkov, saj ženske niso spretne s številkami.«) posamezniki 

ponotranjijo oziroma jih prevzamejo in nezavedno začnejo delovati 

tako, da te stereotipe in predsodke potrdijo. Dolgoročno ima to 

lahko zelo negativne posledice na delovno učinkovitost in 

organizacijsko klimo.  

2. KAKO Z MANJ BESEDAMI POVEDATI VEČ? 
 

Komunikacija je eden najpomembnejših vidikov življenja. Kljub temu 

je informacij v okolju enostavno preveč in želeno sporočilo velikokrat 

ni učinkovito predano. Proces komunikacije ni celovit, če prejemnik 

sporočila ni uspel razumeti. Zato je pomembno, da znamo iz 

sporočila, ki ga želimo predati naprej, izluščiti bistvo in ostati v 

komunikaciji jasni.  

Jasnost in izčrpnost 

Prvi korak do izčrpnosti in jasnosti v komunikaciji je razumevanje, 

zakaj sploh komuniciramo. V kolikor vemo, kaj želimo z določeno 

komunikacijo doseči, bomo lažje oblikovali bolj izčrpno in jasno 

sporočilo za sodelavce oziroma nadrejene. Poleg tega je 

pomembno, da se ob sporočanju pomembne informacije 

osredotočamo na eno sporočilo naenkrat. S tem omogočimo 

sogovorniku, da lahko v celoti razume želeno sporočilo. V primeru 

podajanja navodil je pomembno, da po korakih podamo vse ključne 

podatke, ki jih zaposleni potrebuje, da lahko kvalitetno opravi delo.  
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Pred podajanjem navodil si lahko pomagamo s tem, da zapišemo 

ključne korake, ki jih mora zaposleni vključiti v svoj delovni proces, da 

lahko opravi delovno obveznost. Preden navodila posredujemo 

naprej, jih pregledamo z vidika nevtralnega opazovalca in 

premislimo, ali so navodila dovolj jasna, da jim lahko oseba sledi brez 

dodatne pomoči. Ob podajanju izčrpnih informacij je pomembno, 

da glavne informacije večkrat poudarimo in ponovimo. Če se da, jih 

ponazorimo na različne načine in z različnimi konkretnimi primeri, s 

čimer pripomoremo večji jasnosti 

Ohranjanje dvosmerne komunikacije 

Ključen korak pri predaji izčrpnega in jasnega sporočila je tudi 

ohranjanje dvosmerne komunikacije. Za dvosmerno je značilno, da 

se vlogi govorca in sogovorca izmenjujeta in v kateri ima vsak 

udeležencev možnost aktivno sodelovati. S tem, ko predamo besede 

drugemu in ga pozorno poslušamo, damo sogovorniku priložnost, da 

v komunikacijo vloži tudi svoj vidik in tako razširi pogled tistega, ki 

predaja sporočilo. Z uporabo dvosmerne komunikacije sogovorniku 

omogočimo, da postavi dodatna vprašanja. S tem razjasnimo 

morebitne nejasnosti in preprečimo zaplete, napake in težave v 

delovnem procesu.  Ko naslednjič sodelavca prosite za pomoč pri 

delu, ga ob tem povprašajte, ali je vsa navodila razumel, ali ima 

kakšno dodatno vprašanje in ali bo potreboval še kakšno pomoč.  

Usklajenost sporočila z neverbalno komunikacijo 

Neverbalna komunikacija predstavlja pomemben del našega 

komuniciranja z drugimi. Sestavljena je iz vedenja telesa (npr. drže, 

usmerjenosti, gibov telesa), mimike (čela, lic, brade, obrvi, ust), 

očesnega stika, govora (hitrosti, ritma, jakosti, barve glasu, melodije, 

jasnosti), gest (govorice rok, kretenj), dotikov, oblačenja in vedenja v 

prostoru.  Pri predaji sporočila sogovorniku je pomembna skladnost 

med verbalno in neverbalno komunikacijo. Pogosto namreč 

pozabljamo, da z neverbalno komunikacijo sporočamo velik del 

informacij. V kolikor med našim sporočilom in neverbalno 

komunikacijo ni skladnosti, povzročimo več zmede, saj sogovornik ni 

prepričan, na kaj se naj pri našem sporočilu osredotoči.   
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Ko boste naslednjič sodelavca pohvalili za dobro delo, ne pozabite 

pozitivnih čustev izraziti tudi z neverbalno komunikacijo - ohranjajte 

očesni stik, skozi glas izrazite navdušenje, z držo se usmerite proti 

sogovorniku in bodite pozorni na obrazno mimiko (npr. nasmeh). 

 

Podajanje povratnih informacij 

Za celovito predajo sporočila je pomembno tudi, da sogovorniku 

podamo povratno informacijo. Le-ta se lahko povezuje z opravljenim 

delom sogovornika ali pa se navezuje na jasnost podanih informacij. 

Na ta način lahko namreč v primeru nejasnih sporočil pridobimo 

dodatne informacije, ki nam razjasnijo sporočila in preprečijo 

morebitne nejasnosti, zmedo ter napake. 

Pri podajanju povratnih informacij smo pozorni na to, da podajamo 

čim bolj konkretne in specifične informacije, ki so vezane na 

določeno vedenje, ne pa značilnosti osebe, ki je vedenje izvedla 

(npr. »Všeč mi je bilo, da si pri pisanju poročila upošteval časovni rok, 

zadnje podatke in da si vključil tudi grafični prikaz«). Prav tako pa je 

pomembno, da povratno informacijo podamo kmalu po izvedenem 

vedenju oziroma da je povratna informacija sprotna in sledi v 

smiselnem časovnem okvirju, saj v nasprotnem primeru ni več 

relevantna. Oseba, ki sprejema povratno informacijo, pa mora biti 

odprta in dostopna za vse povratne informacije, saj lahko le-te 

informacije predstavljajo pomemben vpogled v način delovanja in 

morebitne izboljšave. 

3. KAR IZVEM, DRUGIM POVEM ali KROŽENJE 

INFORMACIJ V ORGANIZACIJI 

Pomanjkanje komunikacije v organizaciji otežuje delovni proces 

zaposlenih in sproža mnogo frustracij, poleg tega pa krha 

medsebojno zaupanje sodelavcev. Ena izmed ključnih značilnosti 

učinkovite komunikacije na delovnem mestu je zato kroženje 

informacij tako med zaposlenimi kot tudi med enotami organizacije. 
Deljenje informacij znotraj organizacije se nanaša na zavesten in 

nameren trud pri izmenjavi informacij, znanj ter idej, povezanih z 

delom. 
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Recipročnost pri izmenjavi informacij omogoča podlago za 

oblikovanje zaupnih odnosov in psihološko varne klime na delovnem 

mestu. Velik del kroženja informacij se zgodi popolnoma naključno, 

saj se ljudje nahajajo znotraj istega delovnega prostora kot so skupne 

pisarne. Tako se pogosto zgodi, da  zaposleni spotoma sliši pogovor 

med sodelavcema in če sluti, da se pogovarjata o nečem, kar bi mu 

koristilo, se spontano vključi v pogovor. S tem se sproži krog deljenja in 

izmenjave informacij. Kadar pa se ta krog ne zažene spontano ali je 

otežen zaradi prostorske oddaljenosti zaposlenih (npr. v času dela od 

doma), ga moramo spodbuditi načrtno preko različnih načinov. 

Spodbujanje medsebojnega zaupanja 

Pri medsebojnem sporazumevanju si ljudje oblikujemo t. i. »socialna 

polja«, znotraj katerih si zaupamo in delimo informacije. Te socialne 

skupine predstavljajo našo socialno mrežo in pripomorejo k našemu 

socialnemu kapitalu oziroma socialnim virom (koliko in katere ljudi 

poznamo, preko katerih lahko pridobimo različne informacije). Tudi 

na delovnem mestu se običajno oblikujejo takšne skupine med 

določenimi zaposlenimi. V njih se ljudje običajno dobro razumejo in si 

zaupajo, zato si med seboj pogosto izmenjujejo informacije (običajno 

na neformalen način). 

Problem lahko nastane, kadar te informacije ostanejo znotraj manjših 

skupin in ne dosežejo drugih zaposlenih, ki jih prav tako potrebujejo 

pri svojem delu. Pri zaposlenih moramo zato doseči zavedanje, da so 

vsi ena večja skupina, ki si mora med seboj deliti informacije, da 

bodo lahko učinkovito delovali. Pri tem se ne osredotočimo na to, da 

na vsak način razbijemo manjše skupine, temveč pri zaposlenih raje 

skušajmo doseči ozaveščenost, da si med seboj lahko zaupajo 

informacije, povezane z delom. 

Medsebojno zaupanje na delovnem mestu lahko dosežemo na več 

načinov. Zaposlenim in sodelavcem večkrat pokažemo, da 

prepoznamo njihovo delo in trud ter smo jim hvaležni za njihov 

prispevek k podjetju. V vsakodnevni praksi to lahko storimo preko 

ustnih opazk kot je »Vidim, da si vložil/a veliko razmisleka v to idejo. 

Zelo pohvalno od tebe« ali pisnih zahval preko e-pošte, ko nam 

sodelavec pošlje obvestilo o zaključeni storitvi oziroma izdelku. 
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Priznavanje dela pri zaposlenih krepi zaupanje in občutek skupnosti 

na delovnem mestu, kar predstavlja odskočno desko za izmenjavo 

informacij. Ob vsem tem pa se moramo zavedati, da zaupanje 

temelji na vzajemnosti, kar pomeni, da morajo drugi tudi od nas 

dobiti občutek, da jim zaupamo. To npr. lahko dosežemo tako, da jim 

predčasno zaupamo neškodljiv podatek, ki jim lahko koristi v 

prihodnosti. Pri doseganju zaupanja nam lahko koristijo nekatere 

mehke veščine sporazumevanja (npr. empatičnost, aktivno 

poslušanje, iskrenost in spoštljivost) kot so opisane v prvem delu 

smernic. 

  

O zaupanju in njegovem pomenu na delovnem mestu si lahko 

pogledate tudi kratek video: 

https://psihologijadela.com/2014/08/11/zaupanje-na-delovnem-

mestu/  

 

Ustrezen komunikacijski kanal 

Izmenjava informacij lahko poteka le preko učinkovitih orodij za 

medsebojno sporazumevanje. V organizacijah moramo zato 

vzpostaviti sistem deljenja informacij, znanj in idej, ki bo dostopen in 

razumljiv vsem zaposlenim do te mere, da ga bodo resnično 

uporabljali tudi v praksi. Pri tem moramo doseči predvsem 

zavedanje, da nobena informacija ni »neumna« ali »slaba«, saj 

morda lahko koristi sodelavcem, četudi za nas ni ključnega pomena. 

Na delovnem mestu lahko vzpostavimo kotiček, namenjen izmenjavi 

informacij med zaposlenimi na posameznem oddelku oziroma enoti. 

Kotiček lahko sestavljata vsaj dva stola, ki sodelavcem omogoča 

prostor za pogovor. Dobro je, če je kotiček v delovnem prostoru ni 

postavljen nekje zakotno, vendar tako, da gredo zaposleni mimo 

njega vsaj enkrat v času svojega delovnika (npr. na poti do izhoda, 

kuhinje ali stranišča). Tja lahko postavimo tudi oglasno desko, kamor 

zaposleni lepijo oziroma zapisujejo pomembne informacije, ki se 

tičejo njihovih sodelavcev. Na ta način lahko spodbujamo spontano 

izmenjavo informacij, saj se zaposleni lahko na hiter in sproten način 

seznanijo z različnimi informacijami, ki se tičejo njihovega delovnega 

procesa. 
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V namene oblikovanja kotička za izmenjavo informacij lahko 

prilagodimo tudi tehniko KANBAN, ki je sicer namenjena organizaciji 

timskega delovnika. Zaradi svoje vizualne preglednosti je lahko 

učinkovita pri medsebojnem usklajevanju med zaposlenimi ter 

izmenjavi informacij. Deluje tako, da poljubno tablo ali del stene 

razdelimo v tri enake stolpe. Vsak stolp je namenjen posamezni vrsti 

informacij. Pri tem lahko stolpe razdelimo po časovni pomembnosti 

(npr. urgentno, nujno, ne-nujno), nosilcu informacije (npr. nadrejeni, 

podrejeni ali zunanja oseba) ali drugih načinih, ki najbolj ustrezajo 

naši organizaciji. Nato v vsak posamezen stolpec zaposleni vpisujejo 

informacije, ki bi jih radi delili z drugimi. Lahko pa uporabljajo tudi 

samolepilne listke različnih med seboj dogovorjenih barv in jih lepijo v 

posamezen stolpec. Ko informacija ni več relevantna ali pa so se z nji 

seznanili že vsi, jo zaradi boljše preglednosti odstranimo iz oglasne 

deske. 

4. SPLETNA KOMUNIKACIJA 

Izmenjava informacij lahko poteka le preko učinkovitih orodij za 

medsebojno sporazumevanje. V organizacijah moramo zato 

vzpostaviti sistem deljenja informacij, znanj in idej, ki bo dostopen in 

razumljiv vsem zaposlenim do te mere, da ga bodo resnično 

uporabljali tudi v praksi. Pri tem moramo doseči predvsem 

zavedanje, da nobena informacija ni »neumna« ali »slaba«, saj 

morda lahko koristi sodelavcem, četudi za nas ni ključnega pomena. 

Na delovnem mestu lahko vzpostavimo kotiček, namenjen izmenjavi 

informacij med zaposlenimi na posameznem oddelku oziroma enoti. 

Kotiček lahko sestavljata vsaj dva stola, ki sodelavcem omogoča 

prostor za pogovor. Dobro je, če je kotiček v delovnem prostoru ni 

postavljen nekje zakotno, vendar tako, da gredo zaposleni mimo 

njega vsaj enkrat v času svojega delovnika (npr. na poti do izhoda, 

kuhinje ali stranišča). Tja lahko postavimo tudi oglasno desko, kamor 

zaposleni lepijo oziroma zapisujejo pomembne informacije, ki se 

tičejo njihovih sodelavcev. Na ta način lahko spodbujamo spontano 

izmenjavo informacij, saj se zaposleni lahko na hiter in sproten način 

seznanijo z različnimi informacijami, ki se tičejo njihovega delovnega 

procesa. 
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Določitev časa pregledovanja elektronske pošte 

Zaradi dostopnosti spletne komunikacije zaposleni čutijo pritisk, da so 

neprestano dosegljivi in ves čas pregledujejo elektronsko pošto, kar 

zvišuje njihov stres in znižuje njihovo učinkovitost na delovnem mestu. 

Tako je za zaposlene bolj učinkovito, da si sami določijo točne ure, ob 

katerih bodo pregledovali in odgovarjali na elektronsko pošto (npr. 

prva ali zadnja ura delovnika). Na ta način bo njihov čas bolj 

organiziran, kar lahko zmanjša raven stresa, hkrati pa vpliva na višjo 

učinkovitost, saj zaposleni ne bodo prekinili ostalih delovnih nalog, da 

bi preverili e-pošto. Prav tako se lahko znotraj tega časa zaposleni 

bolj osredotočijo na prejeta sporočila, prepoznajo njihovo bistvo in si 

vzamejo čas, da nanje kvalitetno odgovorijo. 

Organizacija predala elektronske pošte 

Zaradi velike količine informacij lahko postane predal elektronske 

pošte neorganiziran, informacije pa se izgubljajo. Tako je koristno za 

zaposlene, da si smiselno organizirajo poštni predal s pomočjo oznak, 

ki jih lahko ustvarijo s pomočjo programa za elektronsko pošto. Pošto 

si lahko tako razporedijo po smiselnih kategorijah, hkrati pa označijo 

pomembna sporočila, da jih kasneje lažje najdejo. Zaradi boljše 

organiziranosti informacij se pri zaposlenih poviša občutek nadzora 

na delovnem mestu, posledično pa tudi delovna učinkovitost. 

Vsebina elektronskih sporočil 

Zaradi enostavne uporabe elektronske pošte, je sporočil veliko, ta pa 

so pogosto tudi neustrezna. Pomembno je, da so elektronska 

sporočila razumljiva, profesionalna, spoštljiva in da zajemajo 

relevantne informacije. Zaposleni v sporočilih uporabljajo slovnično 

pravilen jezik in zagotovijo, da so posredovane informacije 

pomembne in točne. Tako posredujejo le informacije, ki so za delo 

pomembne, saj lahko na ta način elektronska sporočila tudi skrajšajo 

in zmanjšajo količino nekoristnih informacij. Če odgovorov na dileme 

ne poznajo, je pomembno, da to sporočijo sodelavcem in jih s tem 

ne zavajajo, hkrati pa je pri odgovarjanju pomembno, da naslovijo 

vse pomembne točke prejetega sporočila.  
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Tudi v primeru, da so mnenja drugih zaposlenih drugačna, jim 

dovolimo, da jih predstavijo in nanje podamo spoštljiv odgovor. Pri 

pisni spletni komunikaciji se izogibajmo sarkazmu, neprimernemu 

humorju in pisanju z velikimi tiskanimi črkami, saj lahko prejemniki 

zaradi pomanjkanja neverbalne komunikacije takšna sporočila 

narobe razumejo. 

VIRI IN LITERATURA 

ACACIA Employee Assistance Program (b.d.). Respectful communication. 

Pridobljeno s: https://www.eapcounselling.com.au/wp-

content/uploads/2021/05/Respectful-Communication-Tip-Sheet.pdf  

Campbell, S., Campbell-Phillips, S. In Phillips, D. (2020). Lack of Communication 

between Management and Employees. SIASAT, 5(3), 32-39  

Center for Creative Leadership (2020). The importance of Empathy in the Workplace.  

Pridobljeno s: https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-

articles/empathy-in-the-workplace-a-tool-for-effective-leadership/  

Communicating and Managing with Empathy in a Time of Crisis: A Cleveland Clinic 

Guide. (b.d.) Pridobljeno s: https://my.clevelandclinic.org/-

/scassets/files/org/employer-solutions/covid-19-communication-guide.pdf  

Gong, Y., Cheung, S. Y., Wang, M. in Huang, J. C. (2012). Unfolding the proactive 

process for creativity: Integration of the employee proactivity, information 

exchange, and psychological safety perspectives. Journal of Management, 

38(5), 1611-1633. 

James, G. (b.d.). 5 Ways to Communicate More Clearly. 

https://www.inc.com/geoffrey-james/5-ways-to-communicate-more-

clearly.html  

Mauer, P. (2007). Neverbalna komunikacija kot (ne)kakovostna prvina v 

pedagoškem procesu. Fakulteta za družbene vede.  

McCallister, N. (b.d.). What Are Some Good Things to Do in Your Online 

Communication? – 11 Power Tips for the Digital Age. 

https://entreresource.com/online-communication-tips/  

McMurtry, K. (2014). Managing Email Overload in the Workplace. Performance 

Improvement, 53(7), 31–37. doi:10.1002/pfi.21424   

Nardi, B. A. in Whittaker, S. (2002). The place of face-to-face communication in 

distributed work. Distributed Work, 83, 112. 

Portaankorva, K. (2021). Exploring information exchange and communication 

channel usage at the workplace during the COVID-19 pandemic 

(magistrsko delo). OsloMetStor University. 

UnWaterloo. (b.d.). Receiving and Giving Effective Feedback. 

https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-

resources/teaching-tips/assessing-student-work/grading-and-

feedback/receiving-and-giving-effective-feedback  

Wong, K. (2020). 9 tips for building trust in the workplace. 

https://www.achievers.com/blog/building-trust-workplace/ 

 

 

SMERNICE ZA UČINKOVITO 

KOMUNIKACIJO V ORGANIZACIJAH 

• • • 

Protect pdf from copying with Online-PDF-No-Copy.com

https://online-pdf-no-copy.com/?utm_source=signature

