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INTERNO KOMUNICIRANJE IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V
ELEKTRU CELJE, d.d.: ŠTUDIJA PRIMERA
Ponekod poskušajo podjetja preko internega komuniciranja udejanjati zastavljeno
vizijo, vrednote in poslanstvo, ponekod pa podjetja komunikacijske potrebe
zaposlenih podcenjujejo ali jih celo zapostavljajo. Ker se zavedamo, da je interno
komuniciranje pomembno, temveč s strani vodstva večkrat neopaženo, je zato
vredno podrobnejšega raziskovanja.
Predmet raziskave je torej interno komuniciranje v podjetju Elektro Celje in
zadovoljstvo zaposlenih z njim, zato je v magistrskem delu tako predstavljen
poglobljen pogled na specifična področja komuniciranja v Elektru Celje, podjetju za
distribucijo električne energije, d. d..
Analiza prispelih odgovorov, pridobljenih na podlagi anketnega vprašalnika, daje
vpogled v obstoječe stanje na področju internega komuniciranja. Na podlagi
prikazanih rezultatov so oblikovani predlogi za izboljšavo internega komuniciranja v
Elektru Celje in s tem posledično zadovoljstva zaposlenih.
KLJUČNE BESEDE: interno komuniciranje, zadovoljstvo zaposlenih, orodja
internega komuniciranja

INTERNAL COMMUNICATION AND EMPLOYEE'S SATISFACTION IN
ELEKTRO CELJE, d.d.: CASE STUDY
Companies sometimes try to realize their vision, values and mission via internal
communication, but sometimes companies underestimate or even disregard the
communication needs of their employees. Because we are aware that internal
communication is important, but often unnoticed by the management, it is worth
detailed research.
The subject of this research is therefore, internal communication inside a company
Elektro Celje and the employee’s satisfaction. The Master’s thesis thus represents a
detailed view of the specific areas of communication inside Elektro Celje, an energy
distribution company.
The analysis of the answers received, obtained on the basis of a questionnaire, gives
insight into the existing state of internal communication. On the basis of the results
presented, suggestions for improving internal communication in Elektro Celje and,
consecutively, the satisfaction of the employees are formulated.
KEY WORDS: Internal Communication, Employee’s satisfaction, Tools of Internal
Communication
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UVOD
Glede na razmere v današnjem poslovnem svetu lahko z gotovostjo trdimo, da le ta
ne pozna milosti. Vsepovsod namreč prevladuje princip tekmovalnosti, želja po
preživetju in nenadoma, brez opozorila, lahko konkurenčna prednost preide iz enega
na drugo podjetje. Še nikoli prej ni bil svet tako neposredno povezan in vsestransko
prepleten in še nikoli ni posamezno podjetje stalo na obzorju tolikih priložnosti in
nevarnosti.
Dejstvo, ki se ga nekatere organizacije premalo zavedajo, je da lahko nevarnost zanj
predstavljajo nihče drug kot njihovi zaposleni. Ti so v neposrednem stiku z okolico,
domačimi in imajo na podjetje, predvsem pa na njegov ugled velik vpliv. Izredno
pomemben vpliv na doseganje ciljev pa ima zadovoljstvo zaposlenih z internim
komuniciranjem. Prav zato je smiselno presojati, ali je zadovoljstvo z internim
komuniciranjem ugodno ali ne. Organizacije lahko to storijo s pomočjo anketnih
vprašalnikov. Tako lahko ugotovijo, katera skupina je glede internega komuniciranja
najbolj kritična, medtem ko sami anketiranci pokažejo na tista prioritetna področja,
katerim mora vodstvo velikokrat nato v prihodnje posvetiti več pozornosti in
sistematičnega pristopa.
Ponavadi se napake, ki se pojavljajo v podjetjih, kažejo v obliki izbire neustreznega
komunikacijskega kanala oziroma sredstva komuniciranja, eden ključnih problemov
pa predstavlja že nespontana komunikacija v podjetju. Nekateri domači kot tuji
avtorji pa celo ugotavljajo, da se vzrok za zaposlene, ki ne izražajo zadovoljstva z
internim komuniciranjem, skriva v slabi dvosmerni komunikaciji, obveščenosti in
dostopu do podatkov. Vse te napake podjetju onemogočajo pri zaposlenih doseči
tisto želeno globoko zavezanost profesionalni etiki.

V magistrskem delu smo iz navedenih razlogov želeli večino pozornosti usmeriti na
specifičnost posameznih bistvenih elementov internega komuniciranja v podjetju
Elektro Celje, d. d.. Naše delo zajema rezultate in interpretacijo raziskave, ki bazira
na pridobljenih izpolnjenih anketnih vprašalnikih o zadovoljstvu zaposlenih z
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internim komuniciranjem. Nazadnje pa podajamo tudi predloge, s katerimi bi lahko
interno komuniciranje v Elektru Celje v prihodnje dvignili na višjo raven.
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1 INTERNO KOMUNICIRANJE
"Interna komunikacija je vrsta komuniciranja, ki se izvaja znotraj podjetja, obenem
pa naj bi predstavljala neko obliko motivacije za dobro delo zaposlenih. Namen
internega komuniciranja je, da se pri zaposlenih pridobi želeno, visoko motivirano
podporo podjetju in njihovim ciljem. Podjetje lahko namreč najbolj učinkovito
posluje, če med vodstvom in zaposlenimi vlada sinergija oziroma, ko so energije
vseh zaposlenih usmerjene v doseganje skupnih ciljev in ko imajo vsi delavci jasno
sliko o osnovni usmeritvi in ambicijah podjetja", navaja Čebularjeva (2008).

Van Ruler in Verčič (2004, str. 3) sta se v svojem delu osredotočila na izraz »stiki z
javnostjo« in ugotovila, da le ta za področje v Evropi ni široko uporabljen, ne v
praksi in vsekakor ne v znanosti. Mnenja sta, da je v številnih državah govorjenje o
stikih z javnostjo celo neopredeljeno. Še posebej se to opazi v severnih in
severozahodnih državah in državah Srednje Evrope. Izraz »stiki z javnostjo«, v
kolikor se sploh uporablja, vse bolj zamenjujeta izraza, kot sta »upravljanje
komunikacij« in »podjetniške komunikacije«.

Uspeh organizacije je odvisen od več različnih javnosti. Vsekakor pa v vsaki
organizaciji obstaja notranja javnost, torej zaposleni. Notranjo javnost je najlažje
identificirati, odkriti njene interese ter od nje pridobivati povratne informacije.
Strinjamo se z ugotovitvijo, da je interna javnost pogosto zapostavljena, saj vodstva
ne prepoznajo njenega pomena. Če notranja javnost, torej zaposleni, ne verjamejo
vodstvu, zakaj bi mu verjele zunanje javnosti, kamor spadajo delničarji, potrošniki,
novinarji, mnenjski voditelji, strokovnjaki ali politiki? Zadovoljstvo zaposlenih mora
postati kategorija, enakovredna zadovoljstvu potrošnikov, zadovoljstvu delničarjev
ali vlagateljev, in s tem del vizije sleherne organizacije. Vodstvo podjetja mora
razumeti, da vir konkurenčne prednosti ni samo proizvod, tehnologija, dostop do
finančnih virov, ekonomija obsega in podobno, temveč so to tudi zadovoljni
zaposleni, pravijo na spletni strani (»Interno komuniciranje« [Dialogos], b. d.).
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Glede na napisano lahko vidimo, da je definicij in interpretacij internega
komuniciranja, ki smo jih namenoma izpostavili, ogromno. Njihovo pomembnost za
organizacijo poudarjajo tako domači kot tuji avtorji. Če povzamemo njihove misli,
ugotovitve in razmišljanja, lahko najdemo tudi nekaj skupnih točk. Izsledki kažejo,
da se interno komuniciranje pogosto zapostavlja. V podjetjih ne razumejo, da so
zadovoljni zaposleni glavni vir konkurenčne prednosti, in da bi lahko, če bi se jim
odgovorni vodilni dovolj posvetili, pridobili podporo podjetju v smislu doseganja
skupnih ciljev podjetja.

Pri tem naj omenimo tudi ugotovitev Gallupove raziskave (»Interno komuniciranje«
[Dialogos], b. d.), ki pravi: »Organizacije, ki dosegajo višjo stopnjo zadovoljstva
zaposlenih, presegajo tekmece: 22 % v produktivnosti, 38 % v zadovoljstvu
potrošnikov, 27 % v dobičkonosnosti in 22 % v ohranjanju ključnih kadrov«.

1.1

Vloga in funkcije internega komuniciranja

Laično nam pojma kot sta "interno komuniciranje" ali "komunikacija" zvenita
vsakdanje, preprosto, nepogrešljivo, nekaj o čemer vsi vse vemo. Za tema pojmoma
pa se skriva cel spekter njunih nalog, ciljev in funkcij, ki močno vplivajo na naše
življenje.

Cilj internega komuniciranja je za Zupanovo in Žnidaršičevo (2008) predvsem
gradnja stimulativnega in motivacijskega notranjega okolja.

Theakerjeva (2004, str. 175) navaja Cutlipa, ki je mnenja, da je uspeh ali neuspeh
podjetja odvisen prav od ciljev internih komunikacij, ki so opredeliti, vzpostaviti in
vzdrževati obojestransko koristen odnos med organizacijo in njenimi zaposlenimi.

Berlogar (1999, str. 127) navaja različne avtorje, ki funkcije internega komuniciranja
opisujejo na različne načine, vseeno pa jim je skupna točka zagotovitev stabilnosti
organizacije in zmanjšanje negotovosti zaposlenega. Isti avtor je mnenja, da je
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interno komuniciranje namenjeno usmerjanju in koordinaciji dejavnosti pripadnikov
organizacije.
V nadaljevanju našteva specifične funkcije, kot so:
•

širjenje in krepitev organizacijskih ciljev, pravil in predpisov;

•

koordinacija dejavnosti pripadnikov organizacije pri izpolnjevanju
organizacijskih nalog;

•

oskrbovanje formalnih vodij s povratnimi informacijami o ustreznosti
komuniciranja navzdol in o stanju v organizaciji;

•

socializiranje zaposlenih v kulturo organizacije

in, ki bi jih morali interni komunikacijski kanali zagotavljati.

Berlogar (1999, str. 128) v svojem delu navaja ugotovitve nekaterih avtorjev, ki
zgoraj omenjene funkcije povezujejo s tremi procesi oziroma funkcijami.
Najprej govori o produkcijski funkciji, s katero se kontrolira in koordinira dejavnosti,
potrebne za proizvodnjo outputov nekega sistema. Ta funkcija vključuje vsako vrsto
komuniciranja. Druga funkcija je vzdrževalna funkcija. Ta vključuje komuniciranje,
ki regulira sistemske procese. Z regulacijo je mišljeno, da se razmere znotraj sistema
vzdržuje znotraj želenih in sprejemljivih okvirov. Zadnja, inovacijska funkcija, pa
vključuje komuniciranje, ki je povezano s spremembami v organizaciji. Kot
spremembe štejemo na primer razvoj novih idej in postopkov, sredstev za uvajanje
sprejemljivosti sprememb in podobno.

Zakaj uporabljati interno komuniciranje oziroma kakšna je njegova vloga? Kot
odgovor na to zanimivo vprašanje smo v spodnjih vrsticah povzeli mnenje
Čebularjeve (2008), ki pravi, da gre pri dobrem internem komuniciranju za krepitev
stališč podjetja na lokalni in nacionalni ravni. Pri upoštevanju zapisanega so
zaposleni bolje pripravljeni na pojasnjevanje in obrazložitev dela v podjetju, v
kontaktih s poslovnimi strankami in s svojimi družinskimi člani ter prijatelji. Pri
svojem proučevanju je avtorica prišla do zaključkov, da lahko od zaposlenih
pričakujemo večjo lojalnost in dovzetnost za cilje podjetja, s čimer so zaposleni
stimulirani tudi pri izražanju svojih želja, idej. Dejstvo, da se tako zaposleni ne
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počutijo le kot delovna sila, za vse zaposlene pomeni blagostanje in doprinos k
uspešnosti podjetja.

Spoznali smo, kakšna je vloga internega komuniciranja, posledično s tem pa tudi
njegove prednosti. Vendar se moramo zavedati, da se ponekod poleg prednosti kot
vse očitnejše pokažejo tudi posledice slabega internega komuniciranja, kot se
izpostavlja na spletni strani (»Interno komuniciranje: dekoracija ali nuja?«
[Dialogos], b. d.). Te so: naraščanje rivalstva med posameznimi oddelki, nezaupanje
in cinizem ter negotovost in strah, slaba motiviranost in nezadovoljstvo zaposlenih.
Vse naštete posledice slabega internega komuniciranja omenjena spletna stran
pripisuje slabemu slogu vodenja vodstva, vključno z zaposlenimi, ki se vrti v
začaranem krogu, s čimer se še tako dobre interne komunikacije izničijo. Vse dokler
bodo vodilni še naprej vztrajno pritiskali na stare vzvode, pravih rezultatov ne bo.

1.2

Komunikacijski model

Komunikacijski model, ki ga v svojem delu na kratko opisujeta Ivanko in Stare
(2007, str. 280), opredeljujejo štiri glavne sestavine komunikacije. Kot pravita, gre za
pošiljatelja, prejemnika, sporočilo in komunikacijsko pot. Pošiljatelja oziroma
oddajnika definirata kot osebo oziroma napravo, ki z določenim namenom verbalno
in/ali neverbalno oddaja, pošilja sporočila ali informacije. Pri tem mora biti pozoren
na svojo jasnost in razumljivost. Prejemnik, ki sporočilo prejme, je definiran kot
oseba oziroma naprava, ki ji je sporočilo namenjeno. Sporočilo, ki ga pošiljatelj
kodira, sestavljajo informacije, ki jih želi pošiljatelj sporočiti prejemniku. Te
informacije so sestavljene iz simbolov. Ti simboli morajo biti pripravljeni za
oddajanje, ustrezni pa tudi za sprejemanje. Da jih enako razumeta tako pošiljatelj kot
prejemnik, morajo biti enopomenski in preneseni neokrnjeno, pri čemer
komunikacijski kanal ne more spreminjati oblike sporočila.
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Formalno in neformalno interno komuniciranje

Interno komunikacijo je mogoče razdeliti na neformalno komunikacijo in na
formalno komunikacijo.

Čebularjeva (2008) v svojem prispevku opisuje, da neformalna komunikacija ali
»govorice«, kot jim po domače pravimo, običajno poteka v horizontalni liniji, torej
med zaposlenimi, ki so na hierarhični lestvici približno enako visoko situirani.
Nadaljuje, da po mnogih raziskavah za zaposlene pomen govoric predstavlja
pomemben vir informacij ter jih ravno iz tega razloga ne smemo preslišati.

Zupanova in Žnidaršičeva (2008) pišeta o dveh vrstah neformalnega komuniciranja,
ki se v organizaciji ponavadi formirata. Kot prvo navajata menedžment s hojo
naokrog, s čimer se da izogniti prežeči nevarnosti izolacije in posledično seveda
neuspešnosti. To pomeni, da se vodstveni delavci občasno iz svojih pisarn preselijo
med zaposlene in se tako na terenu pozanimajo, kje se nahajajo problemi in podobno.
Druga vrsta neformalnega komuniciranja, ki sta jo v svojem delu podrobneje
predstavili, je grozd. Že samo ime pove, da gre za sistem govoric, ki se, kot je zanje
značilno, hitro razširjajo po celotni organizaciji. Kot ugotavljata, neformalno
komuniciranje obstaja ob formalnem.

Med zaposlenimi se ustvari medsebojna komunikacijska mreža, ki je v organizaciji
pravzaprav stalno prisotna in lahko povezuje vse zaposlene, čeprav lahko preskoči
nivoje v hierarhiji. Zupanova in Žnidaršičeva (2008) opozarjata, da v primeru zaprtih
formalnih komunikacijskih kanalov in v primeru sprememb, vznemirjenj, tesnobnosti
in težkih ekonomskih razmerah, grozd postane dominantna sila komuniciranja.

Berlogar (1999, str. 123) ugotavlja, da z delom v organizaciji ni povezano veliko
neformalnega komuniciranja, torej je na nek način disfunkcionalno, a vendarle
bistveno za uspeh organizacije. Kot Zupanova in Žnidaršičeva (2008) tudi sam
ugotavlja, da pomen neformalne komunikacije ni prav nič večji od pomena formalne
komunikacije.
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Kaj je formalna komunikacija? Čebularjeva (2008) pravi, da je to oblika
komunikacije, ki je v organizaciji v naprej določena. Dodaja, da ne glede na delovno
mesto, status ali »rang«, velja za vse zaposlene.

Berlogar (1999, str. 115) v svojem delu navaja Krepsa, Danielsa in Spikerja, ki
ugotavljajo, da se formalno komuniciranje nanaša na komunikacijo preko uradno
oblikovanih kanalov sporočanja med različnimi pozicijami v organizaciji. Isti avtor
napisano drugače pojasni. In sicer, formalni sistem komuniciranja je najpogosteje
specificiran z navodili in organizacijsko shemo, medtem ko se v nekaterih
organizacijah še vedno najde impliciten, a vendarle jasno razumljiv sistem. S tem
sistemom in konceptom hierarhičnosti, Berlogar (1999) vidi tako tesno povezanost,
da formalno komuniciranje v svojem delu glede na tok sporočila deli na
komuniciranje navzdol, navzgor in horizontalno komuniciranje.

Še dandanes je najpogostejši aspekt preučevanja formalnega komuniciranja,
komuniciranje navzdol, pravi Berlogar (1999). Za tovrstno komuniciranje je značilen
prenos sporočil od zgornjih k spodnjim ravnem organizacijske hierarhije.

Druga delitev je delitev na komuniciranje navzgor oziroma komuniciranje podrejenih
z nadrejenimi oziroma vključitev prenosa sporočil iz nižjih na višje organizacijske
ravni, pravi Berlogar (1999, str. 118). Pri svojem pojasnjevanju se avtor navezuje na
klasično teorijo, ki pravi, da gre pri formalnem komuniciranju le za poročanje
zaposlenih o njihovih (ne)opravljenih delovnih nalogah, medtem ko kasnejše teorije
na področju medčloveških odnosov in človeških virov to vlogo razširjajo in dajejo
večji poudarek promociji zavesti zaposlenih, njihovi integraciji in boljšemu
odločanju.

Pomemben, a pogosto spregledan in premalo izkoriščen formalni kanal
komuniciranja je horizontalno komuniciranje, pravi Berlogar (1999, str. 120), in
hkrati dodaja, da le ta poteka med zaposlenimi v organizaciji, ki so na isti hierarhični
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stopnji. Dodaja, da v organizacijsko strukturo poleg fleksibilnosti, ki jo vnaša,
preprečuje konflikte in pomeni način ustvarjanja ustrezne organizacijske klime.

1.4

Sredstva internega komuniciranja

»Resničen uspeh podjetja je, če lahko doseže, da je energija prav vseh zaposlenih
usmerjena k isti točki in njihovi cilji niso v navzkrižju. Pomembno je, da imajo
zaposleni jasno predstavo o splošni usmeritvi in željah podjetja ter o tem, kakšno
vlogo imajo sami v njem in kako lahko čim več prispevajo k uresničevanju njegovih
strateških ciljev«, ugotavlja Theakerjeva (2004, str. 178).

Poleg tega Theakerjeva (2004, str. 178 - 179) v svojem delu povzema mnenje Dawn
James, direktorice oddelka za upravljanje sprememb in notranjo komunikacijo pri
agenciji Shandwick International ki pravi, da se da prav z uspešno notranjo
komunikacijo doseči prelevitev organizacije iz stroja v inteligenten organizem, ki se
lahko uči in raste. Ugotavlja, da se s tem kaže potreba po spremembah na tem
področju, in sicer v uporabi novih, drugačnih oblik notranje komunikacije, ki
nadomeščajo omenjene, preživete: namesto oglasnih desk, okrožnic, biltenov podjetij
so namreč vse bolj v uporabi interaktivni načini, kot so sestanki, forumi,
videokonference in elektronska pošta.

V naslednjih dveh podpoglavjih bomo predstavili aktualna sredstva pisnega in
sredstva ustnega internega komuniciranja.

1.4.1 Sredstva pisnega internega komuniciranja
Sredstev pisnega internega komuniciranja ne uporabljamo vedno, pravi Mumel
(2008), ampak le če:
•

takojšen odziv prejemnika ni nujen;

•

je sporočilo podrobno, kompleksno in zahtevno;

•

je potreben oziroma pomemben trajen in veljaven zapis;
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je pomembno, da pri posredovanju sporočila ni napak in popačitev.

Tipična sredstva pisnega internega komuniciranja, urejena po abecednem redu so:
Avdio vizualna sredstva za interno izobraževanje, predstavitve; Elektronska pošta;
Internet; Interni časopis, bilten; Intranet; Letna poročila, finančna poročila za
zaposlene; Nabiralnik predlogov, idej zaposlenih; Notranje ankete o zadovoljstvu;
Oglasna deska; Pisna obvestila (zapisek); Priročniki, navodila za zaposlene; Tiskani
propagandni material.

Vsa našteta sredstva internega komuniciranja bodo v nadaljevanju podrobneje
opisana.

Avdio vizualna sredstva za interno izobraževanje, predstavitve

Pridružujemo se mnenju Mumla (2008), ki pravi, da strokovnjaki s področja
poslovnega komuniciranja sicer svetujejo uporabo avdiovizualnih pripomočkov
vendar pogosto njihov pomen preveč poudarjajo. Argument, da si ljudje bolj
zapomnijo tisto, kar vidijo kakor tisto, kar slišijo po mnenju avtorja sicer drži, vendar
pri tem opozarja na dve značilnosti: prvič, osebo, ki predstavlja vsebino, udeleženci
nikoli zgolj ne poslušajo, temveč jo tudi gledajo, drugič pa je lahko pozornost
udeležencev v nekem trenutku usmerjena zgolj k enemu viru.

V svojem prispevku avtor poudarja, da ne smemo pozabiti, kaj pravi ustaljena
besedna zveza – avdiovizualni pripomočki. Pravi, da avdiovizualne pripomočke
uporabljamo za pomoč in ponazarjanje, nikakor pa ne smejo biti nadomestilo za
osebo, ki predstavlja.

Mumel (2008) je mnenja, da so zakonitost o pomembnosti vidnih in slušnih
ponazoritev poznali že zelo zgodaj, kar nam dokazuje japonski pregovor: »Stvar je
bolje enkrat videti, kot o njej stokrat slišati.« in še bolj znani kitajski pregovor:
»Slika pove več kot tisoč besed«.
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Avdiovizualna sredstva po mnenju Mumla (2008) v nekaterih situacijah predstavljajo
bistveno sestavino predstavitve. Kot pravi, je to v primerih če:
•

je vsebina abstraktna, zapletena ali težko razumljiva;

•

je vsebina takšna, da jo je najlažje predstaviti vizualno;

•

je bistveno, da si poslušalci čim več zapomnijo;

•

obstaja velika verjetnost, da bi brez uporabe pripomočkov udeleženci
vsebino predstavitve razumeli narobe;

•

ima predstavitev več kot dve ali ti ključne točke;

•

ključnim vsebinam želimo dodati še poseben poudarek;

•

je namen predstavitve pokazati, kako je treba nekaj storiti, postopek pa
ima več faz;

•

vsebina predstavitve udeležencem ni zanimiva;

•

vsebina zajema vrsto številk in izračunov.

Bolj kot same črke, pravi, so učinkoviti vizualni pripomočki, ki kombinirajo različne
elemente (risbe, fotografije, pisava). Prav tako je prepričan, da so zanimivejši
grafikoni in preglednice, ki so predstavljeni v kombinaciji z zanimivo sliko, ki je
skladna z vsebino.

Elektronska pošta

Elektronsko pošto Ferjan in Florjančič (2000, str. 63) definirata kot pošto, katero
izdelamo in pošljemo elektronsko, torej gre za način pošiljanja sporočil preko
računalnika, kjer je potrebno poznati le korespondentov elektronski naslov.
Ugotavljata, da je temeljna karakteristika elektronske pošte ta, da deluje izredno
hitro, saj lahko sporočilo po omrežju v zelo kratkem času prepotuje zelo velike
razdalje.

Na previdnost podjetij kar se tiče precenjevanja »potisne« vloge elektronske pošte pri
izboljševanju komunikacije in širjenju uspešnih metod dela opozarja Theakerjeva
(2004, str. 186). Pravi, da je ključnega pomena, da so elektronska sporočila, ki jih
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pošiljamo, uporabna in dovolj sporočilna, saj veliko ljudi celotne dobljene
elektronske pošte niti ne prebere, nekateri pa sporočila vodstva obravnavajo kot
nezaželeno reklamno pošto in se zanje sploh ne zmenijo.

Internet

Prav tako ne oporekamo mnenju Theakerjeve (2004, str. 186), ki pravi, da je internet
najuspešnejši informacijski sistem, temelječ na mehanizmu »vleke«.

Danes o razsežnostih interneta, kot pravita Ferjan in Florjančič (2000, str. 63), ne
kaže izgubljati besed, saj gre za tako obsežno omrežje računalnikov, na katerega
lahko vsak priključi svoj računalnik. S tem se strinja tudi Jernejčičeva (2007, str. 68),
ki v ospredje postavlja dejstvo, da so spletne strani ena od najbolj dostopnih in
uporabnih metod pridobivanja informacij.

Vemo, da internet ponuja številne možnosti uporabe. Z vidika uporabe interneta pri
poslovnem komuniciranju gre po mnenju Ferjana in Florjančiča (2000, str. 63)
omeniti pošiljanje in prejemanje elektronske pošte, telnet, uporabo domačih strani v
funkciji oglaševanja oziroma odnosov z javnostmi pa tudi konference.

Interni časopis, bilten

Gojkoškova (2008) v svojem delu opisuje, da se večina slovenskih podjetij vse bolj
zaveda pomena dobre interne komunikacije za poslovanje, zato komunicira z interno
javnostjo tudi preko glasil, katera so vedno bolj kakovostna in vedno bolj
priljubljena.

Kljub temu pa se podjetjem dogaja, da se ne uspejo emancipirati od vpliva vodstev,
ki jih dojemajo kot enosmerno sredstvo propagiranja svojih pogledov in mnenj,
namesto upoštevanja interesov in potreb zaposlenih, meni Gruban (2005) v enem
izmed številnih strokovnih del na temo internega komuniciranja.
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Strinjamo se, da interna glasila niso namenjena pranju umazanega perila, kot meni
Gojkoškova (2008), zato moramo dopustiti določeno mero konstruktivne kritike v
komunikaciji in dovoliti odpiranje izzivov in pojasnjevanje ozadij manj uspešnih
potez oziroma projektov. Pravi, da lahko prav s tem ohranjamo kredibilnost medija,
kar je glavno za njegovo sprejemanje med interno javnostjo, in gradimo kulturo
odprte komunikacije.

V svojem prispevku avtorica ne dvomi, da je interna javnost prvo ogledalo podjetja.
Pravi, da gre za javnost oziroma nekakšnega glasnika podjetja, ki je zelo dobro in
podrobno seznanjena z dogajanjem v organizaciji, saj osebno doživlja ozračje v
podjetju, njegove vzpone in padce, medtem ko svoje poglede, pozitivna in negativna
mnenja širi preko prijateljev, sorodnikov, znancev in medijev. Gojkoškova (2008) je
prepričana, da mora podjetje zagotoviti dobro seznanjenost svojih zaposlenih tako s
poslovnimi odločitvami in potezami ter razlogi zanje kot tudi s cilji in vizijo.

Kriza in krizne situacije (kot so na primer afere, številne reorganizacije, odpuščanja,
prevzemi, …), v kateri se je znašlo marsikatero podjetje, po njenem mnenju narekuje
potrebo po tisti vrsti komunikacije, s katero lahko z uporabo odprtih, hitrih
informacij preprečimo govorice in negotovost zaposlenih glede prihodnosti podjetja
in njihovega delovnega mesta. In tukaj se lahko kot zelo učinkovito orodje, kadar
želimo neko informacijo sporočiti velikemu številu zaposlenih, izkažejo interna
glasila, ki jih poznamo v tiskani ali elektronski verziji.

V publikacijah, kot sta interno glasilo in bilten pa je ponavadi vodstvena politika
vedno predstavljena v lepi luči, ugotavlja Theakerjeva (2004, str. 177). Kot pravi, v
tovrstnih publikacijah o dobri vodstveni politiki ni nikakršnega dvoma ali zadržka,
največji poudarek je na družabnih dogodkih.

Kakorkoli že, dejstvo je, da se kakovost internih glasil v Sloveniji nenehno dviguje, k
čemur pripomore dejstvo, da podjetja to dejavnost nalagajo strokovnjakom za
komuniciranje oziroma odnose z javnostmi, kažejo izsledki Gokojškove (2008). Pri
pogledu nazaj ista avtorica ugotavlja, da je bilo interno komuniciranje, vključno z
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glasili, v pristojnosti različnih služb znotraj podjetij, ki so se s tem ukvarjale poleg
osnovnih službenih nalog. Trdi, da mora biti glavna naloga urednika glasila, torej
kompetentne osebe v podjetju ta, da presodi, kaj vključiti in česa ne ter koliko
pozornosti oziroma prostora nameniti kateri vsebini. Izrednega pomena in
najpomembneje se ji zdi definirati in načrtovati tisto, kaj želimo interni javnosti
sporočiti in s kakšnim namenom. Na splošno namreč velja, da bralci niso naklonjeni
predolgim tekstom, da kakovostna in predvsem sporočilno bogata fotografija pove
več kot množica besed, zato mora biti pri snovanju internega glasila na prvem mestu
sporočilo. Glasilo mora tudi po vizualni poti odsevati naravo in kulturo podjetja,
prepoznavno mora biti že na prvi pogled, da se zaposleni lahko z njim poistovetijo in
ga vzamejo za svojega.

Gojkoškova (2008) svetuje vključitev čim večjega števila zaposlenih v ustvarjanje
internega glasila, saj bodo le tako imeli občutek, da je zares njihovo. Opozarja na to,
da ne smemo pozabiti na uredniški odbor, v katerem naj bodo predstavniki čim
širšega kroga poslovnih področij.

Intranet

Kljub visokemu deležu intranetno »opremljenih« podjetij, Ferk (2005) izpostavlja
ugotovitev, da je kvalitetno interno komuniciranje le ponekod zasluga intraneta.
Nadalje navaja, da se le v 25 % intranet uporablja kot medij internega komuniciranja,
medtem ko je največji delež intraneta namenjen posredovanju določenih dokumentov
(pasivni) interni javnosti.

Mnenja je, da morajo podjetja pri oblikovanju intraneta, ki ga enači s tako
imenovano elektronsko oglasno desko podjetja, in njegovih vsebin, upoštevati
predvsem potrebe, želje in pričakovanja uporabnikov, zaposlenih torej.

Ključni problem »slovenskih« intranetov vidi Rolih (2005) v tem, da so vse
prepogosto organizirani okoli možnosti, ki jih ponuja informacijska tehnologija, ne
pa okoli potreb uporabnikov.
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Ferk (2005) pa pravi, da je intranet sicer poln najrazličnejših informacij, vendar
hkrati sploh ne omogoča kvalitetne komunikacije. Probleme, s katerimi se bo moral
intranet soočiti, vidi kot predvsem komunikacijske in motivacijske narave, nikakor
pa ne tehnološke.

Na spletni strani Moj uspeh (»Intranet je potrebno omogočiti tudi zaposlenim v
proizvodnji« [Moj uspeh], 16. marec, 2007) so mnenja, da tehnologija ubija interne
komunikacije, saj je danes lažje vse nakopičiti na intranet. Apatijo zaposlenih
izpostavljajo kot glavnega krivca. Prav tako pa menijo, da tisto tradicionalno
neosebno komunikacijo, kamor štejemo interna glasila ali video, zaposleni dojemajo
podobno kot nezaželeno elektronsko pošto.

Z vlogo interneta v poslovanju se je ukvarjal tudi Rolih (2005), ki pravi, da se le ta še
naprej krepi in postaja vse bolj odločilna. Njegova ugotovitev je, da največjo
vrednost intranet doseže v tesni povezavi z vsemi poslovnimi procesi, če podjetje
svoj interni sistem razvija, vzdržuje in širi korak za korakom, tak pristop pa mora
temeljiti na že obstoječem modelu in zgradbi.

Letna poročila, finančna poročila za zaposlene

Najpomembnejša periodična listina komuniciranja uprave gospodarskih družb z
lastniki in drugimi interesnimi skupinami podjetja je letno poročilo, pravi Horvat
(2000, str. 46). Po njegovem mnenju prav besedilo, številke in oblika dajejo vtis
resnosti in zanesljivosti vodstva ter podjetja kot celote. Pravi, da letno poročilo ne
poroča, temveč tudi razlaga ozadje preteklega dogajanja in namene za prihodnost.

Kot vemo, je letno poročilo sestavljeno iz letnega računovodskega poročila in
poslovnega poročila. Pridružujemo se mnenju Horvata (2000, str. 50), ki pravi, da za
pravočasno izdelavo in pravilnost letnega poročila odgovarja poslovodstvo družbe, ki
je dolžno letno poročilo predložiti njenim organom v rokih, določenih v aktih družbe.
Ker gre za javno, svobodno razpoložljivo listino, s katero se podjetje predstavi vsem
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izbranim interesnim skupinam, mora biti le to v posebni brošuri grafično obdelano,
vsebovati mora obilico ponazoritev in fotografij, pravi Horvat (2000, str. 51). Prav
tako ugotavlja, da letno poročilo izkazuje premoženjsko finančni položaj, ugotovitev
in uporabo dobička ter kritje izgube, pa tudi samo prevrednotenje premoženja in
virov financiranja ter poslovnega izida.

Horvat (2000, str. 56 - 57) navaja, da je letno poročilo ogledalo podjetja, tako da ni v
nevarnosti, da bi se izgubilo v množici. Omenja, da gre za ponavadi eno izmed
najbolj prestižnih in najdražjih publikacij, ki vpliva na dolgoročni ugled v javnosti. V
svojem delu opisuje, da se letna poročila med sabo razlikujejo tako, kot se med sabo
razlikujejo podjetja, ki jih izdajajo. Večina podjetij v letna poročila namreč ne
vključuje samo obveznih informacij, ki jih zahtevajo predpisi in standardi, temveč
tudi dodatne informacije, poskrbijo pa tudi za primerno oblikovanje (opremljenost s
slikami, predstavitvami v lepem tisku, ki pa nimajo pa prave sporočilne vrednosti).
Vendar je mnenja, da je denar zapravljen, če stroški priprave presegajo koristi od
vsebine teh poročil, s katerimi podjetje ne doseže boljšega sprejemanja pri njihovih
uporabnikih. Isti avtor poudarja, da je letno poročilo dobro začeti pripravljati dovolj
zgodaj, saj sama priprava zahteva precej časa, zato priporoča, da se z zbiranjem
informacij in oblikovanjem prispevkov začne vsaj dva meseca pred koncem
poslovnega leta tako, da ključne vodilne osebe niso pod časovnim pritiskom,
zagotovita pa se kakovost in nadzor nad stroški izdaje poročila. S čakanjem na
pripravo poročila do konca poslovnega leta se lahko zgodi, da bo omejeno samo na
najnujnejša dejstva, pravi.

Nabiralnik predlogov, idej zaposlenih

Vodstvo ima vedno možnost pokazati zanimanje za stališča zaposlenih v
organizaciji. To lahko stori z uvedbo nabiralnikov predlogov oziroma zbiranjem idej
zaposlenih.

Naša somišljenica Theakerjeva (2004, str. 175) meni, da sama vključitev zaposlenih
v odločanje namreč prispeva k odpravljanju ovir in večji delovni učinkovitosti, dobri
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odnosi v organizaciji pa vplivajo na končni finančni uspeh podjetja. Ob tem je
prepričana, da mora vodstvo načrte vključevanja zaposlenih v odločanje podpirati in
njihove predloge tudi obravnavati, sicer bodo zaposleni dobili predstavo, da gre za
navadno prevaro, in ne bodo več pripravljeni sodelovati.

Potrebna je določitev načina arhiviranja in sledljivosti posredovanih pripomb in
predlogov, odzive – mnenja, kritike, nasvete zaposlenih pa temeljito analizirati in
identificirati, pravijo Mežnarič, Mizori Zupan in Rep (2008, str. 40), medtem ko
Theakerjeva (2004, str. 175) še posebej opozarja na najpogostejšo napako, ki jo
vodstvo naredi pri komuniciranju z zaposlenimi. Gre za vodstvo in posredovanje
lastnih stališč, s tem pa hkratno ne vzpodbujanje pretoka mnenj, predlogov in idej
navzgor.

Notranje ankete o zadovoljstvu

Theakerjeva (2004, str. 175) ugotavlja, da je doseganje poslovnih ciljev organizacije
in spodbujanje informacij navzgor glavni namen komunikacije. Namreč, če se
zaposleni zavedajo načina delovanja, težav, ciljev in dogajanja v organizaciji, bodo
na delu kot tudi v prostem času interese podjetja učinkoviteje zastopali. K bolj
zavzetemu sodelovanju v organizaciji, pravi, jih lahko spodbudijo tudi prošnje
vodstva, naj sodelujejo pri izboljševanju delovnih procesov.

Dobro je, da vodstvo z anketami pokaže resnično zanimanje za stališča svojih
zaposlenih, meni avtorica, a se mora vodstvo z informacijami, zbranimi na ta način,
pravilno odzvati, kar pomeni, zaposlenim predložiti dokaz, da se njihova mnenja
upoštevajo. V nasprotnem primeru lahko pri zaposlenih doseže razočaranje in
nezadovoljstvo, saj vodstvo s takimi akcijami v njih zbudi upanje na spremembe.

Oglasna deska

Sredstvo organizacijskega komuniciranja, ki zaposlenim omogoča hitro medsebojno
obveščanje o pomembnih zadevah, so oglasne deske, ki morajo biti pravilno
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razporejene, urejevane in pregledne, so mnenja Gruban, Verčič in Zavrl (1997, str.
144), ki njihove prednosti vidijo v njihovi ugodni ceni in rabi, ki omogoča
prilagajanje vsebin tudi za manjše skupine.

Njihovo prednost, to je učinkovitost pri sporočanju enostavnih sporočil, vidi tudi
Mumel (2008), ki pa kot slabosti oziroma pomanjkljivost izpostavlja nedinamičnost
in neučinkovitost pri sporočanju zelo zapletenih sporočil.

Jernejčičeva (2007, str. 81) ugotavlja, da za velik pano ali steno, namenjeno
obveščanju zaposlenih, nekateri uporabljajo izraz oglasna deska, spet drugi novejši
izraz infotočka. Nadalje opozarja, da mora biti oglasna točka na najprehodnejšem
mestu in estetsko prilagojena prostoru. Sočasno Jernejčičeva poudarja praktičnost
samolepilnega panoja, pri čemer se ne potrebuje magnetov, bucik ali samolepilnega
traku.

Pisna obvestila (zapisek)

Kavčič (2005, str. 84) pisna obvestila (zapisek) definira kot obrazce, pri čemer imajo
nekatere dele sporočila že napisane na standarden način, za druge dele sporočila pa
predviden prostor, kamor sporočevalec svoje sporočilo vpiše. Kot nadaljuje, gre pri
nerutinskih sporočilih (za rutinska sporočila so uporabni obrazci) za znotraj
organizacijsko pisno sporočanje med posamezniki, posamezniki in organizacijskimi
oddelki, med enotami organizacije in podobno. Med drugim ugotavlja, da v
organizacijah obrazce pripravijo v različnih oblikah, kakor komu najbolj ustreza
(posebni obrazci za telefonska sporočila sprejeta v odsotnosti klicane osebe, posebni
za notranje opomnike osebam na isti organizacijski hierarhični ravni in podrejenim,
posebna za sporočila formalnim skupinam), sicer pa se ponekod znotraj iste
organizacije poslužujejo tudi uporabe več vrst takšnih pomagal v internem
komuniciranju. Pridružujemo se mnenju Kavčiča (2005), ki se boji zmede ter
nepotrebnih stroškov, ki bi jih povzročila poplava podobnih obrazcev zaradi velikega
števila specifičnih namenov komuniciranja. Glede na količino natisnjene specifične
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vsebine obrazci postajajo vedno bolj specializirani, kar kljub vsem slabim stranem
potrjuje večjo pomoč le teh pri internem komuniciranju.

Priročniki, navodila za zaposlene

Priročnik za zaposlene Gruban et al. (1997, str. 147) definirajo kot knjižico (brošuro)
za seznanjanje zaposlenih s pravili obnašanja v organizaciji, o njihovih
najpomembnejših pravicah in dolžnostih ter komunikacijskih poteh, ki veljajo v
organizaciji. Menijo, da bi naj priročnik vsem zaposlenim v podjetju dajal pregled
nad organizacijo kot celoto in jim omogočal razumevanje njihovega mesta v njej.

Tiskani propagandni material

Tiskanih propagandnih materialov je več, med vsemi pa je najbolj znana zloženka, so
mnenja Mežnarič et al. (2008, str. 34). Zloženko definirajo kot specifično orodje
obveščanja, saj je ciljno usmerjena. Ugotovitve njihovega proučevanja so, da mora
zloženka, v primeru če sodeluje javnost, vsebovati vsaj osnovne informacije o
vsebini projekta, povezave do relevantnih dokumentov in urnik projekta.

1.4.2 Sredstva ustnega internega komuniciranja
Ustno komuniciranje, ki ga Kavčič (2005, str. 106) enači z dopolnilom in/ali
nadomestilom za pisno komuniciranje, se v poslovnem svetu uporablja najpogosteje.
Ker so nekatere prednosti ustnega komuniciranja obenem tudi pomanjkljivosti
pisnega in obratno, Kavčič (2005) predlaga, da se jih obravnava povezano s pisnim.
Omenja tudi dejstvo, da se v poslovnih odnosih pogosto uporabljajo tudi kombinacije
prednosti ustnega in pisnega komuniciranja, na primer ustni dogovor potrdijo pisno.

V nadaljevanju so po abecednem redu podrobneje predstavljena sredstva ustnega
internega komuniciranja, kot so: Dan odprtih vrat za zaposlene, njihove družine in
upokojence; Družabna (neformalna) srečanja ali pogovori (govorice); Interne
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konference; Interni radio / interna TV; Letni razgovor; Mobilni telefon; Obhodi
direktorja med zaposlenimi; Odprta telefonska linija; Okrogla miza za "viharjenje
možganov"; Sestanki, kolegiji; Video konference.

Dan odprtih vrat za zaposlene, njihove družine in upokojence

Jernejčičeva (2007, str. 85) v svojem prispevku navaja, da se vsak zaposleni navadno
rad neformalno sreča z vodstvom, še posebej če dela v velikem podjetju, v katerem je
stikov z vodilnimi manj, in če o njih pogosteje, kot jih srečajo, berejo v časopisih.
Ugotavlja, da imajo nekatera večja slovenska podjetja mesečna ali kvartalna srečanja
vodstva z zaposlenimi, pri čemer skupaj popijejo kavo ali sok, analizirajo delo,
pripravijo načrte ali pa podelijo priznanje (plaketo) najuspešnejšemu za določeno
obdobje. Podobno kot Jernejčičeva smo tudi mi mnenja, da bi se morala takšna krajša
srečanja večkrat organizirati, saj je njihov namen predvsem pretok informacij od
"prve osebe v podjetju" do zaposlenih.

Družabna (neformalna) srečanja ali pogovori (govorice)

Theakerjeva (2004, str. 179) se je v svojem delu razpisala o notranji komunikaciji.
Pravi, da je le ta med drugim odvisna od razvojne stopnje podjetja. Namreč, takoj po
zagonu je verjetno zaposlenih malo, zato je komunikacija zelo neuradna in pogosta.
Vedno bolj kot pa podjetje raste, vedno več je v njem zaposlenih in posledično tudi
komunikacija postane bolj namenska in uradna. Ugotavlja, da se takrat odgovornost
sčasoma prevali na pleča vodstva posameznih oddelkov, komunikacija je
razdrobljena, osredotočena na posamezen oddelek ali enoto namesto na celotno
podjetje. Priporoča, da v takem primeru posreduje najvišje vodstvo ter uskladi
komunikacijske tokove ter poskrbi, da se vsi zaposleni zavejo korporativnih sporočil.
Theakerjeva (2004) prav tako opozarja na nevarnost, ki grozi velikim podjetjem. Piše
o precejšnjem razmahu birokracije in posledično manjši odzivnosti zaposlenih. To pa
so takšne razmere, ki so za širjenje govoric najugodnejše, in ki postanejo
pomembnejše od sporočil vodstva.
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Povsem nenadzorovano se lahko širi tako imenovana »tajna pošta« ali drugače
govorice in natolcevanja, ki zlahka nadomestijo resnične informacije, ugotavlja
Theakerjeva (2004, str. 174).

Gruban et al. (1997, str. 101) pa dodajajo, da lahko govorice zapolnjujejo vrzeli v
mreži formalnega komuniciranja. Seveda govorice vedno obstajajo, pravi
Theakerjeva (2004, str. 174), vendar njihov učinek ni tako škodljiv, če so
komunikacijske poti v podjetju utrjene. Pravi, da težave nastopijo, kadar so govorice
edina oblika širjenja informacij ali pa se zaposlenim zdijo bolj verodostojne od
informacij, ki jih dobijo od vodstva.

Interne konference

V poslovni, znanstveni, vladni in nevladni sferi so konference, posveti in simpoziji
precej razširjeni dogodki, pravi Kozoderc (2005). Ugotavlja, da gre pri teh dogodkih
največkrat za izmenjavo znanja in izkušenj, zaradi samega načina izvedbe pa je
otežena ustvarjalnost in vnos elementov načrtovanja, pri čemer je posledično
preprečeno tudi načrtovanje razvoja in odkrivanje česa novega.

Da ima klasična konferenca natančno določen dnevni red, nam je znano. Kozoderc
(2005) pravi, da so na začetku ključni govorniki, sledijo predstavitve prispevkov, ki
jih morajo udeleženci vnaprej napovedati, po prispevkih pa je običajno na voljo zelo
malo časa za diskusijo. Prednosti takšnega dogodka avtor vidi v predvidljivem
časovnem poteku,

časovno

učinkovitem

frontalnem

podajanju

znanja ter

reprezentativnosti same konference. K slabostim pa šteje precejšnjo pasivnost
udeležencev, večinoma enosmerno komunikacijo, malo možnosti za odgovarjanje na
aktualne potrebe in sprotno prilagajanje udeležencem.
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Interni radio / interna TV

Namesto klasičnih oglasnih desk imajo podjetja na izbiro tudi večji televizijski
ekran, kar pa zahteva sodobnejšo tehnologijo in več sredstev, uporaba ekrana pa je
smiselna ob večjem številu objav, meni Jernejčičeva (2007, str. 82).

Enako je z internim radiem. Broom, Center in Cultip (1999, str. 315) kljub zamiranju
televizije in kabelske televizije poudarjajo njegovo uporabno in predirljivo vlogo v
našem informacijskem sistemu, ki nudi širok razpon možnosti oglaševanja in hkrati
predstavlja nekakšen ozemljen mobilni medij za mobilne ljudi.

Letni razgovor

Letni razgovor Gruban (2005a) definira kot formalni zapis osebnega mnenja vodje o
delu posameznikov.
Gruban (2004) o enem izmed najbolj tradicionalnih orodij menedžmenta pravi:
»Sodobni letni razgovori […] ponujajo ne le odgovore na to kaj se od zaposlenih
pričakuje (cilji, naloge, vloge, odgovornosti, standardi delovne uspešnosti), ampak
tudi odgovore na to kako lahko to uresničijo (pričakovana vedenja oz. zahtevane
kompetence). Letni razgovor kot proces, kot celovit sistem in ne izoliran posamičen
dogodek, torej […] ostaja nenadomestljivo in najpomembnejše orodje menedžmenta
pri mobilizaciji energije zaposlenih za uresničitev organizacijskih ciljev«.

Med drugim avtor ugotavlja, da je sistem letnih razgovorov že močno uveljavljen
tudi v slovenskem poslovnem okolju, pri čemer nadaljuje, da začetne uspehe
spremlja precejšnja skepsa, pa tudi nekritično, modno posnemanje prakse iz okolij,
kjer imajo povsem drugačno organizacijsko ali nacionalno kulturo ter daljšo tradicijo
ocenjevanja individualne delovne uspešnosti. Opaža, da so podjetja, ki letne
razgovore že opravljajo, velikokrat v dilemi glede učinkov in koristi, ki jih temeljni
gradnik, kot ga isti avtor imenuje, omogoča. Nadaljuje takole: »[…] osrednji razlog
za neuspeh letnih razgovorov praviloma ni v orodju samem, ampak v nedosledni in
nestrokovni implementaciji celostnega sistema upravljanja delovne uspešnosti, saj

Petra Zalokar: Interno komuniciranje in zadovoljstvo zaposlenih v Elektru Celje, d.d.: študija primera

22

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

opažene "osnovnošolske" napake kažejo, da se mnogi uvajanja niso lotili … resno!
Izhodiščna napaka je seveda diletansko priseganje na formo namesto na vsebino, na
izboljševanje obrazca letnega razgovora, namesto na kakovost dialoga, ki ga letni
razgovor sproža«.

Prepričan je, da se na letne razgovore ne sme gledati kot na preprost obrazec oziroma
nekakšen enkratni dogodek, saj so zaposlenim omogočene povratne informacije, ki
nadalje, kot avtor navaja: »[…] omogočajo skupno opredelitev ciljev in pričakovanj,
so podpora številnim kadrovskim odločitvam, omogočajo definiranje razvojnih in
izobraževalnih potreb, podpirajo sisteme napredovanja in nagrajevanja«.

Z dejstvom, da za vodje zaključek izvajanja letnih razgovorov nikakor ne pomeni
tudi konec dela, ki ga Mumel (2008) postavlja v ospredje, opozarja na sestanek, ki ga
izvede iniciator letnih razgovorov, in kjer imajo vodje možnost izmenjati svoje
izkušnje, opraviti temeljit pregled in analizo letnih razgovorov, svojih opažanj,
občutkov, zamisli, opomb in predlogov za izboljšanje.

Mobilni telefon

Uvedba prenosnega telefona je bila prava mala revolucija, meni Bradeškova (2008).
Ugotavlja, da je posel dandanes nenadoma mogoče sklepati od koderkoli in
kadarkoli, ker mobilni telefon že dolgo ni več samo telefon, saj predstavlja tudi
kamero, navigacijsko napravo, diktafon, radio, nenazadnje pravi mali prenosni
računalnik. Seznam lastnosti, ki jih vsebujejo današnje prenosne napravice, je
neizčrpen, pravi, saj lahko, sicer v omejenem obsegu, s to napravico opravimo vse
poslovne komunikacije.

Obhodi direktorja med zaposlenimi

Strinjamo se s Theakerjevo (2004, str. 177), da v odvisnosti od okolja in poslovnih
ciljev različne organizacije izbirajo različne modele komunikacije z zaposlenimi.
Enega izmed takšnih modelov v svojem obsežnem delu opisujejo Gruban et al.
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(1997, str. 144), ki obhod direktorja med zaposlenimi definirajo kot obliko osebnega
seznanjanja vodilnih s stanjem v organizaciji ali med njenimi deležniki ter kot obliko
osebnega komuniciranja s člani tarčnih skupin. Ugotavljajo tudi, kako poučni in
koristni so lahko pravilno pripravljeni in izvedeni obhodi, saj nič ne more
nadomestiti vrednosti osebne izkušnje in spoznanja (tako za vodilnega kot tudi za
ostale zaposlene).

Obhod direktorja med zaposlenimi za Mumla (2008) predstavlja sredstvo za grajenje
zaupanja, kredibilnosti in percepcijo kompetentnosti vodje. Zaveda se, da je
vodstvenim delavcem omogočeno pridobivanje neposrednega odziva od zaposlenih.
Te komponente vodenja pa vsi vodstveni delavci ne razumejo najbolje, ker po
njegovem mnenju nimajo enako razvite socialne inteligence.

To pa je le ena izmed slabosti. Ostale, ki se pri tem sredstvu internega komuniciranja
znajo pojaviti, v svojem delu opisuje tudi Theakerjeva (2004, str. 177), saj opaža
obhode direktorja med zaposlenimi v večini podjetij kot površne in zaigrane, ne pa
pristne poskuse komunikacije navzgor.

Odprta telefonska linija

Odprto telefonsko linijo Kavčič (2005, str. 125) opisuje kot priročno sredstvo
poslovnega komuniciranja, brez katerega si poslovnega življenja niti zamisliti ni več
mogoče. Zanj telefonski pogovor pomeni obliko posrednega ustnega komuniciranja
dveh in včasih tudi več oseb. Poleg tega Kavčič poudarja tudi razliko med
telefonskim pogovorom in neposrednim razgovorom, ki se razlikujeta po tem, da pri
telefonskem pogovoru sogovornika nista fizično blizu, sta pa v stiku brez prekinitev.
Med njima je namreč komunikacijski kanal, ki omogoča pogovor na daljavo.

Okrogla miza za »viharjenje možganov«

Kreps (1989, str. 177) v svojem delu opisuje, kako se v organizacijah spopadajo
glede zapletenih težav organizacije s priljubljeno strategijo sprejemanja skupinskih
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odločitev, ki ji s tujko pravimo »brainstorming« (»viharjenje možganov«). Na
samem začetku je najpomembneje, da »možganska nevihta«, kot jo tudi poimenuje,
vključuje čim več nekritičnih vendar ustvarjalnih zamisli. Avtor pravi, da je potrebno
kasneje, ko je predstavljeno čim večje število zamisli, te predloge oceniti. Ugotavlja,
da se »viharjenje možganov« začne kot neocenjevalno, kar lahko prepreči številne
težave, ki se pojavljajo v skupinah, ki presojanje dopuščajo že v začetnih fazah.

Sestanki, kolegiji

Sestanek, ki je lahko namenjen izključno informiranju, lahko pa tudi odločanju, je s
strani Ferjana in Florjančiča (2000, str. 120) definiran kot sodelovanje večjega števila
ljudi pri izmenjavi idej, informacij in pri sprejemanju odločitev. Glede na napisano
jih delita na informativne, posvetovalne, proučevalne, ustvarjalne in druge (na primer
študijske) sestanke ter na delovne sestanke, kateri so namenjeni reševanju konkretne
problematike v podjetju.

Pri svojem proučevanju je Kavčič (2005, str. 137) prišel do spoznanja, da se kaže
tendenca po povečevanju števila sestankov. Učinkovitost sestankov pripisuje dejstvu,
da sestanki kot tudi kolegiji predstavljajo obliko z vsemi prednostmi neposrednega
ustnega komuniciranja. Glavne pomanjkljivosti te neposredne ustne komunikacije, ki
jih sestanki in kolegiji imajo, odpravlja zapisnik, ki se piše na sestankih, pravi.

Video konference

Broom et al. (1999, str. 299) opažajo razširjen razpon možnosti za sestanke in
govore, ki ga vedno bolj povečuje prav tehnološki napredek satelitske komunikacije.
Glavni govorniki, ki na primer časa za potovanje za osebno udeležbo nimajo, so
lahko na sestanku kljub temu prisotni, in sicer preko satelitske telekonference,
ugotavljajo. In to je tisti glavni razlog za uporabo video konference, torej v
doseganju ljudi na številnih lokacijah istočasno z istim sporočilom. Isti avtorji pišejo
o tem, da so lahko govorniki prikazani na televizijski opremi z velikim zaslonom, pri
čemer gre seveda za elektronsko povezane sočasne seje v različnih mestih.
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Poudarjajo prednost, torej prihranke pri času in stroških potovanja, medtem ko je
mogoče pri prostoru za sestanke in nastanitvi udeležencev več kot nadomestiti
stroške uporabe te nove tehnologije.
Broom et al. (1999, str. 301 - 302) so prišli do ugotovitve, da vedno večja uporaba
telekonferenc in televizije pomeni, da morajo strokovnjaki za stike z javnostjo te
medije, ki združujejo govorjeno besedo z vizualno podobo, razumeti. Ta znanja so
del prakse že precej časa, čeprav gre pri sami tehnologiji prenosa za relativno novejši
razvoj, pravijo.

1.5

Načrt komuniciranja

Izvajanje odnosov z javnostjo je v večjih organizacijah naloženo posebnim oddelkom
ali službi za odnose z javnostmi, za komuniciranje, menijo Rijavec, Verčič in Zavrl
(2002, str. 73) in mi se z njimi popolnoma strinjamo. Prav tako so mnenja, da
najvišjega vodilnega na vrh postavlja dejstvo, da je prvi zastopnik in predstavnik
svoje organizacije.

Načrt internega komuniciranja je povzet s strani Dialogos (»Model strateškega
načrtovanja in upravljanja internih komunikacij« [Dialogos], b. d.) in obsega
naslednje korake: organizacijsko pripravo projekta, poslanstvo in namene, možne
namene programa internega komuniciranja, postopek in orodja ter seveda razvojno in
raziskovalno podporo. Vsak korak smo v naslednjih vrsticah podrobneje predstavili.

Organizacijska priprava projekta

Prvi korak je torej organizacijska priprava projekta, ki pred samim začetkom zahteva
potrditev projekta s strani vodstva. Sledi razdelitev vlog, pristojnosti in izvajalčevih
odgovornosti ter imenovanje projektnega in nadzornega sveta projekta, ki ima
nadzorno funkcijo in sestavo projektne skupine, ki ima izvajalsko funkcijo. Naloga
vseh skupaj je pripraviti načrt faz projekta, hkrati pa mora biti poskrbljeno tudi za
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informacijsko podporo (»Model strateškega načrtovanja in upravljanja internih
komunikacij« [Dialogos], b. d.).

Poslanstvo in nameni

Poslanstvo in nameni strateškega načrtovanja in upravljanja informacij so
zaposlenim omogočiti uspešno opravljanje svojega dela, pri čemer si podjetje želi
predvsem zadovoljne in podjetju pripadne zaposlene, ki so hkrati toliko motivirani,
da s tem poskrbijo za humane medčloveške odnose v podjetju. Takšni zaposleni
vodstvu omogočajo udejanjanje njihove vizije, politike in strategije, prav tako pa
omogočajo izvedbo morebitnih sprememb. Namen strateškega načrtovanja in
upravljanja informacij je odstranjevanje nepotrebnih nesporazumov, reševanje
interakcijskih in interesnih konfliktov in spodbujanje samoiniciativnosti in
odgovornosti zaposlenih.
Podjetje lahko to in še več doseže s pomočjo opredeljenih standardov odličnosti v
komuniciranju, usposabljanja udeležencev komunikacijskega procesa, participacije
in soupravljanja zaposlenih, participativnega sloga vodenja in še bi lahko naštevali.

Možnih namenov programa internega komuniciranja je več. Omenimo tiste
najpomembnejše, in sicer: izboljšanje informacijskih pretokov, uveljavljanje
dvosmernih oblik komuniciranja, afirmacija timskega dela, izboljšanje medsebojne
komunikacije, vgradnja komunikacije v poslovno politiko organizacije, izboljšanje
seznanjenosti in identifikacije zaposlenih s temeljnimi strateškimi dokumenti, kamor
štejemo vizijo, strategijo in poslovne načrte.

Na spletni strani Dialogos (»Model strateškega načrtovanja in upravljanja internih
komunikacij« [Dialogos], b. d.) so mnenja, da je potrebno in mogoče opredelitev
poslanstva in namenov doseči na osnovi predhodnih posnetkov stanja in analiz ter
problemskih delavnic, na katerih zaposleni in vodstvo sodelujejo. Nadaljujejo tako:
»Iz teh naj bi sledila opredelitev prioritet, operacionalizacija namenov v merljive
objektne cilje ter določitev strategij, taktik internega komuniciranja in odgovornosti
za njihovo uresničevanje (vloge, pristojnosti, resursi, časovnica, poti, orodja,
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načrtovanje in merjenje procesov) in opredelitev vrednot oziroma načel
organizacije«.

V ospredje postavljajo potrebo pripraviti takšen ustrezen program internega
komuniciranja, da se glede njihove vsebine in izvajanja med zaposlenimi in
vodstvom doseže čim višjo stopnjo konsenza. Poudarjajo, da je ob zaključku
poslovnega obdobja, leta torej, potrebno vsem zaposlenim v obliki letnega poročila
predstaviti uresničevanje poslanstva in namenov internega komuniciranja.

Razvojna in raziskovalna podpora

Na spletni strani Dialogos (»Model strateškega načrtovanja in upravljanja internih
komunikacij« [Dialogos], b. d.) so prepričani, da so empirične raziskave prinesle
kopico spoznanj v zvezi s tem, zakaj s strani podjetij toliko posvečanja internim
javnostim. Predvsem poudarjajo percepcijo organizacije v okolju, ki nastaja na
osnovi tistega, kar o njej menijo in izražajo zaposleni, poudarjajo pa tudi ugotovitev,
da so interne komunikacije pogosto temeljit preizkus, kako uspešni bodo eksterni
komunikacijski načrti.

1.6

Kriteriji za izbor

Kateri način komuniciranja je najustreznejši, je odvisno od skupine zaposlenih, ki jih
želimo nagovoriti, in od tega, kakšna sporočila jim želimo posredovati, meni Mumel
(2008). Pri izbiri načina komuniciranja je po njegovem mnenju zato potrebno
upoštevati dva kriterija. Pomemben je tip spremembe, ki jo v organizaciji uvajamo,
torej ali gre na primer za spremembo strukture, procesov ali spremembo ravnanja.
Vprašati pa se moramo tudi, katere načine komuniciranja zaposleni v organizaciji
sploh želijo. Ko si te podatke vzamemo za osnovo, lahko sistem komuniciranja lažje
načrtujemo, pravi avtor.

Mumel (2008) ugotavlja, da v podjetjih prevladuje osebni način komuniciranja v
primerih, ko gre za vsebino, ki se dotika zaposlenega, in sprememb na njegovem
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delovnem mestu. Dokler zaposleni nimajo vprašanj, pa se kot zelo nazoren in
uporaben izkaže tudi način komuniciranja preko tiskanih sporočil in vsebin v video
tehniki, ugotavlja. Kot eno izmed najboljših rešitev izpostavlja neposredni, osebni
stik, ki ne pomeni nujno fizičnega stika, kljub temu pa omogoča takojšnje
posredovanje odgovorov na morebitna vprašanja. Gre lahko za komuniciranje preko
telefona ali video povezave.

Želje zaposlenih večinoma pokažejo osebno komuniciranje kot tisti želeni način
komuniciranja, ugotavlja Mumel (2008). Priljubljeno ali ne, pa je osebno
komuniciranje najdražje, pravi. Opozarja na kriterij optimalnih stroškov in na kriterij
racionalnosti. Kakorkoli že, pa osebnega komuniciranja vsakokrat tudi ne moremo
oziroma nimamo možnosti uporabiti.

Tako kot zgolj osebno komuniciranje cenovno ni sprejemljivo, pa je hkrati tudi
neprimerno za uporabo pri večjih skupinah razpršenih zaposlenih in je zato potrebno
uporabiti načine komuniciranja, ki so bistveno cenejši. S tem avtor misli tiste načine
komuniciranja, ki uporabljajo novejše medije. Strinjamo se z njim, ko pravi, da
starejša populacija teh načinov ne sprejema tako hitro kot mlajša populacija
zaposlenih.

1.7

Motnje v komuniciranju

Ni nujno, da smo z internim komuniciranjem vedno povsem zadovoljni. Mumel
(2008) meni, da interno komuniciranje onemogočajo in ovirajo številne ovire, pri
čemer poudarja, da se je potrebno teh ovir zavedati v takšni meri, da jih najprej
prepoznamo, jih zlahka odpravimo ali vsaj zmanjšamo njihove posledice.

Glede na mesto nastanka motnje se v procesu komuniciranja lahko pojavijo tri
kategorije motenj, pravi Mumel (2008), in sicer gre za motnje, ki lahko nastanejo pri
pošiljatelju, motnje, ki lahko nastanejo pri prejemniku in motnje, ki lahko nastanejo
na komunikacijski poti.
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Novak (2000, str. 123) je prišel do zaključka, da so nenačrtovane motnje v praksi
zelo pogoste, kar je slab podatek za podjetja, saj je s tem povečana možnost za
nastanek krize, zmanjšuje pa se tudi delovna uspešnost zaposlenih v podjetju.
Ugotovil je, da so vzroki za motnje ali nesporazume zelo pogosti, in da gre lahko že
za slabo razumevanje perspektive sogovornika ali selektivno zaznavanje pri
poslušanju in odgovarjanju, uporabo neustreznih besed ali žargona, dajanje
nepopolnih sporočil, čustveno prenapetost zaposlenega, lahko pa so vzroki za motnje
v komuniciranju tudi zunanji vplivi, kot je na primer telefon, itd..

Za motnjo v internem komuniciranju Kreps (1989, str. 194) šteje tudi negativno
vzdušje v organizaciji, ki se je izkazalo kot tisti dejavnik, ki ima na način vedenja in
komuniciranja med člani organizacije velik vpliv. Obenem dodaja, da med vzdušjem
in komunikacijo v organizaciji obstaja zanimivo krožno razmerje, saj pozitivno
vzdušje na področju komunikacije zaposlene na odprt, sproščen in prijazen način
spodbuja h komunikaciji, medtem ko se pri negativnem vzdušju na področju
komunikacije odprta in prijazna komunikacija med zaposlenimi prepreči. Avtor
navaja za nas zanimiv podatek, in sicer da številni raziskovalci komunikacijsko
vzdušje v podjetju povezujejo z zadovoljstvom na delu.

1.8

Usposabljanje na področju internega komuniciranja

»Usposabljanje na področju internega komuniciranja je namenjeno tistim, ki se
zavedajo, da sta dvosmeren pretok informacij in nenehno povratno informiranje
znotraj organizacije prvi in temeljni predpogoj njene uspešnosti navzven«, so
prepričani na spletni strani Dialogos (»Interno komuniciranje« [Dialogos], b. d.).

Izobraževanje o internem komuniciranju, ki je namenjeno tudi in predvsem
direktorjem organizacij in tistim, ki se v organizacijah neposredno ukvarjajo z
organizacijskim komuniciranjem (torej odgovornim za razvoj kadrov, interno
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komuniciranje, tržno komuniciranje ali za odnose z javnostmi) zajema razne vsebine,
je zapisano. Izpostavljene so naslednje:
•

opredelitve namenov in možnih rezultatov internega komuniciranja;

•

razlike

med

informiranjem

in

obveščanjem

in

dvosmernim

komuniciranjem;
•

modeli načrtovanja in merjenja komunikacijskih učinkov;

•

vloga vodij pri izvajanju internega komuniciranja;

•

razvoj veščin, tehnik in spretnosti internega komuniciranja;

•

izzivi, blokade in pasti pri internem komuniciranju;

•

sestanki in prepričljivo komuniciranje;

•

učinkovito komuniciranje z nadrejenimi ali podrejenimi;

•

pošiljanje in prejemanje povratnih informacij;

•

motivacijski in situacijski management;

•

komuniciranje v timu;

•

upravljanje organizacijske kulture;

•

predstavitev interno – komunikacijskih orodij, njihove vloge in pomena
pri doseganju ciljev internega komuniciranja.

Na tovrstnih izobraževanjih se udeležencem predstavi tako strateški kot praktični
vidik modernega upravljanja internih komunikacij. Poleg tega je na spletni strani
Dialogos (»Interno komuniciranje« [Dialogos], b. d.) zapisano, da se udeležencem
predstavi orodja za izboljšanje učinkovitosti internega komuniciranja, vpliv sodobnih
tehnik in orodij, kot je (intranet) pri izvajanju internega komuniciranja, prav tako pa
se poskuša izboljšati razumevanje in odnose z zaposlenimi ter vplive na motivacijo
zaposlenih, udeležence pa se nenazadnje usposobi za odzivanje na krizne situacije.

Theakerjeva (2004, str. 361) je prepričana, da nas lahko v prihodnost popelje le
profesionalizacija panoge, ta pa je neločljivo povezana z izobraževanjem in
nenehnim strokovnim izpopolnjevanjem, kot smo že zapisali. Zaveda se, da bo to
mogoče le, če bodo med ključnimi profesionalnimi organizacijami, izobraževalnimi
ustanovami in izvajalci obstajale tesne povezave. Avtorica je prepričana, da bo
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potrebno pretresti in posodobiti stare modele in teorije ter jih s povezavo
izobraževanja in praktičnih inovacij poskušati prenesti v prakso.

Kot je iz napisanega mogoče ugotoviti, imajo vodilni skupaj s tistimi osebami v
podjetju, ki so zadolženi za interno komunikacijo, če le želijo seveda, na voljo pestro
ponudbo dodatnih izobraževanj in usposabljanj na področju internega komuniciranja.
Glede na to, da osebe za odnose z javnostmi ponekod še vedno niso dovolj
usposobljene za svoje delo, na tem področju pričakujemo preobrat in izboljšanje
razmer.

1.9

Trendi v internem komuniciranju

»Komuniciranje v 21. stoletju postaja neločljivi sestavni del vodenja ter uspešnega in
učinkovitega uveljavljanja vrednot«, trdi Pibernikova (b. l.) (»Inovacijsko
komuniciranje« [Mediade], b. d.). V svojem članku ugotavlja, da povsem novo
razsežnost potenciala internega komuniciranja odpirata inovativnost in ustvarjalnost
v razumevanju sodobne vloge internih medijev.

Šarlah (2007) pa se sprašuje, ali bomo sploh še kos izzivom komuniciranja tretje
generacije, glede na to, da imamo dandanes na voljo ogromno veliko tehnologije, za
katero se nikoli niti ne vprašamo, čemu resnično služi.

Theakerjeva (2004, str. 359) povzema Harolda Bursona, predsednika agencije za
globalne odnose z javnostmi Burson-Marsteller, ki meni, da bodo glede na silovito
širjenje medijev in njihovo kompleksnost, odnosi z javnostmi postajali vse bolj
pomembni. Slednji predvideva definiranje odnosov z javnostmi kot znanost in ne kot
umetnost, glede na to da bo razpečevanje sporočil, ki bodo razlikovala en medij od
drugega, vse teže. Nadaljuje, da se bodo v prihodnje trendi, ki so odnosom z
javnostmi pridali večji pomen, le še stopnjevali.
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Stopnjujejo se lahko z uporabo novih modelov internega komuniciranja, kot
razmišljajo na spletni strani Dialogos (»Interno komuniciranje: dekoracija ali nuja?«
[Dialogos], b. d.). Prepričani so, da naj bi prav ti novi modeli internega
komuniciranja pomagali preseči praznino, ki je nastala s slovesom sistema
samoupravnega obveščanja. Z gotovostjo trdijo sledeče: »Zaradi pomanjkljivega
znanja […] večina pobud na področju internega komuniciranja ne presega
mehaničnega osredotočanja na enosmerna informacijska orodja (interni časopis,
priročniki za zaposlene, obvestila, elektronska pošta, ponekod že celo intranet)
namesto na dvosmerne komunikacije in na njihovo vsebino, na poslanstvo in cilje
internih komunikacij«.

Troha (2006, str. 25 - 26) v prihodnosti pričakuje še več komuniciranja, manj pa
osebnega stika pri komunikaciji. Pravzaprav že opaža veliko utečenost na področju
internega komuniciranja v razvitem svetu in premik, ki ga povzročata krepitev
timskega in projektnega dela. Pravi, da v svetu direktorji svoje zaposlene ne
obravnavajo več kot svoje podrejene, temveč kot svoje sodelavce. Avtor meni, da se
ta miselnost pospešeno razvija, pripisuje pa ji tudi ključno vlogo v prihodnje. Pri tem
poudarja primarni problem menedžerjev slovenskih podjetij, za katere pravi, da se
vloge in prednosti internega komuniciranja premalo zavedajo. Pri tem navaja, da je v
preteklosti podjetniška strategija temeljila na proizvodnji in povečanju prodaje, ter da
so vsi cilji stremeli k temu, prav zaradi tega pa so bili zaposleni zanemarjeni. Avtor
navaja, da so ugotovitve menedžerjev pokazale nezadostnost za uspeh v uporabi
sodobnih tehnologij, odličnih proizvodov in vrhunskega marketinga v devetdesetih
letih. Pravi, da se v podjetjih pozablja na lastne zaposlene, ki oblikujejo ime podjetja,
nosijo ves potencial in nenazadnje predstavljajo glavno konkurenčno prednost.
Interno komuniciranje v razvitem svetu je zajeto v poslovni načrt, kar za avtorja
pomeni načrtovan dvosmeren proces z jasno definiranim poslanstvom, strategijo in
politiko, ki ga usmerja predvsem vodstvo podjetja v povezavi s srednjim
menedžmentom. Navaja: »Managerji spodbujajo komunikacijo na vseh ravneh in v
vseh smereh ter tako ustvarjajo podjetniško kulturo, ki je naklonjena hitrim, jasnim
in odkritim komunikacijam v podjetju«.
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Navedli smo nekaj domačih in tujih avtorjev ter njihov osebni pogled na trende v
internem komuniciranju. Skupno večini je dejstvo, da z naraščanjem tehnologije, ki
postaja vse bolj kompleksna, interno komuniciranje v poslovnem svetu dosega vse
večjo razsežnost, pri čemer pa se žal še vedno pozablja in premalo pozornosti
posveča dvosmernim komunikacijam oziroma samemu osebnemu stiku.
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2
INTERNO KOMUNICIRANJU V ELEKTRU
CELJE, d.d.
2.1

Splošno o podjetju

Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d. d. je locirano v Vrunčevi
ulici 2 a v Celju.

Slika 1 spodaj prikazuje distribucijsko omrežje s posameznimi nadzorništvi.

Slika 1: Teritorialni prikaz Elektra Celje, d.d.

Vir: Elektro Celje. Teritorialni prikaz: http://www.elektro-celje.si/Omrezje/Teritorialni-prikaz

Na spletni strani podjetja Elektro Celje (»Teritorialni prikaz« [Elektro Celje], b. d.) je
podrobneje opisano distribucijsko območje Elektro Celja, ki zajema tri osrednje
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slovenske regije: Savinjsko, Koroško in Spodnje Posavsko, s štiridesetimi občinami
v celoti in dvema delno.
Izvedeti je mogoče, da je velikost distribucijskega območja 4.345 km2, približno 22
% površine Slovenije s 383.000 prebivalci, na tem območju pa je na distribucijsko
omrežje priključenih 162.279 odjemalcev.

Zgodovina podjetja

Podjetje Elektro Celje, ki nam je služilo kot študij primera, ima bogato zgodovino, ki
sega vse tja do leta 1885.

V nadaljevanju bomo na podlagi letnega poročila (Elektro Celje, 2008, str. 7)
predstavili časovni potek oziroma kronologijo vseh za podjetje najpomembnejših
dogodkov, ki so ga zaradi družbeno političnih ali drugih sprememb pripeljali do
mesta, kjer se trenutno nahaja.

Torej, za prvi pisni vir o pridobivanju električne energije na Celjskem je pomembno
leto 1885, ko je takratni lastnik zdravilišča v Laškem izrabil moč potoka za
proizvodnjo električne energije, namenjene razsvetljavi svojega objekta. Omembe
vredno je tudi obdobje med 1945 in 1950, ko se je proizvodnja električne energije v
Sloveniji povečala za več kot trikrat. 1. januarja 1991 je Elektro Celje začelo
poslovati kot javno podjetje, medtem ko se že v letu 1998 zgodi sprememba, in sicer
iz imena družbe se je črtala beseda »javno«, in tako od omenjenega datuma Elektro
Celje posluje kot podjetje za distribucijo električne energije. 13. avgusta 2007 se je
Elektro Celje, skladno z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, pravnoorganizacijsko preoblikovalo v delniško družbo, in tako ostaja tudi danes.

Vizija podjetja

Elektro Celje svoje vizije ne skriva, saj je na vpogled na spletni strani podjetja.
Vizija podjetja je torej (»Vizija in poslanstvo« [Elektro Celje], b. d.) predvsem želja
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postati vodilno podjetje pri celoviti energetski oskrbi odjemalcev na področju
Slovenije ter hkrati postati podjetje, ki je v družbi prepoznano kot nosilec dviga
kvalitete življenja.

V letnih poročilih Elektra Celje (Elektro Celje, 2009, str. 64) družba nenehno
poudarja svoje vrednote, ki so, kot je zapisano, skrb za zaposlene, saj so le ti njihovo
največje bogastvo, varstvo okolja preko uvajanja okolju prijaznih tehnologij in
spodbujanja učinkovite rabe električne energije ter v sodelovanju z okoljem
poslovanje kot družbeno odgovorno podjetje, ki spoštuje etične in pravne norme.

Dejavnost podjetja

Podjetje Elektro Celje, d.d. je organizirano kot enovit pravni subjekt delniška družba,
ki opravlja dejavnosti v ločenih organizacijskih enotah, in sicer v Sektorju
distribucije električne energije in Sektorju za odjemalce, je pojasnjeno v letnem
poročilu (Elektro Celje, 2009, str. 17).

Delo Sektorja distribucije električne energije je, kot pravijo na (Elektro Celje, 2009,
str. 17 – 18), organizirano v naslednjih službah: Služba za vzdrževanje Celje, Služba
za vzdrževanje Slovenj Gradec, Služba za vzdrževanje Krško, Služba za razvoj,
Služba za investicije, Služba za projektiranje, Služba DCV, Služba zaščite in
daljinskega vodenja, Služba telekomunikacij, Služba strojno transportne logistike.

V okviru sektorja distribucije se opravljajo naslednje naloge (Elektro Celje, 2009, str.
17), kot so na primer izvajanje distribucije električne energije, upravljanje, vodenje
in obratovanje distribucijskega omrežja, zagotavljanje vzdrževanja in razvoja
omrežja, izvajanje varnega in zanesljivega obratovanja distribucijskega omrežja,
izvajanje meritev in analiz na področju kakovosti oskrbe z električno energijo in
drugo.

Sektor za odjemalce združuje službe, ki odjemalcem nudijo storitve, z namenom, da
odjemalec električne energije dobi vse potrebne informacije in storitve na enem
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mestu. V letnem poročilu Elektra Celje (Elektro Celje, 2008, str. 29) je zapisano, da
Sektor za odjemalce obsega pet služb, in sicer: Službo za odjemalce Celje, Službo za
odjemalce Krško, Službo za odjemalce Slovenj Gradec, Službo za nakup in prodajo
električne energije in Službo za dostop do omrežja in števčne meritve.

V okviru sektorja za odjemalce se, kot pravijo v letnem poročilu (Elektro Celje,
2008, str. 30 - 31, 34, 41), opravljajo naslednje naloge, in sicer posredovanje želenih
in aktualnih informacij o cenah električne energije ter ostalih uporabnih nasvetih za
varčevanje in učinkovito rabo električne energije odjemalcem, osebna komunikacija
s strankami v informacijskih pisarnah, telefonsko preko klicnega centra, preko
elektronske pošte in pisno, nakup električne energije za potrebe celotnega
energetskega portfelja v skladu z zakonodajo in prodaja le te končnim poslovnim
odjemalcem ali partnerjem, zagotavljanje dostopa do omrežja in izvajanje števčnih
meritev ter opravljanje strokovnega nadzora nad vgradnjo, vzdrževanjem in
odčitavanjem števcev za vse odjemalce in proizvajalce električne energije in drugo.

Organizacijska struktura

V Letnem poročilu za leto 2008 (Elektro Celje, 2009, str. 64) so v Elektru Celje
zapisali takole: »Organizacija v podjetju se prilagaja hitro nastajajočim spremembam
in predstavlja logični poslovni model, upoštevajoč zakonske usmeritve, z možnostjo
dolgoročnega razvoja podjetja in zaposlenih«.

V letu 2006 je bila zato izvedena reorganizacija podjetja. Kasneje, s 01.01.2008, pa
je uprava družbe Elektro Celje sprejela poslovno odločitev o integraciji sektorja
inženiring s sektorjem distribucije električne energije.

Posledica tega je nova organizacijska struktura, ki je prikazana na Sliki 2 na
naslednji strani.
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Slika 2: Organizacijska shema podjetja

NADZORNI SVET

UPRAVA

Skupne funkcije

Sektor distribucije
električne energije

Sektor za odjemalce

Vir: Elektro Celje. Organiziranost: http://www.elektro-celje.si/O-podjetju/Organiziranost

2.2

Sredstva internega komuniciranja

V naslednjih dveh podpoglavjih bomo opisali sredstva pisnega in sredstva ustnega
internega komuniciranja, ki jih pri svojem delu uporabljajo zaposleni v podjetju
Elektro Celje.

Sredstev ustnega internega komuniciranja, kot so interne konference, interni radio /
interna TV, »okrogle mize za viharjenje možganov« in video konference podjetje ne
uporablja in se jih ne poslužuje.

2.2.1 Sredstva pisnega internega komuniciranja
Avdio vizualna sredstva za interno izobraževanje, predstavitve

Elektro Celje se za namen sklicanih sestankov poslužuje sejnih sob. V teh prostorih
so udeležencem na voljo avdio vizualna sredstva, kot na primer računalnik s
projektorjem, kjer so možne predstavitve zaposlenih v programu Power point.
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Elektronska pošta

Vsi zaposleni, ki posedujejo računalnik, imajo s strani službe informatike urejeno
možnost uporabe elektronske pošte. Ta se uporablja predvsem za prenos pomembnih
dokumentov, obvestil in vabil na sestanke. Poleg naštetega se lahko za določen dan
preko elektronske pošte uredi rezervacija določenega vozila iz skupne rabe, rezervira
učilnico ali katero od sejnih sob, itd.. Zaposlenim ne sme biti vzeta možnost, da bi
med delovnim časom pogledali elektronsko pošto z zabavno vsebino, saj si bodo čas
za to vzeli sami.

Internet

Elektro Celje podpira uporabo interneta v poslovne namene. Preko Službe za
informatiko hkrati onemogoča in ne dovoljuje pristop do določenih strani, vsebin.

Interni časopis, bilten

Kot navaja Kneževič (2008, str. 20), je v okviru osnovne dejavnosti
elektrogospodarstva zagotovljeno notranje informiranje preko glasila Naš stik, ki
izhaja enkrat mesečno, in je dostopno vsem zaposlenim.
V okviru podjetja pa Elektro Celje dva do trikrat letno izdaja interno glasilo Elektra
Celje (GEC).

Matkova (2007, str. 2) je mnenja, da je slednje namenjeno informiranju notranje in
zunanje javnosti o delu in dogajanju v podjetju. Njegov ustanovitelj, izdajatelj in
založnik je podjetje za distribucijo električne energije Elektro Celje, opisuje.

V prispevku Matkove izvemo, da ima Interno glasilo uredniški odbor in uredniški
svet.
Uredniški odbor, ki ima šest do osem članov in je vodilni organ internega glasila, v
skladu z občo vsebinsko zasnovo internega glasila, določeno ob ustanovitvi, oblikuje
njegov profil, vodi uredniško politiko, sklepa o objavi besedil in o drugih vsebinskih
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vprašanjih internega glasila, skrbi za njegovo redno izhajanje in s tem povezano
organizacijsko, upravno in finančno poslovanje, opisuje Matkova. Iz njenega
prispevka izvemo, da člane uredniškega odbora ter glavnega in odgovornega
urednika imenuje in razrešuje poslovodni organ Elektro Celje. Ta jih izbira med člani
zaposlenimi, ki so izkazali sposobnost za publicistično delo. Urednike imenujejo za
štiri leta z možnostjo neomejenega podaljševanja mandata, medtem ko se članstvo v
uredniškem odboru preneha, ko urednik odstopi ali ko je razrešen.

Od Matkove (2007, str. 3) razberemo, da se interno glasilo financira iz virov
poslovanja Elektro Celje in drugih prihodkov, sredstva zanj pa se opredelijo v letnem
planu.

Intranet

Intranet v podjetju je neke vrste elektronska oblika oglasne deske. Zanj so zadolženi
skrbniki, ki redno obnavljajo in vzdržujejo vsebine, medtem ko pregled in nadzor
nad celotnim intranetom Elektra Celje vrši služba informatike, ki je med drugim
zadolžena za varno in učinkovito delovanje intraneta, katerega tudi nenehno
nadgrajujejo. Od službe informatike se pričakuje, da preko intraneta zaposlene
obvešča tudi o nedelovanju aplikacij in odpravi težav na bazah podatkov.

S tem modernejšim sredstvom internega komuniciranja Elektro Celje dosega večjo
množico prejemnikov, zaposlenih torej. Namreč, na naslovni strani intraneta obstoja
skupna baza pomembnih novic, katera zaposlenim omogoča takojšen vpogled v
objavljena obvestila, razporejena po datumih. Prav tako imajo zaposleni dostop do
ISO dokumentov (navodil, pravilnikov, obrazcev, organizacijskih dokumentov,
organizacijskih predpisov, …), pri čemer je večina dostopna v elektronski obliki,
internega imenika vseh zaposlenih, povezav do ostalih spletnih mest, ki jih pri
svojem delu večkrat potrebujejo.
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Nekatere skupine internih podatkov oziroma baze, ki so zaupne narave, niso
dostopne vsem zaposlenim oziroma so jim dostopne le, če so osebe registrirani
uporabniki in imajo za dostop do teh strani dodeljeno ustrezno geslo.

Letna poročila, finančna poročila za zaposlene

Mesečno interno izhaja glasilo Indikator, v katerem so objavljeni vsi pomembni
podatki o poslovanju podjetja, objavljeno pa je na intranetu, opisuje Kneževič (2008,
str. 20 - 21).

Letno Elektro Celje izda tudi letno poročilo za prejšnje leto, ki je dostopno vsem
zaposlenim na intranetnih straneh podjetja. Slike nekaterih letnih poročil vidimo na
Sliki 3.

Slika 3: Letna poročila za leta 2006, 2007 in 2008

Vir: Elektro Celje. Letno poročilo (interno gradivo)

Kot je podrobneje opisano v Letnem poročilu za leto 2008 (Elektro Celje, 2009, str.
1), posamezno letno poročilo sestoji iz:
•

poslovnega poročila, ki zajema poročilo uprave, kronologijo dogodkov,
predstavitev

podjetja,

zaposlene,

pogoje

poslovanja,

dejavnosti,

investicije, ravnanje z okoljem, notranje revidiranje, rezultate poslovanja,
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načrte in pričakovani razvoj podjetja, pomembnejše poslovne dogodke, ki
so nastopili po koncu poslovnega leta;
•

računovodskega poročila, ki obsega računovodske izkaze (bilanca stanja,
izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala),
razkritja in pojasnila postavk v računovodskih izkazih ter

•

poročila neodvisnega revizorja.

Nabiralnik predlogov, idej zaposlenih

Klasično zbiranje predlogov in idej zaposlenih v obliki nabiralnikov, razporejenih po
podjetju, Elektro Celje nima. Za namen zbiranja predlogov in idej zaposlenih je zato
na intranetu namenjen prostor, katerega lahko uporabljajo vsi zaposleni z dostopom
do računalnika. Morda za koga zastarelo klasično zbiranje predlogov in idej bi
potemtakem prišlo še kako prav v podjetju, če bi bili nabiralniki smiselno razporejeni
po tistih lokacijah podjetja, kjer se gibajo zaposleni, ki pa dostopa do svojega
osebnega računalnika nimajo, vseeno pa posedujejo za podjetje zanimive in koristne
predloge oziroma ideje in bi jih želeli predložiti vodilnim.

Predlogi, ideje in vprašanja zaposlenih o tekočih problemih so necenzurirani in na
straneh objavljeni takoj, ko jih posamezni zaposleni objavi. Na intranetnih straneh je
razvidno, katera oseba je odgovorna za obravnavo nekega predloga, ideje ali
vprašanja ter v kateri fazi (faza reševanja, delno rešeno, končano) se posamezna stvar
nahaja.

Poleg intranetnega zbiranja predlogov in idej pa je na intranetnih straneh pod ISO
dokumenti mogoče najti dokument, obrazec, katerega lahko zaposleni izpolnijo in
predložijo svojemu nadrejenemu v rešitev.

Notranje ankete o zadovoljstvu

Elektro Celje zadovoljstvo svojih odjemalcev ocenjuje z anketnimi metodami, pravi
Kneževič (2008, str. 33) in nadaljuje, da podjetje prav tako skrbi tudi za takojšnjo
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obravnavo njihovih pritožb in reklamacij. S pomočjo zunanjih strokovnih institucij
poskuša definirati kvalitetno anketo in tako najti objektivna merila ter ciljne skupine,
ki bi najbolje ponazarjale množico vseh njihovih zaposlenih, dodaja, pri čemer s
samim merjenjem zadovoljstva zaposlenih ugotavlja, v kakšni meri izpolnjuje
njihova pričakovanja.

Iz pravkar zapisanega je razvidno, da večje posvečanje odjemalcem posledično
pomeni manj posvečanja svojim zaposlenim. Z anketnimi vprašalniki, na primer o
motivacijski klimi v podjetju, želi Elektro Celje ugotoviti splošno vzdušje v podjetju
kot delodajalcu, zadovoljstvo zaposlenih z motivacijskimi dejavniki, ugotoviti, kako
zaposleni ocenjujejo svoj položaj in pomen dela ter kakšni so odnosi med
zaposlenimi. Anketa o zadovoljstvu odjemalcev iz leta 2005, anketa o motivacijski
klimi iz leta 2005 in 2009 ter anketa o nasilju na delovnem mestu - Mobbing iz
letošnjega leta so zaposlenim dane v obtok na določeno časovno obdobje.

V analizah samih rezultatov, ki so pregledani na kolegiju uprave, se sicer podajo
"izluščeni sklopi", kjer naj bi bilo potrebno v prihodnje izvajati aktivnosti k njihovi
izboljšavi, vendar so nadalje le ti s strani vodstva in odgovornih kar spregledani,
hkrati pa se pričakuje, da bodo rezultati vsake naslednje ankete boljši. Rezultate
oziroma analize takšnih anket objavijo na intranetni strani in so na razpolago vsem
zaposlenim z dostopom do računalnika, to pa je tudi vse.

Tako pa seveda ne moremo pričakovati, da bodo rezultati katere naslednjih anket
boljši. Pravzaprav bi se lahko vprašali, kakšen je smisel v anketiranju zaposlenih, če
se na podlagi njihovih mnenj in rezultatov ne stori prav nič?

Oglasna deska

Za komuniciranje med zaposlenimi se občasno uporablja oglasna deska, ki pa bi
lahko bila bolj uporabljana, če bi bila zanjo oziroma za njeno ažuriranje zadolžena
določena oseba v podjetju. Na posameznem nadzorništvu podjetja se pričakuje, da bo
za oglasno desko skrbel vodja nadzorništva, kar pa nikjer ni posebej določeno.
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Posebno pozornost je potrebno posvetiti koordinaciji vseh oglasnih desk v podjetju in
kakovosti informacij na njih.

Na oglasno desko v podjetju pogosto obešajo reklamne lističe raznih tekstilnih
trgovin, na katerih obljubljajo sezonske popuste, redkeje informacije o organiziranih
izletih, aktivnostih internega športnega društva, razpise počitniških kapacitet ali
vabila na sestanke sveta delavcev, še redkeje pa na njih obveščajo zaposlene o
prostih delovnih mestih, ki jih želijo zapolniti interno.

Pisna obvestila (zapisek)

Posebne formalne oblike lističev v Elektru Celje, kamor zaposleni zabeležijo kakšen
pomemben podatek zase ali po naročilu nadrejenega zanj, ni. Te zaposleni
uporabljajo v primerih, ko želijo zabeležiti kakšno pomembno informacijo ali
podatek ob uradnih dokumentih ali na primer, ko želijo, da določeni zaposleni nek
podatek ali informacijo zanesljivo dobi.

Priročniki, navodila za zaposlene

Priročniki in navodila, poslovna poročila, knjižice v tiskani verziji so vsakemu
zaposlenemu dostopni na intranetni strani Elektra Celje, in sicer pod rubriko ISO
dokumenti. Sicer pa so priročniki glede na tematiko posamezne službe oziroma
sektorja zbrani pri vodjih in si jih lahko zaposleni vedno izposodijo.

Tiskani propagandni material

Številčni tiskani propagandni material je v Elektru Celje redko uporabljano sredstvo
internega komuniciranja. S pomočjo tega sredstva, ki izhaja v skladu z novostmi in
ugodnostmi, podjetje poskuša predstaviti svojo politiko, vizijo, ključne cilje ter
pomen le teh za zaposlene. Na novo zaposleni delavci se, če ga redno pregledujejo,
na ta način hitreje poenotijo s podjetjem, pridobijo pa tudi ažurne informacije za
kakovostnejše opravljanje svojega dela.
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2.2.2 Sredstva ustnega internega komuniciranja
Dan odprtih vrat za zaposlene, njihove družine in upokojence

Dneve odprtih vrat za zaposlene izvajajo ob posebnih priložnostih. Nazadnje je bil
tak dan organiziran za zaposlene pripadnice ženskega spola na osmi marec lansko
leto, ko so bile vse vabljene na ogled takrat novo opremljenega distribucijskega
centra. Nekaj časa se je tako posvetilo tistim, ki so se odzvale vabilu in so bile željne
informacij o dogajanju v podjetju, novostih in spremembah.

Slika 4: Dan odprtih vrat za zaposlene

Vir: Elektro Celje. Slike (interno gradivo)

Za družine zaposlenih se dni odprtih vrat ne organizira, prav tako tudi ne za
upokojence. Za slednje se ob koncu leta skupaj z vodilnimi v podjetju organizira
novoletno srečanje. Več o tem pa v nadaljevanju.

Družabna (neformalna) srečanja ali pogovori (govorice)

Družabna neformalna srečanja se v Elektru Celje izvajajo že od leta 1991 in za
zaposlene niso obvezna. Tradicionalno srečanje zaposlenih Elektra Celje ob Dnevu
elektrogospodarstva določi predsednik uprave in se izvede enkrat letno, ponavadi v
pomladanskem času. Mesto srečanja določi tisto področje vzdrževanja, torej Celje,
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Slovenj Gradec ali Krško, katero je tekoče leto na vrsti za organizacijo. Ponavadi je
takšen dan namenoma izbran nekje izven hrupnih mest, v naravi.

Zaposleni z vseh treh področij se tako med seboj pobližje spoznajo, navežejo stike
oziroma osebno srečajo, če so med letom komunicirali le preko elektronske pošte,
telefona. Za druženje se na ta dan organizirajo razne športne aktivnosti, ples in če je
dovolj zainteresiranih, razni pohodi ali krajše poučne ekskurzije po okolici bližnjih
mest. Na takšnem srečanju ima zaposlene možnost nagovoriti uprava ter tako na
neformalen način vplivati na splošno vzdušje in počutje. Poleg dneva gospodarstva
pa se v okviru športnega društva z namenom krepitve medsebojnih vezi organizirajo
razni pohodi, sindikalni izleti in razne druge aktivnosti, kot so krajša potovanja na
razne destinacije, zimske in letne športne igre.

Slika 5: Dan elektrogospodarstva

Vir: Elektro Celje. Slike (interno gradivo)

Uprava za vse svoje upokojence ob koncu leta organizira novoletno srečanje, kjer se
vsako leto snidejo in družijo. Takrat jih ponavadi nagovori predsednik uprave ali
kateri od njegovih svetovalcev, če je predsednik službeno odsoten.
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Letni razgovor

Maletič (2004c, str. 1) poudarja odgovornost vodje organizacijske enote, da enkrat
letno opravi razvojni pogovor s svojimi neposredno podrejenimi sodelavci in ugotovi
njihovo kompetentnost za opravljanje nalog. Takšni razvojni pogovor bi se moral
izvajati v celotni organizaciji, in sicer za vsakega zaposlenega, je mnenja Maletič.
Postopek opisuje tako, da na podlagi izvedenega razvojnega pogovora s sodelavcem
vodja izpolni in arhivira dogovor o razvojnih spremembah pri delu na ustreznem v ta
namen izdelanem obrazcu, izpolni pobude za organizacijske spremembe in pobude
za kadrovske spremembe in usposabljanje.

Dokumentacija v obliki navodil, obrazcev in poročil za letne razgovore se je v
Elektru Celje pripravila že pred leti, in sicer v letu 2004. Letni razgovori so se v
omenjenem letu izvedli, a so nato sčasoma kar zamrli. Vzrok za to naj bi bila
odločitev vodstva, da bodo mnenja zaposlenih v bodoče pridobivali preko anket. Te
naj bi bile smiselne, saj naj bi bili rezultati le teh nekakšno neposredno orodje za
upravljanje z zaposlenimi.

S strani Maletiča (2004a, str. 10 - 13) je bil pripravljen tudi interni dokument, ki je
vodji, ki vodi letni razgovor v pomoč in lahko z njim lažje določi, katere strokovne,
vodstvene in osebnostne kompetence posamezni zaposleni poseduje. Pri tem tako
omenja naslednje za nas zanimive stopnje osebnostnih kompetentnosti, in sicer:
•

temeljna komunikacija, ki v poslovnem procesu omogoča sprejemanje
novih nalog in prilagajanje načinov dela in vedenja (na primer poslušanje,
usklajevanje, sprejemanje, dajanje povratnih informacij, optimizem);

•

partnerska komunikacija v skupini (na primer spoštovanje različnosti,
prijaznost, partnerski odnos);

•

komunikacija s poslovnimi strankami (na primer vzpostavljanje stikov,
poslovni pogovori, pogajanja, obvladovanje težavnih strank, pogajanja,
obvladovanje stresa);
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komunikacija z notranjimi javnostmi (na primer predstavljanje pobud,
predlogov in rezultatov vodstvu ter drugim notranjim javnostim, kar
zahteva pozitivno samopodobo in profesionalno samozavest).

Organizacijska vedenja, pristop k delu, način dela in lastnosti delavca, ki so
pomembne za učinkovito delo za posamezno vrsto komunikacije vodja razgovora
nato oceni po lestvici strinjanja (na primer: Zanj v glavnem ne velja; Zanj deloma
velja, deloma ne velja; Zanj v glavnem ne velja).

Slika 6 prikazuje krmiljenje procesa letnega razvojnega pogovora s sodelavcem v
Elektru Celje, ki pa se, kot smo že zapisali, ne izvaja nekaj let.
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Slika 6: Krmiljenje procesa letnega razvojnega pogovora s sodelavcem

Vir: Maletič, N., Navodila za krmiljenje procesa letnega razvojnega pogovora s sodelavcem, 2004b,
str. 4

Iz slike je razvidno, kako naj bi terminski načrt pogovorov potekal, kako zgleda
organizacijska priprava vodje na pogovor, kako krmiliti pogovor s sodelavcem,
nazadnje pa so opisane aktivnosti vodje po pogovoru.

Mobilni telefon

Mobilni telefon uporabljajo vodje in delavci, ki jih zaradi narave svojega dela
potrebujejo. Večinoma so to zaposleni, ki opravljajo terensko delo, z njegovo
uporabo pa tako ostajajo v stiku s pisarno in nasploh s sodelavci.
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Za mobilne telefone je zadolžena služba telekomunikacij v povezavi s svetovalcem
predsednika uprave za telekomunikacije.

Obhodi direktorja med zaposlenimi

Direktor oziroma predsednik uprave zaposlene v podjetju obhaja le med novoletnimi
prazniki, ko jim vošči. Glede na samo velikost podjetja in njegovo dislociranost ter
glede na veliko število zaposlenih v njem je razumljivo, da predsednik obhodov ne
opravlja večkrat. Kljub vsemu pa bi bilo prav in za podjetje dobro, da bi obhode
izvajal na določeno časovno obdobje, in sicer naključno in nenapovedano po
posameznih službah, ter tako enostavno preveril zadeve in kontrolo dela. S tem
popolnoma brezplačnim neposrednim stikom z zaposlenimi bi nedvomno pripomogel
k boljši komunikaciji v podjetju. Zaposleni bi začutili večjo pripadnost podjetju,
cenili bi njegov trud, njegovo zanimanje, njegovo prizadevnost do njih.

Odprta telefonska linija

Do odprte telefonske linije ima dostop večina zaposlenih, ki večino svojega dela
opravljajo v pisarnah. Tem je omogočena aktivna dvosmerna komunikacija in
takojšnja informacija, potrebna za opravljanje zadanih nalog.

Sestanki, kolegiji

V Elektru Celje notranje komuniciranje poteka preko poslovne in delovne
dokumentacije, intraneta, oglasnih tabel, internih glasil, rednih sestankov, pisnih in
ustnih obvestil, pojasnjuje Koritnik (2007, str. 2).

Za potrebe notranjega komuniciranja se v Elektru Celje poslužujejo sestankov, ki so
predstavljeni v Tabeli 1. Vsebina le teh pa je, kot pravi Koritnik, vnaprej določena in
dokumentirana.
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Tabela 1: Vrste sestankov v Elektru Celje
Vrsta sestanka

Pogostost

Nivo sestanka

Vodstveni pregled

2 x letno

Podjetje

Sestanek kolegija uprave

Tedensko

Podjetje

Redni sestanki sektorja

Mesečno

Sektor

Sestanki Odbora za kakovost in okolje

4 x letno

Podjetje

1 x mesečno

Služba, proces

Po potrebi

Proces

Redni sestanki procesa (službe, skupine) o planih,
doseženih rezultatih in ukrepih za vsa področja
Operativni sestanki po procesih

Vir: Koritnik, V., Notranje in zunanje komuniciranje, 2007, str. 2

Tabela prikazuje vse vrste sestankov, ki se v Elektru Celje na določeno časovno
obdobje sklicujejo in izvajajo na nivoju celotnega podjetja, sektorja ali pa službe in
procesa. Najpogosteje se izvajajo redni sestanki procesa, torej neke službe ali
skupine. Takrat beseda teče o planih, doseženih rezultatih, kdaj pa morda tudi o
ukrepih za vsa področja. Enkrat ali dvakrat letno se izvede vodstveni pregled.

2.3

Upravljanje internega komuniciranja

Aktivnosti za notranje komuniciranje v podjetju Elektro Celje določa oziroma
predpisuje organizacijski predpis, pojasnjuje Koritnik (2007, str. 1). Prav tako
organizacijski predpis predpisuje zunanje komuniciranje z odjemalci, drugimi
zainteresiranimi strankami ter javnostjo, kar pa za nas trenutno ni aktualno.

Koritnik nadaljuje tako: »Predpis določa pooblastila in odgovornosti za področje
komuniciranja in je namenjen vodstvu podjetja, pooblaščeni osebi za stike z
javnostjo in drugim zaposlenim v okviru pooblastil in odgovornosti«.
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2.3.1 Komuniciranje z interno javnostjo v Elektru Celje in njegovih
nadzorništvih
Zaradi učinkovitosti delovanja predsednik uprave na kolegijih uprave komunicira le s
pomembnejšimi segmenti interne javnosti, ki jo predstavljajo vodje služb v Celju,
Slovenj Gradcu in Krškem. Poleg naštetega se direktno formalno komuniciranje z
interno javnostjo odvija tudi med predsednikom uprave in vodji posameznih
sektorjev ter med predsednikom uprave in predstavnikom za komuniciranje in
marketing, ki preko predsednika uprave nadalje posredno komunicira z ostalimi
zaposlenimi v podjetju. Občasno, po potrebi ima predsednik uprave sestanke s
posameznimi zaposlenimi v podjetju.

Načini in oblike komuniciranja z interno javnostjo so na nadzorništvih odvisni od
zavzetosti vodij nadzorništev. Slednji so hkrati zadolženi tudi za upravljanje in
nadzor komuniciranja oddelkov in zaposlenih.

Enota Celje, kjer je locirana tudi uprava, komunicira s širokim spektrom interne
javnosti. Med drugim komunicira s teritorialno vezanima enotama oziroma
nadzorništvoma, kot jim pravimo, torej Slovenj Gradcem in Krškim. Interni segmenti
javnosti so zaposleni in vodstvo.

2.3.2 Tok informacij
Notranje komunikacije v podjetju tečejo v različnih oblikah, vertikalno in
horizontalno, neposredno in posredno med zaposlenimi, piše Kneževič (2007, str.
20). V ospredje postavlja upravo podjetja Elektro Celje, ki pravočasno posreduje
informacije na ustrezne nivoje, medtem ko so izvajalci nalog dolžni pravočasno
poročati o rezultatih po posameznih enotah oziroma službah. Sam proces
informiranja je podprt z računalniško podporo v okviru intraneta in klasično preko
oglasnih desk.
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Smatra se, da so za zaposlene pomembne ažurne in preverjene informacije, in takšne
se ponavadi tudi objavljajo.

Naše opazke so, da je komuniciranje z interno javnostjo v podjetju Elektro Celje
pretežno vertikalno (od zgoraj navzdol) in prevečkrat enosmerno. Prav zato lahko
zatrdimo, da so odnosi z interno javnostjo področje, ki mu vodstvo ne posveča
posebne pozornosti. Delovanje na področju odnosov z interno javnostjo se namreč
pojavlja le pri sprejemanju nove zakonodaje in pri obsežnejših projektih, kot je na
primer sofinanciranje sončne elektrarne v Brdu pri Kranju ali postavitev sončnih
celic na streho uprave Elektra Celje.

2.3.3 Predstavnik za komuniciranje in marketing
Funkcijo odnosov z interno javnostjo v Elektru Celje opravlja predstavnik za
komuniciranje in marketing. Bezjakova (2009) pravi, da je njegovo delo dokaj
obsežno, saj zajema sledeče naloge:
•

organiziranje obveščanja javnosti o poslovnih dogodkih v podjetju;

•

organiziranje notranjega obveščanja zaposlenih;

•

raziskovanje javnega mnenja ter izvajanje strokovnih in organizacijskih
nalog splošne promocije;

•

pripravljanje in organiziranje prispevkov za interno glasilo Elektra Celje
(GEC), Naš stik;

•

oblikovanje javne podobe podjetja skozi promocijska gradiva;

•

pregled nad sponzorskimi in donatorskimi sredstvi podjetja;

•

sodelovanje z mediji, pošiljanje press releasov, organizacija tiskovnih
konferenc;

•

pomoč pri organizaciji dogodkov (na primer srečanj, otvoritev, iger).

Naše mnenje je, da se navedene aktivnosti zaradi obsežnosti dela, morda tudi zaradi
pomanjkanja kadra in nepoznavanja tega področja ter neustrezne izobrazbe, ki jo
predstavnik ima, izvajajo le v tolikšni meri, da je omogočeno normalno poslovanje in
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potek dela. S tem opozarjamo in v ospredje postavljamo dejstvo, da je zaradi časovne
stiske pri delu, preobremenjenosti zaposlenih in pomanjkanja ustreznega kadra
pristop k področju stikov z interno javnostjo v Elektru Celje nenačrtovan, premalo
profesionalen, predvsem pa priložnosten in stihijski.

Tudi Vistropskijeva (2009, str. 59), ki v svojem članku, ki govori o spodbujanju
živega dialoga v informacijsko zasičenem, dialoško siromašnem in virtualno
razbohotenem vsakdanu poudarja pomembnost vloge profesionalnega predstavnika
za komuniciranje, ki bi po njenem mnenju morala biti usmerjena na kritično
vrednotenje in preverjanje informacij ter njihovo ustrezno posredovanje, na
vzpostavljanje in spodbujanje živega dialoga, temelječega na aktivnem poslušanju in
na povezovanje različnih javnosti. Njene ugotovitve kažejo, da predstavnik za
komuniciranje ne sme biti le posrednik, temveč soustvarjalec vsebin in ključni vezni
člen pri rojevanju novih, svežih, drugačnih komunikacijskih rešitev.

2.3.4 Usposabljanje na področju internega komuniciranja
V Elektru Celje so zaposleni deležni raznih oblik izobraževanja. Predstavnik za
komuniciranje in marketing je v okviru Elektra Celje včlanjen v Slovensko društvo
za odnose z javnostmi in tako sodeluje na srečanjih press releasov (PR 03), pravi
Bezjakova (2009), in hkrati dodaja, da drugih izobraževanj predstavnik ni deležen.

Ostali zaposleni pa se večinoma izobražujejo na področju računalništva, tehničnega
usposabljanja ter seminarjev. Kljub temu da podjetje sledi trendu zagotavljanja
kompetentnega in visoko ter višje izobraženega kadra, pa se zaposleni ne poslužujejo
izobraževanja na področju komuniciranja z javnostjo, čeprav bi tovrstno
izobraževanje pri delu prišlo še kako prav.

Za razliko od Elektra Celje pa ostala slovenska podjetja na določena obdobja
prirejajo izobraževanja, ki se tičejo dela z interno javnostjo ali pa na primer dela s
težavnimi sodelavci in podobno. Prepričani smo, da bi se bili zaposleni pripravljeni
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izobraževati v tej smeri, a pri realizaciji tovrstnih izobraževanj ni uspeha. Vzrok za to
po našem mnenju leži v pomanjkanju zanimanja vodstva, ne izključujemo pa tudi
pomanjkanja denarnih sredstev.

Kljub naštetim pomanjkljivostim in slabostim pa je bilo v zadnjih mesecih opaznih
nekaj pozitivnih, čeprav neorganiziranih premikov v smeri komuniciranja. Pri tem
naj omenimo promocijo novih projektov, sprejemanje nove zakonodaje na področju
elektro stroke. Tovrstne aktivnosti v podjetju nikoli niso zamrle.

Petra Zalokar: Interno komuniciranje in zadovoljstvo zaposlenih v Elektru Celje, d.d.: študija primera

56

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

3

METODA

3.1

Problem in predmet raziskave
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V ozračju konkurence med podjetji prav vsak dan poteka tekma s ciljem preživeti in
uspeti. Uspešno podjetje pa se mora znati spremembam in novim razmeram
prilagajati, da lahko sploh preživi. To pa pomeni nenehno iskanje, potrjevanje in
ohranjanje oziroma izboljševanje položaja na trgu ter uvajanje potrebnih sprememb.
Prav tukaj pa pride do izraza sistem internega komuniciranja, ki se mora v takšnih
primerih izkazati kot nepogrešljiv. Zakaj? Zato, ker so zaposleni s svojim delom
izjemno kritičen dejavnik uspešnosti podjetja in zato, ker prilagajanje podjetja skozi
svoje zaposlene omogoča tudi maksimalne možne poslovne rezultate. Večkrat se
zgodi, da podjetja tega problema sploh ne zaznajo, če pa ga že, pa ga ne obravnavajo
dovolj odgovorno. Vsekakor pa smo lahko prepričani, da je temeljni cilj vsakega
podjetja zagotovitev trdne in stabilne konkurenčne prednosti.

Podjetja se ponavadi težko spreminjajo in dinamično prilagajajo, ker zanje to pomeni
predvsem miselni preskok v poslovanju, nemalokrat pa tudi precejšnje organizacijske
spremembe in stroške. Sama velikost in nujnost prilagajanja je odvisna od vsakega
podjetja posebej. Poleg njegove trenutne razvojne stopnje je spreminjanje odvisno od
poslovanja in dejavnosti, v kateri posluje, njegove trenutne uspešnosti in drugih
dejavnikov.

Pri tem je potrebno opozoriti na dimenzije problema, ki je predmet raziskovanja,
torej ugotavljanje, kakšno je zadovoljstvo zaposlenih z internim komuniciranjem v
podjetju Elektro Celje, d.d., da bi odkrilo svoje notranje rezerve ter s tem posledično
povečalo konkurenčno sposobnost podjetja, kar smo predhodno omenili. Prav tako se
je potrebno zavedati, da je interno komuniciranje neke vrste proces, ki je prav v vsaki
gospodarski družbi, poleg že omenjenega, zelo velikega pomena za uresničevanje
njene poslovne strategije, za njeno poslovno kulturo in ne nazadnje za doseganje
dobrih poslovnih rezultatov.
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Namen in cilji raziskave

Za uspešno reševanje v prejšnji točki opredeljene problematike ter sistematično in
enostavno formulacijo rezultatov raziskovanja bo potrebno najti odgovore na
naslednja pomembna vprašanja, ki predstavljajo tudi cilje, torej:
•

kakšne so možne oblike komuniciranja v podjetju – identifikacija le teh?

•

kakšna komunikacija prevladuje: formalna ali neformalna?

•

kakšna je stopnja zadovoljstva z internim komuniciranjem v podjetju Elektro
Celje?

Poleg naštetega bomo v magistrskem delu teoretično preučili, opredelili ter ocenili
stanje in razvoj internega komuniciranja, empirično pa preverili, kakšna je stopnja
zadovoljstva z internim komuniciranjem v proučevani organizaciji, in tako poskušali
obrazložiti, zakaj je stanje glede internega komuniciranja v podjetju takšno, kot je.

Omejili se bomo na sklepe, povezane s problemom, zastavljenim v uvodnem
poglavju, in podali napotke za nadaljnje delo.

Zastavili smo tri glavne hipoteze:
•

H1:

stanje glede internega komuniciranja v podjetju je ugodno (zaposleni

so z njim zadovoljni in nimajo pripomb);
•

H2:

zaposleni, delavci na terenu želijo drugačno oblikovano interno

komuniciranje (informacije so za njih večkrat nedosegljive oziroma
nerazpoložljive);
•

H3:

komunikacija v podjetju ne zamira; obseg in vsebina informacij so

zagotovljene pravočasno.

3.3

Predpostavke in omejitve

Predpostavke raziskave so realistične. Predpostavlja se, da bo vodstvo omogočilo
dostop do želenih podatkov in da bodo anketirani zaposleni pripravljeni odgovoriti
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na anketni vprašalnik ter s tem podati mnenje in pripomoči k realizaciji
raziskovalnega dela v magistrskem delu. Prav tako predpostavljamo, da bomo do
zaključka prišli upoštevaje vse podatke in ne samo tistih, trenutno dosegljivih. V
magistrskem delu se bomo osredotočili le na aktualno interno komuniciranje ter
zadovoljstvo zaposlenih z njim in ne na ostale vzporedne vplive, ki sicer so prisotni,
niso pa predmet našega proučevanja v konkretnem primeru. S tem lahko nenazadnje
postavimo tudi predpostavko ¨ceteris paribus¨ (¨vse drugo je nespremenjeno¨).

Splošna omejitev, ki se tekom izdelave magistrskega dela utegne pojaviti, je ta, da ni
posploševanja na vsa podjetja z dejavnostjo v elektrodistribuciji, saj obravnavamo le
podjetje Elektro Celje, raziskava je torej osredotočena izrecno samo nanj. Naslednja
splošna omejitev, ki se utegne pojaviti je, da zaposleni v podjetju ne bi izkazali
zaupanja oziroma bi njihova nepripravljenost za sodelovanje, razgovore in podajanje
mnenj povzročila, da se na anonimno anketo ne bi številčno odzvali. Tretja omejitev
je dejstvo, da zaposleni v Elektru Celje (delavci, ki delo opravljajo na terenu) nimajo
računalnika in dostopa do elektronske pošte ter zato z anketo ne bi bili seznanjeni,
razen v primeru, da bi jih nanjo opozorili ostali zaposleni. Ugotavljamo, da bi znala
biti problematična tudi časovna komponenta, saj bi odgovori teh zaposlenih na
anketo, kljub njihovi želji po sodelovanju, do nas prispeli prepozno. Kot zadnjo
omejitev izpostavljamo dostop do podatkov, ki je lahko omejen. Podatki, ki bi bili z
vidika našega proučevanja zelo zaželena podatkovna podlaga, so lahko podatki
zaupne narave (poslovna skrivnost) in zato nedostopni.

3.4

Znanstvene metode dela

Magistrsko delo se pri raziskavi teoretičnih spoznanj opira na strokovno literaturo,
članke in vire domačih in tujih avtorjev ter intranetne vire podjetja Elektro Celje s
področja internega komuniciranja, s poudarkom na pomenu aktualnega internega
komuniciranja

za

organizacije

in

zadovoljstvu

zaposlenih

z

internim

komuniciranjem.
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Za obdelavo te tematike smo v odgovarjajočih kombinacijah uporabili več
znanstvenih metod. Najprej izpostavljamo metodo deskripcije, s pomočjo katere smo
preko opazovanja stanja v podjetju Elektro Celje in danih informacij opisali pojem
internega komuniciranja, osredotočili pa smo se na zadovoljstvo zaposlenih z njim.
Za povzemanje opazovanj, stališč in sklepov nekaterih drugih avtorjev smo uporabili
metodo kompilacije. Z uporabo te metode smo v magistrskem delu poskusili priti do
nekih svojih sklepov. Kakšno je stanje glede zadovoljstva zaposlenih v Elektru Celje
z internim komuniciranjem, smo ugotavljali z uporabo neeksperimentalnega
raziskovanja, metoda zbiranja podatkov je bila terenska študija, tehnika pa anonimni
anketni vprašalnik, medtem ko smo pridobljene rezultate obdelali s pomočjo opisne
statistike. Zajete podatke, pridobljene na podlagi sestavljenega anketnega
vprašalnika, smo z metodo generalizacije ali posploševanja, posplošili na vse
zaposlene v podjetju.

3.5

Opis vprašalnika

Pri raziskavi zadovoljstva z internim komuniciranjem, ki smo jo izvedli, smo kot
merski instrument uporabili anketni vprašalnik. Cilj anketnega vprašalnika je bil
zbrati podatke o dejstvih, stališčih in mnenjih anketirancev. Šlo je torej za
organizirano zbiranje podatkov, pri čemer so bila osnovnega pomena načrtno
postavljena vprašanja, na katera so zaposleni oziroma anketiranci odgovarjali.

Anketni vprašalnik je vseboval 21 vprašanj, ki so se nanašala na interno
komuniciranje in 4 dodatna demografska vprašanja, ki so bila relevantna za cilje
raziskave. Anketiranje je potekalo od 10. do 31. marca 2009.

Anketni vprašalniki so bili razposlani zaposlenim po elektronski pošti na njihove
službene naslove, pri čemer so bili prošeni, naj o tem seznanijo tudi delavce s terena,
ki dostopa do svojega računalnika in elektronske pošte nimajo. V nagovoru smo
podali navodila, naj zainteresirani zaposleni izpolnjene anketne vprašalnike vrnejo z
interno pošto, s čimer jim je bila tako zagotovljena večja stopnja anonimnosti in tudi
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zaupnost. Zaradi obravnavane teme se nam je to zdelo nujno potrebno. Kljub temu je
bilo več anketnih vprašalnikov k nam prinesenih osebno oziroma poslanih kar preko
elektronske pošte.

Vprašanja smo poskušali tvoriti jasno in nedvoumno. Prav zato so tudi prevladovala
vprašanja zaprtega tipa, saj je bila s tem manjša možnost napačnih odgovorov ali
napačnega razumevanja. Zaposlenim je bilo s tem olajšano odgovarjanje, saj so imeli
možnost izbire med že ponujenimi odgovori.

Čas za reševanje anketnega vprašalnika je bil ocenjen na približno 10 minut,
raziskavo pa je podpiral tudi predsednik uprave Elektra Celje.

3.6

Opis vzorca

Ciljna skupina v anketnem vprašalniku so bili vsi zaposleni v Elektru Celje, torej
zaposleni na področju Celja in zaposleni na dislociranih enotah Slovenj Gradca in
Krškega.
V Elektru Celje je bilo dne 10.03.2009 zaposlenih 726 delavcev, vključno s
pripravniki. Od tega je imelo 663 zaposlenih sklenjeno pogodbo za nedoločen čas, 57
jih je bilo zaposlenih za določen čas, pripravnikov pa je bilo 6 (2 iz področja Celja in
4 iz področja Krškega).
Od vseh zaposlenih je bilo 593 zaposlenih moških in 133 žensk. Zaposlenih, katerih
delo poteka na terenu je bilo približno 381.

Razrez posamezne enote po sektorjih je tako numerično kot odstotkovno predstavljen
v Tabeli 2 na naslednji strani.
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Tabela 2: Zaposleni glede na posamezno dejavnost na dan 10.03.2009
Enota
Dejavnost

Celje

Slovenj
Gradec

Krško

št.

%

št.

%

št.

%

Sektor skupnih storitev

69

17,83

19

11,66

19

10,80

Sektor distribucije električne energije

247

63,82

113

69,33

126

71,59

Sektor za odjemalce

71

18,35

31

19,02

31

17,61

Skupaj

387

100

163

100

176

100

Iz tabele je razvidno, da največ odstotkov pri vsaki enoti predstavljajo zaposleni v
Sektorju distribucije električne energije, medtem ko je najmanjši delež zaposlenih v
Sektorju skupnih storitev.
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ŠTUDIJA PRIMERA: REZULTATI IN
INTERPRETACIJA RAZISKAVE

Kaj je študija primera? Avtorji Gruban et al. (1997, str. 150) v svojem skupnem delu
navajajo definicijo, ki pravi, da je študija primera oblika raziskave, pri kateri
proučevano populacijo tvori en sam objekt proučevanja. Menijo, da je to v odnosih z
javnostmi običajno organizacija, v našem primeru torej Elektro Celje. Študije
primerov imajo za njih tudi učilne koristi, saj gre ob vsem raziskovanju za tako
imenovane predloge za pripravo na osebno neizkušene okoliščine in vadbo za
vedenje v njih.

4.1

Analiza in interpretacija rezultatov

4.1.1 Analiza demografskih podatkov
V nadaljevanju so sistematično formulirani rezultati raziskave. Najprej smo obdelali
za cilje raziskave relevantna demografska vprašanja, sledi analiza odgovorov na
vprašanja o zadovoljstvu z internim komuniciranjem.
Rezultati v tabelah so v naslednjih dveh podpoglavjih podani numerično,
odstotkovno oziroma s srednjimi vrednostmi.

Anketni vprašalnik je bil dan 387 zaposlenim iz enote Celja. Nanj je odgovorilo 98
anketirancev, kar predstavlja 25,32 % vseh v Celju zaposlenih. V dislocirani enoti
Slovenj Gradec je bil anketni vprašalnik dan 163 zaposlenim, nanj pa je odgovorilo
32 anketirancev torej 19,63 % vseh zaposlenih v Slovenj Gradcu. Na anketni
vprašalnik v dislocirani enoti Krško je od vseh 176 tam zaposlenim, nanj odgovorilo
22 anketirancev torej 12,50 %, kar od vseh treh enot znese najmanj.

Če povzamemo, je od skupno 726 zaposlenih v raziskavi sodelovalo natanko 152
anketirancev, kar predstavlja 20,94 % vseh zaposlenih.
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Nepopolno so bili izpolnjeni trije anketni vprašalniki, zato smo jih iz nadaljnje
analize že predhodno izločili.

Spol

Rezultate, ki prikazujejo spol anketirancev po posamezni enoti smo strnili numerično
in odstotkovno, ter so tako prikazani v Tabeli 3.

Tabela 3: Spol po posameznem področju
Enota
Spol

Celje

Slovenj
Gradec

Krško

št.

%

št.

%

št.

%

Ženski

17

17,35

2

6,25

3

13,64

Moški

81

82,65

30

93,75

19

86,36

Skupaj

98

100

32

100

22

100

Iz Tabele 3 je razvidno, da je s 17,35 % v raziskavi sodelovalo največ ženske
populacije iz enote Celje, medtem ko s kar 93,75 % prevladuje moška populacija iz
enote Slovenj Gradec. Po številu odstotkov sicer ne zaostaja niti moška populacija iz
enot Celja in Krško. Pravzaprav velik odstotek vrnjenih anketnih vprašalnikov s
strani moške populacije za nas ni presenetljiv podatek, saj je glavna dejavnost
podjetja Elektro Celje distribucija električne energije, zato je bilo to pričakovano.

Starostna struktura

Anketirani so se razdelili v pet generacijskih kategorij. Starostna struktura le teh je
razvidna iz Tabele 4.
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Tabela 4: Starostna struktura
Enota
Starost

Celje

Slovenj
Gradec

Krško

Skupaj

št.

%

št.

%

št.

%

št.

%

Manj kot 20 let

1

1,02

0

0,00

0

0,00

1

0,66

Od 20 do 30 let

29

29,59

3

9,38

6

27,27

38

25,00

Od 30 do 40 let

24

24,49

6

18,75

2

9,09

32

21,05

Od 41 do 50 let

23

23,47

12

37,50

6

27,27

41

26,97

Nad 50 let

21

21,43

11

34,38

8

36,36

40

26,32

Iz Tabele 4 je razviden podatek, da je v enoti Celje na anketni vprašalnik odgovorilo
29,59 % zaposlenih starih od 20 do 30 let. V Slovenj Gradcu je s 37,50 % na anketni
vprašalnik odgovorilo največ zaposlenih starih od 41 do 50 let, medtem ko je v enoti
Krško s 26,97 % odgovorilo največ zaposlenih starih nad 50 let.
Če pogledamo na splošno, smo največ odgovorov dobili od zaposlenih starih od 41
do 50 let.

Izobrazba

Tabela 5 prikazuje stopnjo izobrazbe anketirancev po posamezni enoti.

Petra Zalokar: Interno komuniciranje in zadovoljstvo zaposlenih v Elektru Celje, d.d.: študija primera

65

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Tabela 5: Izobrazba po področjih
Enota
Izobrazba

Celje

Slovenj
Gradec

Krško

Skupaj

št.

%

št.

%

št.

%

št.

%

Osnovna šola

1

1,02

1

3,13

1

4,55

3

1,97

Srednja šola

50

51,02

26

81,25

15

68,18

91

59,87

Višja izobrazba

20

20,41

3

9,38

2

9,09

25

16,45

Visoka izobrazba

10

10,20

1

3,13

3

13,64

14

9,21

Univerzitetna izobrazba

15

15,31

1

3,13

1

4,55

17

11,18

Drugo

2

2,04

0

0,00

0

0,00

2

1,32

Med vsemi anketiranimi prevladujejo zaposleni s srednjo izobrazbo. Teh je namreč
kar 59,87 %. S 16,45 % jim sledijo zaposleni z višjo izobrazbo.

Delovna doba

Anketirance v Elektru Celje smo med drugim povprašali tudi po njihovi delovni
dobi, njihove odgovore pa smo prikazali v Tabeli 6.

Tabela 6: Delovna doba glede na spol in področje
Enota
Delovna doba

Od 0 do 3 let

Celje

Slovenj
Gradec

Krško

Skupaj

št.

%

št.

%

št.

%

št.

%

21

21,43

4

12,50

2

9,09

27

17,76
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(nadaljevanje Tabele 6)
Enota
Delovna doba

Celje

Slovenj
Gradec

Krško

Skupaj

št.

%

št.

%

št.

%

št.

%

Od 3 do 10 let

24

24,49

1

3,13

5

22,73

30

19,74

Od 10 do 20 let

10

10,20

3

9,38

2

9,09

15

9,87

Od 20 do 30 let

29

29,59

16

50,00

7

31,82

52

34,21

Nad 30 let

14

14,29

8

25,00

6

27,27

28

18,42

Na podlagi zgornje tabele ugotavljamo, da je v Elektru Celje 34,21 % tistih, kateri
podjetju služijo že od 20 do 30 let. Najmanj je bilo anketirancev z delovno dobo od
10 do 20 let. Izpostavljamo pa polovico zaposlenih iz Slovenj Gradca z delovno dobo
20 do 30 let.

Področje dela

Tabela 7 spodaj prikazuje, koliko zaposlenih večinoma dela na terenu oziroma v
pisarni.

Tabela 7: Področje dela
Enota
Področje dela

Celje

Slovenj
Gradec

Krško

Skupaj

št.

%

št.

%

št.

%

št.

%

Na terenu

46

46,94

20

62,50

13

59,09

79

51,97

V pisarni

52

53,06

12

37,50

9

40,91

73

48,03
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Več kot polovica anketirancev, torej 53,06 % je zaposlenih v enoti Celje. Kljub temu
pa je na splošno mogoče razbrati, da je anketni vprašalnik izpolnilo največ terenskih
delavcev. Ti predstavljajo 51,97 % vseh anketirancev.

4.1.2 Analiza ostalih podatkov
Nadaljuje se analiza ostalih, na interno komuniciranje v Elektru Celje, vezanih
vprašanj.

Cilji internega komuniciranja

Pri izražanju svojega osebnega mnenja za posamezen podan cilj internega
komuniciranja, so imeli anketiranci na voljo petstopenjsko lestvico strinjanja
(1=nikakor se ne strinjam; 2=se ne strinjam; 3=delno se strinjam; 4=strinjam se;
5=popolnoma se strinjam). Rezultate predstavljamo v Tabeli 8.

Tabela 8: Cilji internega komuniciranja - mnenja zaposlenih
Srednja vrednost za enoto
Ponujeni odgovori

Celje

Slovenj
Gradec

Krško

Dobri odnosi med zaposlenimi in vodstvom

4,50

4,59

4,41

Večanje pripadnosti zaposlenih

3,88

4,06

3,91

Večanje sposobnosti prilagajanja podjetja

4,18

3,84

4,05

Večanje konkurenčne prednosti podjetja

4,09

3,94

4,23

Uveljavitev timskega dela

4,24

3,94

4,23

Izboljšanje organizacijske kulture

4,24

3,66

4,36

spremembam

Petra Zalokar: Interno komuniciranje in zadovoljstvo zaposlenih v Elektru Celje, d.d.: študija primera

68

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

(nadaljevanje Tabele 8)
Srednja vrednost za enoto
Ponujeni odgovori

Celje

Slovenj
Gradec

Krško

Motiviranje zaposlenih

4,29

4,16

4,55

Povečanje produktivnosti zaposlenih

3,95

3,75

4,36

Navdušenje zaposlenih

4,01

3,97

4,23

Informiranje in izobraževanje zaposlenih

4,11

4,00

4,41

Zagotavljanje socialnega miru

4,02

3,94

4,46

Ustvarjanje profita

3,88

4,00

4,18

Večanje poslovne odličnosti

4,05

4,00

4,23

Poznavanje vizije in ciljev podjetja s strani

3,93

3,66

4,32

zaposlenih

Srednja vrednost dobljenih rezultatov, ki znaša 4,50 za enoto Celje in 4,59 za enoto
Slovenj Gradec kaže največje strinjanje anketiranih pri prvem ponujenem odgovoru,
torej da so cilji internega komuniciranja dobri odnosi med zaposlenimi in vodstvom.
Nekoliko drugačnega mnenja so anketirani iz enote Krško, ki so največjo oceno
(srednja vrednost je namreč 4,55) namenili motiviranju zaposlenih.

Pomen komuniciranja za zaposlene

Po petstopenjski lestvici strinjanja so anketirani tokrat ocenjevali, kaj po njihovem
mnenju pomeni komuniciranje podjetja z zaposlenimi. Kot je prikazano na Tabeli 9,
anketirani pomen komuniciranja različno ocenjujejo.
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Tabela 9: Pomen komuniciranja za zaposlene
Srednja vrednost za enoto
Ponujeni odgovori

Celje

Slovenj
Gradec

Krško

Pogovor s sodelavci

4,35

4,16

4,18

Prejemanje navodil od nadrejenih

4,10

4,19

4,09

Plača

3,61

4,22

3,68

Organizirana izobraževanja

3,82

4,13

3,86

Ugled podjetja v družbi

3,92

4,00

4,18

Dobre delovne razmere

4,04

4,13

4,36

Urejenost delovnih prostorov v podjetju

4,08

4,13

4,32

Možnost napredovanja

3,68

3,91

4,05

Upoštevanje mnenj zaposlenih s strani delodajalca

3,98

4,00

4,14

Anketirani iz Celja so v povprečju najvišje ocenili, da komuniciranje zanje pomeni
pogovor s sodelavci, kar je razvidno iz srednje vrednosti, ki znaša 4,35. Anketirani iz
Slovenj Gradca se strinjajo, da komuniciranje pomeni plačo (srednja vrednost je
4,22), anketirani iz Krškega pa so pomen komuniciranja poistovetili z dobrimi
delovnimi razmerami (srednja vrednost znaša 4,38).

Obstoječi in želeni viri informacij

Vprašanje glede virov informacij smo strukturirali v dva dela. Najprej nas je
zanimalo, katere od ponujenih virov informacij bodo anketiranci spoznali za
obstoječe, nato pa, katere vire informacij bodo spoznali za želene vire informacij. Te
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so morali namreč ustrezno označiti. Na podlagi njihovih odgovorov, ki se nahajajo v
Tabeli 10 lahko ugotovimo ujemanja oziroma razhajanja med posameznimi enotami.

Tabela 10: Obstoječi in želeni viri informacij v odstotkih
Enota
Ponujeni odgovori

Celje

Slovenj Gradec

Krško

Obstoječi Želeni Obstoječi Želeni Obstoječi Želeni
(Ožji) sodelavci

12,94

3,62

3,03

4,35

6,67

1,61

11,19

5,85

3,03

9,32

28,89

7,26

Govorice

12,41

3,90

0,00

6,83

4,44

4,03

Neposredni nadrejeni

9,79

11,42

3,03

8,08

6,67

6,45

Oglasna deska

8,39

9,19

0,00

4,35

2,22

4,03

9,27

10,59

3,03

9,32

0,00

9,68

8,04

15,32

0,00

11,80

2,22

11,29

9,09

10,86

3,03

9,94

2,22

4,84

5,25

14,21

0,00

13,04

2,22

10,48

0,18

5,01

0,00

6,21

31,11

0,81

4,72

0,00

27,27

1,24

0,00

13,71

Interno glasilo in
publikacije

Okrožnice in pisana
navodila
Sestanki organizacijskih
enot
Neposredno podrejeni
Sestanki z vodilnimi v
podjetju
Elektronska pošta
Organizirana
izobraževanja, seminarji
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(nadaljevanje Tabele 10)
Enota
Ponujeni odgovori

Celje

Slovenj Gradec

Krško

Obstoječi Želeni Obstoječi Želeni Obstoječi Želeni
Poslovna kosila

3,67

0,00

6,06

0,62

0,00

11,29

Intranet

0,18

4,74

3,03

7,45

6,67

4,84

Informacijske police

4,72

0,00

27,27

0,62

0,00

8,07

0,18

5,29

3,03

6,83

6,67

1,61

Internet, spletna stran
Elektra Celje, d.d.

Anketiranci iz Celja z 12,94 % ocenjujejo, da so njihovi obstoječi viri informacij
njihovi (ožji) sodelavci, sledijo jim govorice (12,41 %), medtem ko med želenimi
viri informacij prednjačijo sestanki organizacijskih enot (15,32 %), nato pa sestanki z
vodilnimi v podjetju (14,21 %). Slednje si, poleg sestankov z vodilnimi v podjetju
(13,04 %), v največji meri kot želeni vir informacij želijo tudi anketiranci iz Slovenj
Gradca (11,80 %).
Kot obstoječi vir informacij zaposleni v Slovenj Gradcu izpostavljajo organizirana
izobraževanja in seminarje (27,27 %), ki so prav tako želeni vir informacij za
zaposlene v Krškem (13,71 %). Slednji elektronsko pošto z 31,11 % smatrajo kot
obstoječi vir informacij.

Preferirani viri informacij

Pri vprašanju odprtega tipa je bila anketirancem dana možnost zapisati tri vire
informacij, ki jih od vseh možnih virov, najbolj preferirajo. Poleg tega smo
anketirancem dodali tudi prostor za morebitne komentarje. Odločili smo se, da
komentarjev, ki so jih podali v tej točki ne bomo izpostavljali, ker jih bomo
podrobneje preučili v naslednjem podpoglavju 4.2.
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S Tabelo 11 spodaj smo dobili jasno sliko, kaj anketirani kot vir informacij želijo
oziroma pričakujejo.

Tabela 11: Preferirani viri informacij v odstotkih
Preferirani viri informacij

1

2

3

(Ožji) sodelavci

32,23

6,78

10,00

Interno glasilo in publikacije

2,48

5,93

4,55

Govorice

1,65

0,85

0,91

Neposredni nadrejeni

20,66

16,95

4,55

Oglasna deska

4,96

9,32

8,18

Okrožnice in pisana navodila

1,65

4,24

0,91

Sestanki organizacijskih enot

3,31

12,71

8,18

Neposredno podrejeni

0,00

0,00

2,73

Sestanki z vodilnimi v podjetju

3,31

4,24

5,45

Elektronska pošta

7,44

19,49

12,73

Organizirana izobraževanja, seminarji

1,65

1,69

10,00

Poslovna kosila

0,00

0,85

0,00

Intranet

13,22

11,02

10,91

Informacijske police

0,00

0,85

1,82

Internet, spletna stran Elektra Celje, d.d.

7,44

5,08

19,09
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Kot prvi preferiran vir informacij so anketirani izpostavili (ožje) sodelavce (32,23
%), sledijo jim neposredno nadrejeni (20,66 %). Ostali se ne pojavljajo tako
številčno.
Kot drugi preferiran vir informacij so izpostavili elektronsko pošto (19,49 %),
ponovno pa jim sledijo neposredno nadrejeni (16,95 %).
Kot tretji preferiran vir informacij so z največ odstotki navedli internet, spletno stran
Elektra Celje, d.d. (19,09 %) in pa elektronsko pošto (12,73 %).

Informacije, ki jih od zaposlenih prejema podjetje

Katere so tiste informacije, ki jih podjetje od zaposlenih v največji meri prejema, so
anketiranci ocenjevali po petstopenjski lestvici strinjanja s posameznim ponujenim
odgovorom, pri čemer je ocena 1 pomenila, da se s posameznim odgovorom nikakor
ne strinjajo, ocena 5 pa je pomenila popolno strinjanje. Za boljšo preglednost so zato
v Tabeli 12 podane srednje vrednosti.

Tabela 12: Informacije, ki jih podjetje od zaposlenih prejema
Preferirani viri informacij

Srednja vrednost

Moje ideje

3,04

Moje potrebe

3,05

Kako poteka moje delo

3,51

Kakšno mnenje imam o sodelavcih

3,15

Ali sem (ne)zadovoljen

3,11

Kako preživljam prosti čas

2,49

Iz teh je mogoče razbrati, da je s strani anketiranih visoko ocenjena kategorija, ki
govori o poteku dela anketirancev (srednja vrednost je 3,51) in o tem, kakšno mnenje
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imajo o sodelavcih (srednja vrednost je 3,15), redkeje o pa o tem, kako preživljajo
svoj prosti čas (srednja vrednost znaša 2,49).

Način pridobivanja informacij od zaposlenih

V nadaljevanju smo želeli ugotoviti način, ki ga podjetje uporabi, ko želi od
zaposlenih pridobiti informacije. Rezultate za posamezno enoto prikazuje Tabela 13.

Tabela 13: Način pridobivanja informacij od zaposlenih v odstotkih
Ponujeni odgovori

Osebni stiki z nadrejenimi,

Enota

Nič

CE

6,12

SG

Zelo

Srednje

Največ

20,41 22,45

23,47

27,55

3,13

25,00 18,75

43,75

9,38

KK

4,55

31,82 22,73

27,27

13,64

CE

11,22 16,33 25,51

28,57

18,37

SG

25,00

15,63

43,75

6,25

KK

13,64 22,73 13,64

45,45

4,55

CE

7,14

15,31 22,45

25,51

29,59

SG

12,50 15,63 21,88

31,25

18,75

KK

9,09

13,64 27,27

22,73

27,27

CE

15,31 15,31 29,59

24,49

15,31

SG

28,13 15,63 15,63

37,50

3,13

KK

13,64 18,18 18,18

40,91

9,09

malo

Malo

predstavniki zaposlenih, itn.

Elektronska in navadne
pošte

Telefonski klici

Delovna poročila

9,38
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(nadaljevanje Tabele 13)
Ponujeni odgovori

Enota

Anketni vprašalniki

CE

Intervjuji

Sestanki

Objave mnenj v publikacijah

Nič

Zelo

Srednje

Največ

16,33 36,73 21,43

19,39

6,12

SG

12,50 37,50 31,25

18,75

0,00

KK

13,64 31,82 31,82

13,64

9,09

CE

52,04 22,45 18,37

6,12

1,02

SG

65,63 25,00

6,25

3,13

0,00

KK

59,09 27,27 13,64

0,00

0,00

CE

20,41 20,41 26,53

25,51

7,14

SG

28,13 34,38 18,75

18,75

0,00

KK

22,73 13,64 22,73

36,36

4,55

CE

28,57 24,49 27,55

17,35

2,04

SG

31,25 40,63

9,38

18,75

0,00

KK

18,18 18,18 45,45

13,64

4,55

malo

Malo

podjetja

Anketiranci iz vseh treh enot so bili pri odgovorih enotni. Ocenili so namreč, da
podjetje informacije od njih pridobiva preko telefonskih klicev (od 18,75 do 29,59
%) in preko osebnih stikov z nadrejenimi, predstavniki zaposlenih (od 9,38 do 27,55
%).
Z največ odstotki pa so, kot kategorijo s katero podjetje od zaposlenih sploh ne
pridobiva informacij, anketiranci iz vseh treh enot ocenili intervjuje (od 52,04 do
65,63 %), nič pa ne zaostajata objava mnenj v publikacijah podjetja na enotah Celje
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in Slovenj Gradec (od 28,57 do 31,25 %) ter sestanki v enotah Krško in Slovenj
Gradec (od 22,73 do 28,13 %).

Pogostost dajanja informacij o svojem delu

Zasnovali smo tudi vprašanje, pri katerem smo želeli izvedeti na kakšno časovno
obdobje zaposleni podjetju dajejo informacije o svojem delu. Odgovori anketiranih
na to vprašanje, so bili različni. Te smo predstavili s pomočjo Tabele 14.

Tabela 14: Dajanje informacij o svojem delu
Srednja vrednost za enoto
Ponujeni odgovori

Celje

Slovenj Gradec

Krško

Večkrat dnevno

8,16

21,88

4,55

Enkrat dnevno

19,39

25,00

27,27

Večkrat tedensko

13,27

12,50

13,64

Enkrat tedensko

16,33

3,13

9,09

Večkrat mesečno

5,10

15,63

9,09

Enkrat mesečno

10,20

3,13

9,09

Redkeje

27,55

18,75

27,27

Razbrati je mogoče, da anketiranci informacije o svojem delu v enoti Celje podjetju
dajejo redkeje kot enkrat mesečno (27,55 %).
Kot dokazujejo rezultati, je četrtina anketirancev, to je 25,00 % iz enote Slovenj
Gradec izpadla kot dokaj zavzeta za svoje delo, saj podjetju informacije o svojem
delu dajejo enkrat dnevno.
Zaposleni v Krškem so s 27,27 % odločili, da informacije o svojem delu dajejo tako
enkrat dnevno kot tudi redkeje kot enkrat mesečno.
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Interno glasilo

Po petstopenjski lestvici strinjanja so anketiranci ocenjevali strinjanje s trditvami v
zvezi z internim glasilom GEC. Srednje vrednosti za posamezno enoto smo prikazali
v Tabeli 15.

Tabela 15: Interno glasilo
Srednja vrednost za enoto
Trditev
»V internem glasilu pridobim ustrezne
informacije o dogajanju v našem podjetju«
»V internem glasilu najdem zanimivosti
vezane na mojo strokovno področje«
»O vsebinah , ki so objavljene v internem
glasilu se pogosto pogovarjam s sodelavci«

Celje

Slovenj Gradec

Krško

3,27

3,13

3,23

2,54

2,91

2,55

3,00

2,91

2,64

Izrazitega zadovoljstva ali nezadovoljstva s trditvami, izraženega s strani anketiranih
v rezultatih, ni opaziti. Če pogledamo na splošno lahko opazimo, da se srednje
vrednosti rezultatov gibljejo med 2,54 in 3,27, kar pomeni nestrinjanje oziroma delno
strinjanje s trditvami.
Kljub temu pa se je največje odstopanje v negativni smeri pokazalo pri drugi trditvi,
ki govori o zanimivostih vezanih na strokovno področje zaposlenih. Ta je bila
namreč s strani anketirancev najnižje ocenjena (srednje vrednosti se gibljejo od 2,54
do 2,91).
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Obveščenost v podjetju

Podobni rezultati kot pri prejšnjem vprašanju so se pokazali pri trditvah, ki so se
navezovale na področje obveščenosti v podjetju. Rezultati za posamezno enoto so
vidni v Tabeli 16.

Tabela 16: Obveščenost v podjetju
Srednja vrednost za enoto
Trditev
»Menim, da sem dovolj seznanjen in
obveščen z dogajanji v podjetju«
»Informacije, ki jih dobim, so pravočasne«
»Menim, da brez težav dobim informacije, ki
jih potrebujem«

Celje

Slovenj Gradec

Krško

2,81

2,78

2,68

2,66

3,06

2,50

2,93

2,91

2,68

V tabeli izstopa srednja vrednost 3,06. Gre za anketirance iz enote Slovenj Gradec in
njihovo delno strinjanje z drugo trditvijo torej, da so dobljene informacije
pravočasne. Srednji vrednosti za ostali dve trditvi se gibljejo med 2,50 in 2,93, kar
pomeni nestrinjanje oziroma delno strinjanje s trditvama.

Pridobivanje informacij o poteku dogodkov in uvedbi sprememb v podjetju

Dobljeni rezultati anketiranih v zvezi s pridobivanjem informacij o poteku dogodkov
in uvedbi sprememb v podjetju, so v odstotkih prikazani v Tabeli 17.
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Tabela 17: Pridobivanje informacij o poteku dogodkov in uvedbi sprememb v
podjetju
Ponujeni odgovori

Od nadrejenega

Od sodelavcev

Na sestankih

Na intranetu

Na oglasnih deskah

Enota

Nič

CE

6,12

SG

Zelo

Malo

Srednje

Največ

10,20

21,43

34,69

27,55

3,13

3,13

15,63

62,50

15,63

KK

4,55

13,64

22,73

36,36

22,73

CE

2,04

11,22

19,39

47,96

19,39

SG

6,25

3,13

37,50

50,00

3,13

KK

4,55

18,18

13,64

36,36

27,27

CE

25,51

13,27

22,45

28,57

10,20

SG

28,13

15,63

25,00

18,75

12,50

KK

18,18

27,27

9,09

31,82

13,64

CE

10,20

11,22

23,47

36,73

18,37

SG

31,25

6,25

18,75

31,25

12,50

KK

13,64

22,73

18,18

40,91

4,56

CE

25,51

18,37

24,49

25,51

6,12

SG

6,25

9,38

31,25

46,88

6,25

KK

22,73

18,18

27,27

22,73

9,09

malo

Anketirani iz vseh treh enot menijo, da največ informacij o poteku dogodkov in
uvedbi sprememb v podjetju pridobijo od nadrejenega (od 15,63 do 27,55 %).
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V 47,96 % anketirani iz enote Celje menijo, da srednje veliko informacij o poteku
dogodkov in uvedbi sprememb v podjetju pridobijo od svojih sodelavcev, 36,73 %
pa na intranetu. Zanimiv podatek je, da dobra četrtina anketirancev iz enote Celja
(25,51 %) meni, da popolnoma nič informacij o poteku dogodkov in uvedbi
sprememb v podjetju, ne dobi na sestankih.
V Slovenj Gradcu so podobnega mnenja. Pravzaprav jih kar polovica torej 50 %
meni, da srednje veliko informacij pridobijo od sodelavcev.
Anketiranci iz enote Krško pa v 40,91 % menijo, da srednje veliko informacij
pridobijo na intranetu, nič (22,73 %) pa na oglasnih deskah.

Pogrešane informacije

Poiskali smo odgovor na vprašanje, katere so tiste informacije, ki so s strani
anketiranih najbolj pogrešane. Anketirancem so bili ponujeni odgovori, rezultate v
odstotkih pa smo zbrali v Tabeli 18.

Tabela 18: Pogrešane informacije
Ponujeni odgovori
Novosti in spremembe o

Enota

Nič

Zelo malo

Malo

Srednje

Največ

CE

2,04

11,22

17,35

41,84

27,55

SG

12,50

3,13

28,13

43,75

12,50

KK

4,55

9,09

18,18

27,27

40,91

CE

0,00

5,10

17,35

37,76

39,80

SG

9,38

3,13

34,38

34,38

18,75

KK

0,00

0,00

27,27

45,45

27,27

CE

2,04

13,27

26,53

39,80

18,37

SG

15,63

12,50

37,50

21,88

12,50

poslovanju

Vizija in cilji podjetja

Poslovna politika
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(nadaljevanje Tabele 18)
Ponujeni odgovori

Enota

Nič

Zelo malo

Malo

Srednje

Največ

Kadrovska politika

CE

2,04

10,20

18,37

35,71

33,67

SG

18,75

9,38

12,50

40,63

18,75

KK

9,09

4,55

22,73

31,82

31,82

CE

0,00

7,14

16,33

37,76

38,78

SG

15,63

0,00

15,63

43,75

25,00

KK

0,00

4,55

18,18

31,82

45,45

Odločitve podjetja

Anketiranci iz enote Celja si v 39,80 % želijo največ informacij o viziji in ciljih
podjetja, v 41,84 % pa srednje veliko informacij o novostih in spremembah o
poslovanju.
Četrtina, torej 25 % anketirancev iz enote Slovenj Gradec najbolj pogreša
informacije o odločitvah podjetja, hkrati želi srednje veliko informacij (43,75 %) o
novostih in spremembah o poslovanju in tudi o odločitvah podjetja.
Rezultati anketirancev iz enote Krško so pokazali, da ti v 45,45 % želijo največ
informacij o odločitvah podjetja, s 45,45 % pa si prav tako želijo srednje veliko
informacij o viziji in ciljih podjetja.

Ocena odnosov z ožjimi sodelavci

Od anketirancev smo želeli izvedeti kako ocenjujejo odnose z ožjimi sodelavci.
Rezultati so bili pričakovani in smo jih v odstotkih prikazali v Tabeli 19.
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Tabela 19: Ocena odnosov z ožjimi sodelavci
Odstotek za enoto
Ponujeni odgovori

Celje

Slovenj Gradec

Krško

Odlični

28,57

18,75

18,18

Dobri

44,90

37,50

54,55

Še kar dobri

20,41

43,75

27,27

Slabi

4,08

0,00

0,00

Zelo slabi

2,04

0,00

0,00

44,90 % anketiranih iz enote Celja in 54,55 % anketiranih iz enote Krško odnose z
ožjimi zaposlenimi ocenjuje kot dobre. Da so odnosi z ožjimi sodelavci še kar dobri
pa je presodilo 43,75 % anketirancev iz enote Slovenj Gradec. Kot zelo slabe pa
odnose z ožjimi sodelavci z 2,04 % ocenjujejo le zaposleni v enoti Celje.

Izboljšanje internega komuniciranja

Na vprašanje, s katerim od ponujenih odgovorov bi izboljšali interno komuniciranje
v podjetju, so imeli anketiranci možnost odgovoriti z izbiro dveh ponujenih
odgovorov, kar je večina tudi storila. Kateri so najpogostejši odgovori po izboru
anketirancev ponazarja Tabela 20.

Tabela 20: Izboljšanje internega komuniciranja
Odstotek za enoto
Ponujeni odgovori

Celje

Slovenj
Gradec

Krško

Skupaj

Sredstev internega komuniciranja (intranet,

16,15

28,85

20,00

19,35

oglasne deske, priročniki, navodila, itn.)
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(nadaljevanje Tabele 20)
Odstotek za enoto
Ponujeni odgovori

Celje

Slovenj
Gradec

Krško

Skupaj

30,43

21,15

22,86

27,42

Odnosov vodja – delavec

21,74

25,00

22,86

22,58

Odnosov delavec – vodja

6,83

9,62

8,57

7,66

Odnosov z zaposlenimi

18,01

11,54

17,14

16,53

Z vsem zgoraj navedenim sem zadovoljen

5,59

1,92

8,57

5,24

Drugo

1,24

1,92

0,00

1,21

Metod internega komuniciranja (sestanki:
tedenski, mesečni, »govorilne ure« vodij,
osebni stiki, dnevi odprtih vrat, itn.)

Kot je iz tabele razvidno so anketiranci iz enote Celje v 30,43 % in anketiranci iz
enote Krško v 22,86 % najpogosteje izbrali odgovor, da bi interno komuniciranje v
podjetju izboljšali z metodami internega komuniciranja.
V Slovenj Gradcu pa so anketiranci v 28,85 % na isto vprašanje izbrali odgovor, da
bi interno komuniciranje izboljšali s sredstvi internega komuniciranja.
Kot drug odgovor so anketiranci iz vseh treh enot najpogosteje navedli oziroma
presodili, da bi se dalo interno komuniciranje izboljšati z aktivnejšim delovanjem na
odnosu vodja – delavec.

Stopnja informiranosti

Ker smo mnenja, da tudi stopnja informiranosti nosi določen vpliv na interno
komuniciranje v Elektru Celje, smo od anketirancev želeli in tudi pridobili podatek,
kako zaznavajo stopnjo informiranosti v podjetju. Rezultate prikazujemo v Tabeli 21.
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Tabela 21: Stopnja informiranosti v podjetju
Odstotek za enoto
Ponujeni odgovori

Celje

Slovenj
Gradec

Krško

Zelo dobra

6,12

6,25

4,55

Dobra

38,78

46,88

45,45

Zadovoljiva

46,94

40,63

36,36

Nezadovoljiva zato, ker _________

8,16

6,25

13,64

Kot je mogoče razbrati, stopnjo informiranosti anketiranci iz enote Celja ocenjujejo
kot zadovoljivo v kar 46,94 %, medtem ko anketiranci iz enote Slovenj Gradec s
46,88 % in anketiranci iz enote Krško s 45,45 % stopnjo informiranosti ocenjujejo
kot dobro.
Odstotek tistih, ki se jim stopnja informiranosti zdi nezadovoljiva je največji v enoti
Krško, ki je 13,64 %. Sicer pa so vsi anketiranci, ki so izbrali ta odgovor, imeli
možnost navesti razlog za takšno odločitev. Kot najpogostejša razloga sta je izkazala
zakasnjen dotok informacij in premajhna količina dobljenih informacij.

Vpliv informiranosti na delo

Na podlagi prejšnje tabele smo ugotovili kakšna je po mnenju anketirancev stopnja
informiranosti v podjetju. Tokrat pa nas je zanimalo, kakšen vpliv ima informiranost
na njihovo delo. V Tabeli 22 vidimo zbrane rezultate.

Tabela 22: Vpliv informiranosti na delo
Odstotek za enoto
Ponujeni odgovori

Celje

Slovenj Gradec

Krško

Da, zelo vpliva

35,71

21,88

50,00
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(nadaljevanje Tabele 22)
Odstotek za enoto
Ponujeni odgovori

Celje

Slovenj Gradec

Krško

Da, srednje vpliva

39,80

40,63

36,36

Da, malo vpliva

22,45

21,88

4,55

Ne vpliva

2,04

15,63

9,09

39,80 % anketirancev iz enote Celje in 40,63 % anketirancev iz enote Slovenj Gradec
je mnenja, da je vpliv informiranosti na njihovo delo srednje velik, v enoti Krško pa
kar polovica anketirancev, torej 50,00 % soglaša z odgovorom, da je vpliv
informiranosti na njihovo delo, zelo velik.

Možnost za komuniciranje

Zanimiv rezultat nam dajo odgovori na vprašanje, kakšne se zaposlenim zdijo
možnosti za komuniciranje. Posamezno dano trditev so anketiranci ocenjevali po
petstopenjski lestvici strinjanja. Rezultati v Tabeli 23 so prikazani v obliki srednjih
vrednosti.

Tabela 23: Možnost za komuniciranje
Srednja vrednost za enoto
Trditev
»V komunikaciji z vodjo vedno dobim ustrezno
povratno informacijo«

Celje

Slovenj
Gradec

Krško

3,53

3,41

3,27

3,54

3,56

3,86

»Zaposleni na lokacijah izven sedeža imajo manj
pregleda nad poslovnimi dogajanji v Elektru Celje
od tistih, ki so zaposleni na sedežu podjetja«
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(nadaljevanje Tabele 23)
Srednja vrednost za enoto
Trditev
»Zaposleni na lokacijah izven sedeža imajo manj
možnosti za neposredno komuniciranje«

Celje

Slovenj
Gradec

Krško

3,71

3,66

3,86

Tabela 23 ne prikazuje rezultatov, ki bi kazali na popolnoma strinjanje ali popolnoma
nestrinjanje anketirancev s posamezno trditvijo. Pokažejo nam, da so anketiranci pri
vseh trditvah nekako nevtralni, ker je razvidno iz srednjih vrednosti, ki se gibljejo
med 3,53 in 3,86, kar po naši lestvici pade v delno strinjanje oziroma se preveša v
strinjanje s trditvami.
Kljub temu pa lahko med vsemi rezultati le izpostavimo dva v primerjavi z ostalimi
najvišja rezultata. Gre za rezultata pri drugi in tretji trditvi anketirancev, oba iz enote
Krško, ki sta se najbolj približala številu 4, kar pomeni strinjanje z omenjenima
trditvama.

Pripravljenost na komuniciranje, povezano z delom

V nadaljevanju nas je zanimalo, kako pogosto se zaposleni na komuniciranje
povezano z svojim delom ustrezno pripravijo. Izbirali so med štirimi možnimi
odgovori. Izsledke prikazujemo v Tabeli 24.

Tabela 24: Pripravljenost na komuniciranje, povezano z delom
Odstotek za enoto
Ponujeni odgovori

Celje

Slovenj Gradec

Krško

Vedno

45,92

28,13

50,00

Včasih

39,80

46,88

22,73
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(nadaljevanje Tabele 24)
Odstotek za enoto
Ponujeni odgovori

Celje

Slovenj Gradec

Krško

Redko

11,22

21,88

22,73

Nikoli

3,06

3,13

4,55

Polovica, torej 50 % anketirancev iz enote Krško in 45,92 % anketirancev iz enote
Celje se je opredelilo v skupino tistih zaposlenih, ki se na komuniciranje povezano z
delom vedno ustrezno pripravi.
Malce zaskrbljujoč podatek se je pokazal pri anketirancih iz enote Slovenj Gradec, ki
v 46,88 % pravijo, da se na komuniciranje le včasih pripravijo.

Količina dobljenih informacij

Rezultate, kako anketiranci ocenjujejo količino dobljenih informacij, smo v odstotkih
za posamezno enoto predstavili v Tabeli 25.

Tabela 25: Količina dobljenih informacij
Odstotek za enoto
Ponujeni odgovori

Celje

Slovenj Gradec

Krško

Premalo

41,84

40,63

59,09

Ravno prav

56,12

56,25

36,36

Preveč

2,04

3,13

4,55

Ravno pravšnja pravijo, da je količina dobljenih informacij za anketirance z enot
Celja in Slovenj Gradca (od 56,12 do 56,25 %), medtem ko so anketiranci iz enote
Krško povsem drugačnega mnenja. Ti so namreč v kar 59,09 % mnenja, da je
količina informacij, ki jih dobijo, premajhna. Anketiranci s takšnim mnenjem so
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imeli možnost podati svoje videnje zakaj je temu tako. Najpogosteje so izpostavili
vzroke, kot so na primer premalo virov, neenako vrednotenje zaposlenih ter
nepravočasno posredovanje informacij s strani kompetentnih.

Občutek prikrivanja informacij

Rezultati na malce provokativno zastavljeno zadnje vprašanje v zvezi z občutljivo
temo prikrivanja nekaterih informacij v Elektru Celje, so za nas zelo zanimivi.
Anketirancem smo dali možnost izbirati med štirimi odgovori. Končni rezultati pa so
prikazani v Tabeli 26.

Tabela 26: Občutek prikrivanja informacij
Odstotek za enoto
Ponujeni odgovori

Celje

Slovenj Gradec

Krško

Da

34,69

28,13

22,73

Ne

12,24

12,50

4,55

Ne vem

34,69

46,88

50,00

O tem nisem razmišljal/a

18,37

12,50

22,73

Če rezultate pogledamo samo in le z vidika možnih odgovorov da in ne lahko
razberemo, da se anketiranci iz prav vseh enot strinjajo v tem, da se v podjetju
Elektro Celje poskušajo nekatere informacije prikriti. Odstotkovno gledano se
omenjeni rezultati gibljejo od 22,73 do 34,69 %, kar je lahko izhodišče za takojšnje
ukrepanje.
Sicer pa se na splošno gledano rezultati nagibajo k odgovoru ne vem, pri čemer
smemo izpostaviti anketirance v enoti Krško z natanko 50,00 %.
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Verifikacija hipotez

V sklopu magistrskega dela so bile v skladu s študijo primera zastavljene tri glavne
hipoteze.

Najprej zastavljena hipoteza H1 pravi: »stanje glede internega komuniciranja v
podjetju je ugodno (zaposleni so z njim zadovoljni in nimajo pripomb)«.
Hipotezo H1 delno potrjujemo. Razlogi za takšno odločitev ležijo v rezultatih, ki so
pokazali:
• 44,90 % zaposlenih iz enote Celje in 54,55 % zaposlenih iz enote Krško je
odnose z ožjimi sodelavci ocenilo kot dobre, medtem ko je 43,75 %
zaposlenih iz enote Slovenj Gradec le te ocenilo kot še kar dobre;
• zaposleni bi, če bi jim bila dana možnost izboljšati interno komuniciranje v
podjetju, izbrali metode internega komuniciranja (27,42 %), gradili pa bi tudi
na odnosu vodja – delavec (22,58 %);
• ko smo se osredotočili na pritrdilne in negativne odgovore, ki so ju imeli
zaposleni na izbiro pri vprašanju v zvezi z prikrivanjem informacij smo
ugotovili, da imajo zaposleni v 31,58 % občutek, da želi Elektro Celje
nekatere informacije prikriti, v 11,18 % pa občutek, da temu ni tako;
• stopnja informiranosti se zaposlenim v enoti Celje v 46,94 % zdi zadovoljiva,
zaposlenim v enoti Krško v 45,45 % in zaposlenim v enoti Slovenj Gradec v
46,88 % pa dobra;

Iz napisanega je torej mogoče razbrati, da je stanje glede internega komuniciranja v
Elektru Celje relativno ugodno. Omeniti pa je potrebno, da so zaposleni nad samo
interno komuniciranje v Elektru Celje kljub temu podali pripombe. Vzroke za
nezadovoljivo stopnjo informiranosti namreč pripisujejo informacijam, ki po
njihovem mnenju pritekajo zakasnjeno, nepopolne oziroma sploh ne, komunikaciji
med vodilnim in podrejenim, ki po njihovem mnenju ne poteka tako kot bi morala,
pa tudi vodjem, za katere pravijo, da za zaposlene ne najdejo časa oziroma da
informacije skrbno skrivajo zase.
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delavci

na

terenu

želijo

drugačno

oblikovano interno komuniciranje (informacije so za njih večkrat nedosegljive
oziroma nerazpoložljive)«.
Hipotezo H2 smo potrdili, odločitev za to pa podkrepili s konkretnimi rezultati, in
sicer:
• zanimiv in negativen izsledek je pokazala analiza rezultatov, in sicer, da v
komunikaciji z vodjo zaposleni ne dobijo vedno ustrezne povratne
informacije. Rezultati raziskave kažejo srednjo vrednost od 3,27 do 3,53;
• srednja vrednost od 3,54 do 3,86 kaže, da imajo zaposleni na lokacijah izven
sedeža manj pregleda nad poslovnimi dogajanji v Elektru Celje od tistih, ki
so zaposleni na sedežu podjetja. To nakazuje na manjšo participacijo
zaposlenih na dislociranih enotah;
• zaposleni so s srednjo vrednostjo od 3,66 do 3,86 ocenili, da imajo zaposleni
na lokacijah izven sedeža manj možnosti za neposredno komuniciranje.

Pri tem izpostavljamo pripombe zaposlenih o neenakem vrednotenju zaposlenih,
slabi komunikaciji med različnimi službami, premalo virih internega komuniciranja,
elitizmu pri udeležbi na seminarjih, konferencah in premalo možnostih strokovnega
izobraževanja ter zakasnjenem pritekanju informacij.

Hipoteza H3 pravi takole: »komunikacija v podjetju ne zamira; obseg in vsebina
informacij so zagotovljene pravočasno«.
Za boljše preverjanje hipoteze smo pregledali, kaj je pokazala raziskava. V ta namen
v nadaljevanju predstavljamo ključne rezultate, ki so pripomogli k demantiranju
oziroma potrditvi hipoteze H3:
• količina dobljenih informacij je za zaposlene v enoti Celje v 56,12 % in za
zaposlene v enoti Slovenj Gradec v 56,25 % ravno pravšnja, medtem ko je
količina dobljenih informacij za zaposlene v enoti Krško v 59,09 %
premajhna;
• zaposleni so v povprečju najnižje ocenili trditev, da so z dogajanjem v
podjetju dovolj seznanjeni in obveščeni (od 2,68 do 2,81), trditev, da so
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dobljene informacije pravočasne (od 2,50 do 3,06) in trditev, da informacije,
ki jih potrebujejo, dobijo brez težav (od 2,68 do 2,93);
• nizko so zaposleni ocenili trditev, da v internem glasilu najdejo zanimivosti
vezane na njihovo strokovno področje (od 2,54 do 2,91);
• zaposleni so najvišje ocenili (srednja vrednost je 3,51), da podjetje od njih
pridobiva informacije o tem, kako poteka njihovo delo.

Komunikacija v podjetju ne zamira, vendar obseg in vsebina informacij kljub temu
niso zagotovljene pravočasno, je pokazala raziskava. Hipotezo H3 tako delno
potrjujemo.

4.3

Predlogi in izboljšave

Analiza prispelih odgovorov daje vpogled v obstoječe stanje zadovoljstva zaposlenih
z internim komuniciranjem v Elektru Celje. Ugotovili smo, da so odnosi z interno
javnostjo včasih celo prepuščeni občasnim pobudam posameznikov, kar s strani
Elektra Celje kaže na neorganiziran in priložnostni pristop k odnosu z interno
javnostjo. Z določenimi ukrepi jih je mogoče vedno izboljšati in optimizirati. Z
organiziranim pristopom k odnosom z interno javnostjo bi lahko na primer dosegli
uspešnejše komuniciranje med zaposlenimi ter posledično najpomembnejše,
zadovoljstvo zaposlenih.

Cilji internega komuniciranja

Po odgovorih zaposlenih sodeč sklepamo, da bi morali v Elektru Celje za še boljše
interno komuniciranje poskrbeti za razvijanje tako horizontalnega kot tudi
vertikalnega komuniciranja, kljub temu da trendi v svetu kažejo, da je slednji način
komuniciranja neustrezen in že preživet, saj pri vodjih vzpodbuja avtoritativni slog
vodenja. Poudarek na sami dvosmerni komunikaciji bi poleg dobrih odnosov med
zaposlenimi in vodstvom imel ključni pomen na motiviranje zaposlenih, kar je drugi
izpostavljeni cilj internega komuniciranja.
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Pomen komuniciranja za zaposlene

Prepričani smo, da je velikega pomena za dobro delo informacija, kaj si pod besedo
komuniciranje zaposleni sploh predstavljajo.
Ker smo ugotovili, da sta bili največkrat izpostavljeni prav kategoriji, kot sta
pogovori s sodelavci in plača, bi moralo vodstvo nekaj več pozornosti nameniti prav
tem kategorijam. Od zaposlenih bi moralo podjetje pridobiti informacijo, kaj pri
interni komunikaciji najbolj pogrešajo, kaj si želijo.

Obstoječi in želeni viri informacij

V tujini je osrednji vir informacij neposredni nadrejeni, ki za zaposlene predstavlja
enega od najbolj kredibilnih virov, medtem ko v obravnavanem podjetju zaposleni
praviloma dobivajo informacije od ožjih sodelavcev, elektronske pošte, internega
glasila in publikacij ter iz govoric oziroma neformalnih virov. Slednjih pa se, kot
vemo, ne da nadzirati, kar je za podjetje vse prej kot dobro.
Želeni viri informacij za zaposlene v Elektru Celje so predvsem sestanki
organizacijskih enot in sestanki z vodilnimi v podjetju, katerih pogostost je odvisna
od položaja zaposlenih. Za sestanke nadrejenih vodij s podrejenimi je namreč
značilno, da so zelo pogosti (potekajo tedensko, dnevno, enkrat mesečno oziroma
enkrat na dva meseca), medtem ko so sestanki podrejenih z njihovimi vodji sklicani
le po potrebi, kar pomeni v povprečju enkrat mesečno ali tedensko, malo pa je
vnaprej dogovorjenih terminov rednih sestankov. Kot vidimo, pa so ravno takšni
sestanki za zaposlene nekako manjkajoči člen v verigi internih komunikacij.
S hitrim načinom izmenjave informacij, torej z uvedbo rednih sestankov, ki bi seveda
obsegali vse glavne dejavnosti, s katerimi se podjetje Elektro Celje ukvarja, bi lahko
ta manjkajoči člen zapolnili. Tudi bolj zapletena vprašanja zaposlenih, katera se
porodijo preko obstoječih virov in na katera zaposleni ne dobijo pravega odgovora,
bi reševali osebno in predvsem hitreje. Vsebinsko razumljive informacije, dobljene
po uradni poti, torej informacije podane s strani vodilnih in ostalih informiranih na
sestankih skupin, bi bile glede na samo velikost podjetja in število zaposlenih v njem,
potrebne in zaželene.
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Preferirani viri informacij

Glede na preferirane vire informacij (ožji sodelavci, neposredno nadrejeni), ki so bili
izpostavljeni, lahko sklepamo, da obveščanje in medsebojni pogovori niso na
najboljši ravni.
Vzrok za to so verjetno konflikti, ki nastanejo med (ožjimi) sodelavci, posledica
česar so slabi odnosi, negativen pristop k delu ter morda tudi skrivanje informacij.
Vemo, da ustnih informacij in stikov med vodstvom in zaposlenimi pisno obveščanje
nikakor ne more nadomestiti. Prepričani smo, da se tega zavedajo tudi nekateri
anketiranci, ki so kot razlog za izbiro preferiranih virov informacij izbrali prav
kredibilnost, točnost informacij in zaupanje. Prav zato pa bi se morali za boljše
odnose potruditi tako nadrejeni kot podrejeni. Naloge nadrejenih bi bile dosledno in
tekoče obveščanje zaposlenih o vseh dogajanjih v podjetju in s tem posledično
pridobivanje zaupanja podrejenih, s katerimi bi skupaj reševali probleme.
Kot sta mnenja Postružnik in Toure Zagrajšek (2006, str. 43), mora podjetje
ustvarjati atmosfero zaupanja skozi komunikacijo in dialog in tista podjetja, ki
izkoriščajo priložnost za gradnjo tesnejših odnosov z zaposlenimi, katerih potrebe
želijo zadovoljiti, dosegajo boljše rezultate.

Informacije, ki jih od zaposlenih prejema podjetje

S trditvijo, da so zaposleni kapital podjetja, bi se gotovo strinjali vsi kadrovniki. To
potrjujejo tudi v Elektru Celje z eno izmed vrednot podjetja, torej skrbijo za
zaposlene. Ugotovili smo, da podjetje od zaposlenih v največji meri prejema
informacije o tem, kako poteka njihovo delo, nič pa o tem, kako preživljajo prosti
čas.
Nam malce zaskrbljujoč pa je podatek, da podjetje od zaposlenih ne prejema zadosti
informacij o njihovih idejah in potrebah. Krivdo za to lahko pripišemo premajhni
rabi ali neuporabi sredstev internega komuniciranja med zaposlenimi. Razumljivo je,
da Elektro Celje po številu zaposlenih vsekakor spada med velika podjetja, zato je
težje oblikovati pravilno, optimalno politiko internega komuniciranja, saj so s tem
tudi množice težje obvladljive. Pomembno vodilo k uspehu je pristen odnos in
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upoštevanje vseh idej in tudi potreb zaposlenih, saj je le to pri Elektru Celje ponavadi
pogosto premalo upoštevano.

Način pridobivanja informacij od zaposlenih

Ugotovili smo, da podjetje v največji meri od zaposlenih pridobiva informacije preko
mobilnega telefona in telefona. Na podlagi tega lahko sklepamo, da zaposleni med
sabo tudi večje zaplete oziroma probleme najpogosteje rešujejo telefonsko, kar pa ni
pravi način. Tako potekajo pogovori med zaposlenimi na sedežu organizacije, z
delavci na dislociranih enotah Elektra Celje in tudi s strankami.
Veliko sporočil se izmenja tudi preko elektronske in navadne pošte, z osebnimi stiki
z nadrejenimi ali predstavniki zaposlenih, delovnimi poročili in sestanki. Podjetje bi
moralo poleg že vpeljanih orodij internega komuniciranja poskrbeti za vpeljavo tistih
orodij internega komuniciranja, ki so se pri zaposlenih pokazali kot tisti, preko
katerih podjetje od njih sploh ne pridobiva informacij, bi se pa za interno
komuniciranje izkazali kot primerni. Za podjetje to pomeni posvečanje
intenzivnejšemu pridobivanju povratnih informacij, pa tudi pretoku informacij preko
intervjujev, sestankov in objav mnenj v publikacijah podjetja.

Pogostost dajanja informacij o svojem delu

Odsotnost aktivne obravnave dela zaposlenih v enoti Celje in v enoti Krško so
potrdili rezultati raziskave, ki kažejo redkejše dajanje informacij o svojem delu
podjetju. Gre za zanimiv in zaskrbljujoč odgovor hkrati, ki si ga je mogoče razlagati
na več načinov.
Možna razlaga bi bila ta, da zaposleni nimajo možnosti dajanja povratnih informacij,
kar ne drži popolnoma. Vsak zaposleni z dostopom do intraneta in elektronske pošte
ima možnost dajanja povratnih informacij, težje to storijo zaposleni, katerih delo je
terensko. Možna razlaga za takšen odgovor pa je tudi, da se podjetje zaposlenim ne
posveča dovolj v takšni meri, da bi od njih zahtevalo povratne informacije o
njihovem delu. Takšen negativen ali pasiven odnos podjetja do zaposlenih lahko pri
zaposlenih povzroči manjšo predanost samemu podjetju in s tem slabše opravljanje
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dela. Tudi negativen vpliv na poslovne rezultate podjetja nas potemtakem ne bi smel
presenetiti. Kakorkoli, večji poudarek bo potreben v smeri upoštevanja ene izmed
vrednot Elektra Celje, torej njihovega izpostavljanja zaposlenih in skrbi zanje, kot
njihovega največjega bogastva, posledično pa se posvetiti tudi intenzivnejšemu
pridobivanju povratnih informacij.
Za razliko od zaposlenih v Celju pa zaposleni v Slovenj Gradcu informacije o svojem
delu podjetju dajejo enkrat dnevno, kar je zanimiv podatek, glede na to, da gre za
zaposlene na dislocirani enoti.

Interno glasilo

Na spletni strani (»The importance of internal communication« [Express Computer],
b. d.) poudarjajo izjemen pomen internih komunikacij za prav vsako organizacijo,
vendar se zavedajo, da je le te redko katera organizacija sposobna upravljati.
Pibernikova (b. l.) (»Inovacijsko komuniciranje« [Mediade], b. d.) v svojem članku
opozarja na neizkoriščenost vloge medijev v procesih sprememb, razvoju novih
vrednot in spodbujanju inovativnega okolja znotraj podjetij. Pravi, da je le ta pogosto
spregledana. Prepričana je, da gre za svojevrsten paradoks, saj so temeljne in
inherentne sestavine poslovnih medijev, v katere se uvrščajo tudi interna glasila, prav
moč, vpliv in mnenjsko vodenje.
Trditve pri tem vprašanju smo namenoma zastavili tako, da smo pridobili
informacijo o tem, kaj zaposleni v Elektru Celje o internem glasilu menijo.
Ugotovili smo, da so njihova mnenja glede pridobivanja ustreznih informacij deljena.
V enoti Krško se delno strinjajo, da v internem glasilu pridobijo ustrezne informacije
o dogajanju v podjetju, vendar so rezultati anketirancev iz enot Celja in Slovenj
Gradca pokazali nestrinjanje s trditvijo. Za Elektro Celje to predstavlja večji izziv in
mu bo potrebno nameniti več pozornosti, zaposlene pa z dogajanji v podjetju bolje
seznanjati. Poleg tega priporočamo, da Elektro Celje izvede nadgradnjo internega
glasila GEC ter s tem uresniči potrebo, ki so jo anketiranci izkazali z nizko ocenjeno
trditvijo, in sicer da v internem glasilu najdejo zanimivosti, vezane na svoje
strokovno področje. S tem bi posledično vplivali tudi na odgovore v zvezi s tretjo
trditvijo, saj bi prav zanimivo pripravljene in predvsem preverjene vsebine,
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objavljene v internem glasilu, pripomogle k temu, da bi se zaposleni o njih pogosteje
pogovarjali s sodelavci, hkrati pa bi bilo s tem preprečeno širjenje govoric. Če bi le
želelo, bi lahko vodstvo Elektra Celje z drugačnim načinom zbiranja prispevkov za
interno glasilo doseglo, da bi to postalo aktualno in zanimivo za interno javnost,
hkrati pa bi s tem pridobilo marsikatero dobro zamisel ali predlog, morda pa tudi
povratno informacijo za izboljšanje obstoječega dela. Z drugačnim načinom zbiranja
prispevkov imamo v mislih redne javne pozive, objavljene v internem glasilu.

Obveščenost v podjetju

Pomembni odgovori v času gospodarske krize se nanašajo na trditve v zvezi z
obveščenostjo in pridobivanjem informacij. Na podlagi raziskave smo ugotovili, da
so zaposleni s samo obveščenostjo in pridobivanjem informacij bolj ali manj
nezadovoljni. Prepričani pa smo, da bi s pravočasno obveščenostjo o delu,
načrtovanju in problemih podjetja pri nekaterih zadevah pripomogli k lažji
vodljivosti zaposlenih.
Strinjamo se z Berlogarjem (1999, str. 222), ki je mnenja, da s svojimi odgovori
zaposleni nekako izražajo potrebo po sodelovanju pri komuniciranju, ki je povezano
s problemi podjetja in njihovim delom, in sicer znotraj podjetja, na delovnem mestu.
Meni, da ne gre za nepravilnosti v podjetju, na katere bi zaposleni prežali ali jih
razkrivali, temveč za pravico do presoje in komuniciranja glede vloge vsakega
posameznika v podjetju kot neizogibnega pogoja njegove vsaj minimalne
avtonomije.

Pridobivanje informacij o poteku dogodkov in uvedbi sprememb v podjetju

Pri povzemanju Bahunove (2005) se strinjamo z njenimi ugotovitvami, da se podjetja
in posamezniki zavedajo velikega pomena verodostojnih informacij. Za zagotovitev
napredka v nepredvidljivem in hitro spreminjajočem se poslovnem okolju te podatke
namreč nujno potrebujejo.
Te informacije zaposlenim v Elektru Celje, sodeč po ugotovitvah naše raziskave,
zagotavljajo nadrejeni in sodelavci. Pravilno je, da informacije o poteku dogodkov in
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uvedbi sprememb v podjetju zaposleni dobijo iz osebnega stika z njimi, saj jim je
tako na voljo tudi takojšnja možnost povratne informacije. Glede na to, da so na
voljo tudi mnoga druga sredstva internega komuniciranja, bi bilo priporočljivo
sporočila posredovati preko več sredstev ali v kombinaciji le teh.

Pogrešane informacije

Elektro Celje bi moralo delovati najprej v interesu interne javnosti in ne zgolj v
interesu gospodarjev, ki jim služijo. To namreč kažejo rezultati v zvezi s pogrešanimi
informacijami oziroma o informacijah, ki bi jih zaposleni želeli imeti.
S strani anketirancev najbolj želene informacije, kot so vizija in cilji podjetja, ima
Elektro Celje opredeljene v Letnih poročilih, ki jih objavlja enkrat letno. Poleg
omenjenih želenih informacij pa anketiranci menijo, da so v internem komuniciranju
skoraj povsem odsotne tudi nekatere druge pomembne teme, kot sta odločitve
podjetja ter novosti in spremembe o poslovanju. Te se na intranetu sicer objavljajo, a
v nekoliko manjši meri, kar zaposleni očitno ne odobravajo. Najvišje vodstvo,
kateremu je neposredno podrejen predstavnik za komuniciranje in marketing, ne čuti
potrebe, da bi zaposlene obveščalo za vsak svoj korak in sprejeto odločitev. Za
uspešno interno komuniciranje pa bi bilo potrebno to mišljenje spremeniti, saj bi tako
pripomogli večji pripadnosti zaposlenih podjetju, s tem pa bi bila zaposlenim dana
tudi možnost delovanja pri doseganju ciljev.

Ocena odnosov z ožjimi sodelavci

Theakerjeva (2004, str. 174) v svojem priročniku ugotavlja, da komunikacija znotraj
vsake organizacije poteka po različnih poteh, in sicer poteka od uprave in vodstvenih
kadrov navzdol k delavcem in nazaj, pa tudi med skupinami in posamezniki.
Strinjamo se z avtorico, ki pravi, da lahko komunikacija v nekaterih smereh poteka
brez težav, ponekod pa se zatika, kar je ponavadi odvisno od kulture organizacije.
Spodbudna je ugotovitev, da zaposleni v Elektru Celje svoje odnose z ožjimi
sodelavci ocenjujejo kot dobre. To nam namreč pove, da kakršnakoli nezadovoljstva
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z internim komuniciranjem ne izhajajo iz slabih odnosov med sodelavci. Pravzaprav
bi lahko rekli, da si zaposleni stojijo ob strani z informacijami, nasveti in s pomočjo.

Izboljšanje internega komuniciranja

Zaposleni v Elektru Celje se zavedajo, da slabo komuniciranje s sodelavci pomeni,
da svojega dela ne morejo opravljati dobro oziroma tako, kot je s strani vodstva od
njih zahtevano in pričakovano. Naj se v podjetju kaže še tako perfektno razdelan
sistem internega komuniciranja, lahko iz rezultatov raziskave vidimo, da njihovih
potreb ne zadovoljuje. Če bi zaposlenim bila dana možnost, bi v podjetju interno
komuniciranje izboljšali prav z izbiro metod internega komuniciranja (sestanki:
tedenski, mesečni, »govorilne ure« vodij, osebni stiki, dnevi odprtih vrat, itn.). Tem
pa sledi odnos vodja – delavec.
V vsakem podjetju sta za nemoteno poslovanje in potek dela pomembna tako
komuniciranje in povezanost med vsemi službami kot komuniciranje v vsaki službi
posebej. Tudi v naši raziskavi smo ugotovili, da imata veliko vlogo pri tem vodstvo
in vodja vsake službe. Ti so dolžni nemudoma ukrepati, ugotoviti vzrok in težavo
poskušati odpraviti, če opazijo, da ne prihaja do zdravega komuniciranja. Seveda
morajo paziti, da se pri tem odnosi ne zaostrijo.
Menimo, da bi lahko interno komuniciranje v Elektru Celje lahko izboljšali, če bi
zmanjšali zadržanost oziroma rigidnost pri komuniciranju, ter s tem povečali
fleksibilnost v komuniciranju.

Stopnja informiranosti

Dejstva, da imajo pravočasne, točne in resnične informacije, ki jih zaposleni
zahtevajo in pričakujejo, veliko moč in dejstvo, da lahko v trenutku postavijo na
glavo tudi javno mnenje, nobeno podjetje ne sme in ne more prezreti.
Ugotovili smo, da je stopnja informiranosti v podjetju dobra oziroma zadovoljiva.
Pomembno pa je osredotočiti se na ugotovljene vzroke o nezadovoljivi stopnji
informiranosti, in sicer:
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določene informacije pritekajo zakasnjeno ali pa sploh ne oziroma se o
njih le govoriči;

•

komunikacija vodilni – podrejeni ne poteka;

•

vodilni novice skrbno skrivajo zase, da si s tem pridobijo občutek
pomembnosti in s tem pokažejo lastno moč;

•

nadrejeni nimajo časa za ustne razgovore;

•

dobijo premalo informacij, več si jih morajo izboriti kar sami.

Na podlagi pravkar zapisanega lahko pomislimo, da vodilni zaposleni informacije
uporabljajo le za ustrahovanje ali prikazovanje lastne moči.

Vpliv informiranosti na delo

Ker ima vpliv informiranosti na delo zaposlenih srednji do velik vpliv, je potrebno
poskrbeti za čim boljše razumevanje sporočil tudi v prihodnje. Podjetje, vključno z
zaposlenimi v njem, lahko poskrbi, da so sporočila prejeta zanesljivo in učinkovito,
kar se da doseči tako, da se isto sporočilo posreduje večkrat na različne načine.
Prav posebno pozornost je pri tem potrebno posvetiti zaradi stopnje informiranosti
kritični skupini, torej zaposlenim iz enote Slovenj Gradec in enote Krško, saj so ti od
informacij, ki prihajajo iz enote Celje, najbolj oddaljeni. Oddaljenost od sedeža
podjetja pa lahko vpliva na nizko stopnjo informiranosti, ta pa na zadovoljstvo
zaposlenih z lastnim delom.

Možnost za komuniciranje

Ugotovitev naše raziskave je, da se večina zaposlenih s trditvijo, da v komunikaciji z
vodjo vedno dobijo ustrezno povratno informacijo, delno strinja. Za podjetje mora
biti tak podatek zaskrbljujoč. Zakaj? Ugotovili smo, da je podjetje Elektro Celje
usmerjeno predvsem k uresničevanju nalog in ciljev ter se veliko manj ukvarja z
grajenjem odnosov z in med zaposlenimi. Zato prihaja do težav pri komuniciranju.
Pod drobnogled bi podjetje zato moralo vzeti intranet, preko katerega imajo
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zaposleni možnost podati svoje mnenje in tako širšo interno javnost seznaniti s
problematiko in novostmi na svojem področju. Opaziti je namreč mogoče, da se
morda ravno zaradi stroge hierarhične ureditve omenjeno porazgubi na poti navzgor.
Upravičeno ali neupravičeno nezadovoljstvo zaposlenih bi lahko vodstvo preprečilo
z ne toliko zakasnjenimi formalnimi odgovori.
Prav tako smo z raziskavo ugotovili, da so zaposleni kritično ocenili tudi trditev, da
imajo zaposleni na lokacijah izven sedeža imajo manj pregleda nad poslovnimi
dogajanji v Elektru Celje, d.d. od tistih, ki so zaposleni na sedežu podjetja in tudi, da
imajo zaposleni na lokacijah izven sedeža manj možnosti za neposredno
komuniciranje. Na podlagi tega ocenjujemo, da obveščanje in medsebojni pogovori
niso na najboljši ravni. Premalo je osebnih stikov med nadrejenimi in zaposlenimi v
smislu dajanja nalog, informacij ter neposredne kontrole izvajanja del in nalog. Med
sodelavci poteka predvsem formalna stopnja komunikacije, to je v okviru službe,
zato med dislociranima enotama Slovenj Gradcem in Krškim ter centrom Celje, ni
prave povezave (komunikacija med Slovenj Gradcem in Krškim poteka preko enote
Celje) oziroma je le ta v podjetju zanemarjena.

Pripravljenost na komuniciranje, povezano z delom

Rezultati so pokazali, da podjetje malo informacij o delu zaposlenih pridobiva s
sestanki. Nadrejeni svoje podrejene na te večinoma vabijo dan ali dva prej,
predhodno pa jih ne obvestijo o vsebini oziroma točkah, ki bodo obravnavane. Ker so
sestanki organizirani med delovnim časom in so nasploh redka praksa, bi pričakovali,
da se zaposleni nanje ne pripravijo dobro, vendar rezultati kažejo drugače. Na
komuniciranje, povezano s svojim delom, se anketiranci iz enote Celje in enote
Krško vedno dobro pripravijo. Iz tega lahko sklepamo, da zaposleni zasedajo delovna
mesta, ki niso pretirano stresna in ne zahtevajo hitrih, pomembnih odločitev za
poslovanje ali pa jih zasedajo ljudje, ki so kos zadanim nalogam.
V enoti Slovenj Gradec, se na komuniciranje povezano s svojim delom, le redko
pripravijo. Vzrok za to pripisujemo neobveščenosti s strani vodilnih.
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Količina dobljenih informacij

Na podlagi izvedene raziskave smo ugotovili, da je večina zaposlenih iz enot Celje in
Slovenj Gradca količino prejetih informacij ocenila kot ravno pravšnjo, medtem ko
je večina zaposlenih iz enote Krško ocenila, da je količina informacij, ki jih dobijo,
premajhna. Vsem zaposlenim, ki so izrazili nezadovoljstvo s količino dobljenih
informacij, bi moralo podjetje omogočiti uporabo takšnega spektra sredstev internega
komuniciranja, ki bi bila za posamezno dislocirano enoto najprimernejša in seveda
takšna, da bi zadovoljevala potrebe tam zaposlenih. V ta namen predlagamo
transparentno poročanje vsem zaposlenim o vsem dogajanju v podjetju, saj smo z
raziskavo ugotovili, da so zaposleni vzrok za premajhno količino informacij pripisali:
•

informacijam, ki so privilegij vodilnih;

•

slabi komunikaciji med različnimi službami ter prekinjenem odnosu
nadrejeni – podrejeni;

•

neenakem ovrednotenju zaposlenih;

•

pomanjkanju časa, zasedenosti ter nezainteresiranosti kompetentnih, da bi
bili vsi zaposleni informirani;

•

neobveščenosti kompetentnih;

•

slabi kvaliteti, netočnih informacijah;

•

premalo možnostih strokovnega izobraževanja;

•

elitizmu pri udeležbi na seminarjih in konferencah;

•

premalo virih;

•

preveliki uporabi elektronske pošte in premajhni rabi sestankov;

•

prevelikem številu podrejenih na enega vodjo (preobremenjenost);

•

premajhnem številu informacij s strani tehničnih odločitev (nova
oprema);

•

nepravočasnem posredovanju informacij kompetentnih, ki jih pri svojem
delu tekoče potrebujejo zaposleni, pri čemer se zaposleni večkrat
dokopljejo do informacij, ki ne držijo oziroma so popačene;

•

mišljenju kompetentnih, da zaposleni informacij sploh ne potrebujejo.
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Občutek prikrivanja informacij

V času sprememb, kot je na primer recesija, v kateri smo se znašli, se
pomanjkljivosti internega komuniciranja še posebej pokažejo. Ker je modni pojem
zadovoljstva zaposlenih in njegovo merjenje izrazito nestabilna kategorija, je precej
bolje sklepati na zadovoljstvo zaposlenih preko njihove zavzetosti in zlasti zaupanja.
Še posebej izrazito je upadanje zaupanja v podjetje in občutek negotovosti. V kolikor
ni dovolj dobro komunicirano, pa se največja nevarnost skriva v tem, da zaposleni ne
vedo, kakšna je njihova vloga pri uvajanju sprememb. Ker so v nevednosti, tudi ne
morejo razviti vedenja, ki bo omogočil uvedbo sprememb.
Iz raziskave je razvidno, da je stopnja zaupanja nizka. Ker imajo zaposleni na
splošno občutek, da jim podjetje prikriva informacije, bo potreben sistematičen
pristop, torej uporabljati drugačna komunikacijska orodja.
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ZAKLJUČEK
Magistrsko delo govori o vedno zanimivi tematiki, torej o internem komuniciranju
ter o zadovoljstvu zaposlenih z njim. Za proučevano podjetje smo namenoma izbrali
Elektro Celje, d. d., ki nam je kot eno izmed največjih podjetij za distribucijo
električne energije pri nas ter podjetje z velikim številom zaposlenih, predstavljalo
precejšnji izziv. V magistrskem delu smo skozi opise sredstev pisnega in ustnega
internega komuniciranja poskušali kar se da razumljivo opredeliti izhodiščni položaj
internih komunikacij v podjetju. Pri tem se nam zdi pomembno poudariti, da Elektro
Celje sicer gre v korak s časom. Hitro namreč prevzema in osvaja tako nove storitve
in navade, kot tudi izdelke in nove tehnologije, medtem ko za interno komuniciranje,
za katero je sicer zadolžen predstavnik za komuniciranje in marketing, nekako ne
najde pravega mesta. Preko analize aktualne in uporabne teme internih komunikacij
in zadovoljstva zaposlenih z njimi, smo predstavili teoretični koncept upravljanja
internih komunikacij ter tako prepoznali ključno vlogo internih komunikacij kot
faktorja zadovoljstva zaposlenih in hkrati motivacije zaposlenih.

Na reprezentativnem vzorcu 152 zaposlenih pa smo nato izvedli anonimno anketo o
zadovoljstvu zaposlenih z internim komuniciranjem v Elektru Celje, pri čemer smo
prišli do ključnih ugotovitev. Te smo predstavili v nadaljevanju. Med drugim smo
ugotovili, da smo s stopnjevanjem kompleksnosti sodobnega poslovanja doma in tudi
po svetu posledično priče tudi silovitemu razvoju sredstev internega komuniciranja.
Vendar so potrebe po njih zdaj povsem drugače, na kar opozarjajo tudi zaposleni v
Elektru Celje.

Zavedamo se, da interno komuniciranje v podjetju ne moremo in ne smemo oceniti
kot dobro ali slabo. Takšen način ocenjevanja za podjetje ni primeren, saj je
komunikacija v Elektru Celje stalno prisotna in jo je na podlagi pripravljenosti
vodstvenih delavcev, zaposlenih ter na podlagi našega anonimnega anketnega
vprašalnika mogoče oceniti kot ustrezno oziroma kot neustrezno. To nam nadalje
daje povod za odločitev o ohranitvi nekaterih ustreznih sredstev internega
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komuniciranja, oblikovanju tistih ne zadosti učinkovitih ali pa o spremembi tistih
neustreznih.

Razumeti moramo, da stiki z javnostmi niso delo, ki bi se opravljalo po določenem
ritmu, kot mnoga ostala dela, temveč je ritem odvisen od dejavnikov, katere je ali pa
tudi ni mogoče vnaprej predvideti. Eden izmed teh dejavnikov je prav gotovo tudi
človek in njegove zakoreninjene navade, ki izhajajo iz nepoznavanja in strahu pred
uveljavljanjem kakršnihkoli novosti. Ker pa so "časi evforije" mimo, imamo na voljo
dovolj ekspertnega znanja in inštrumentov, ki podjetjem pomagajo vpeljati ustrezne
elemente upravljanja s človeškimi viri. Poleg naštetega pa so tudi leta izkušenj
pripomogla k oblikovanju načel in smernic, ki nam bodo gotovo pomagale do
uspešnega internega komuniciranja in predvsem zadovoljstva zaposlenih z njim.

Z odgovori zaposlenih na anonimen anketni vprašalnik smo dobili eksaktne
raziskovalne rezultate, posledično s tem pa realno predstavo glede zadovoljstva
zaposlenih z internim komuniciranjem v Elektru Celje. Z metodo generalizacije
oziroma posploševanja smo prejete rezultate posplošili na vse zaposlene v podjetju.
Izvedeli smo tisto, kar nas je najbolj zanimalo, torej kako zaposleni dojemajo interno
komuniciranje, kako zadovoljuje njihove potrebe in ali sploh izpolnjuje njihova
pričakovanja, kaj želijo in kaj je tisto, kar pri interni komunikaciji najbolj pogrešajo.
Na nekatera namerno provokativno zastavljena vprašanja smo dobili konkretne in
hkrati kritične odgovore, ki so nam nenazadnje bili v veliko pomoč tudi pri
potrjevanju oziroma demantiranju zastavljenih hipotez.

Celostni pogled na rezultate zadovoljstva zaposlenih z internim komuniciranjem v
podjetju Elektru Celje kaže na to, da so zaposleni z njim sorazmerno zadovoljni.
Ugotovili smo, da največji delež predstavljajo tisti zaposleni, ki dobre odnose med
zaposlenimi in vodstvom ocenjujejo kot enega za njih najpomembnejših ciljev
internega komuniciranja. Kot preferirana vira informacij so zaposleni izpostavili
(ožje) sodelavce in neposredno nadrejene. Temeljna ugotovitev je bila ugotovitev v
zvezi s pridobivanjem ustreznih informacij o dogajanju v podjetju ter zanimivosti,
vezanih na njihovo strokovno področje. Slednji teh informacij v internem glasilu ne
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dobijo prav veliko, smo izvedeli. Spodbudna je bila ugotovitev, da zaposleni svoje
odnose z ožjimi sodelavci načeloma ocenjujejo kot dobre, ter da se je stopnja
informiranosti v podjetju pokazala kot dobra oziroma zadovoljiva. Kritično so
zaposleni ocenili trditvi, da imajo zaposleni na enotah izven sedeža manj pregleda
nad poslovnimi dogajanji v podjetju od tistih, ki so zaposleni na sedežu samem, in da
imajo zaposleni na enotah izven sedeža manj možnosti za neposredno komuniciranje.
Na podlagi tega smo ocenili, da obveščanje in medsebojni odnosi v podjetju niso na
najboljši ravni. Če bi zaposlenim bila dana možnost, bi interno komuniciranje v
podjetju izboljšali prav z izbiro metod internega komuniciranja ter z grajenjem na
odnosu vodja – delavec.

Alarmantno oziroma močno sporočilno vrednost so za nas imele s strani zaposlenih
podane informacije, ki v ospredje postavljajo dejstvo, da določene informacije do
njih pritekajo zakasnjeno, popačeno ali pa sploh ne oziroma se o njih le govoriči.
Hkrati so dodali, da je količina prejetih informacij premajhna, slabe kvalitete in da si
jih morajo večkrat izboriti kar sami. Zaposleni so prepričani o motenem odnosu
nadrejeni – podrejeni. Vodilnim pripisujejo egoizem v smislu skrivanja informacij,
saj so mnenja, da si le ti s tem pridobijo občutek pomembnosti in s tem pokažejo
lastno moč.

V času sprememb, kot je na primer recesija, v kateri smo se znašli, se
pomanjkljivosti internega komuniciranja ponavadi še posebej pokažejo. Iz raziskave
je razvidno, da je stopnja zaupanja nizka. Da so informacije privilegij vodilnih, so
prepričani zaposleni. Poleg omenjenega izpostavljajo elitizem pri udeležbi na
seminarjih in konferencah ter slabo komunikacijo med različnimi službami.
Namigujejo pa tudi na neenako vrednotenje zaposlenih, premalo virih internega
komuniciranja. Nezadovoljstvo zaposlenih spremlja dejstvo, da po drugi strani vzrok
za nezadovoljivo interno komunikacijo v podjetju Elektro Celje leži v pomanjkanju
časa in zasedenosti ter celo v nezainteresiranosti vodilnih, da bi bili vsi zaposleni
informirani. Omenjajo tudi preobremenjenost vodij v smislu prevelikega števila
podrejenih na enega vodjo, s tem pa preveliko rabo elektronske pošte in premajhno
rabo sredstev ustnega internega komuniciranja, sestankov.
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Na podlagi raziskave smo hipotezo H1, ki pravi: »stanje glede internega
komuniciranja v podjetju je ugodno (zaposleni so z njim zadovoljni in nimajo
pripomb)«, delno potrdili.
Potrdili pa smo hipotezo H2, ki pravi tako: »zaposleni, delavci na terenu želijo
drugačno oblikovano interno komuniciranje (informacije so za njih večkrat
nedosegljive oziroma nerazpoložljive)«.
Hipotezo H3, ki pravi: »komunikacija v podjetju ne zamira; obseg in vsebina
informacij so zagotovljene pravočasno« smo delno potrdili.

Kot smo zapisali na začetku, Elektro Celje spada med podjetja z velikim številom
zaposlenih, zato je povsem razumljivo, da je pravilno in tisto optimalno politiko
internega komuniciranja težje oblikovati, ker so tudi množice težje obvladljive.
Predlagali smo, naj bo diagnostično delo ugotavljanja zadovoljstva zaposlenih z
internim komuniciranjem v Elektru Celje prav zato izrazito naravnano v prihodnost,
ter da naj vsebuje precejšnjo mero ustvarjalnosti samega vodstva ter seveda njemu
podrejenega predstavnika za komuniciranje in marketing. Ugotovili smo namreč, da
pri ocenjevanju lastnega položaja zagotovo ne zadostuje le proučevanje sredstev
internega komuniciranja, ki se v podjetju uporabljajo, temveč je pomembno spoznati
tudi ljudi, zaposlene torej. Ti so za novosti in izboljšave odprti in imajo celo sami
predloge, ki pa padajo na nema ušesa. Prepričani smo, da bi se dalo z upoštevanjem
naših predlogov interno komunikacijo v Elektru Celje dvigniti na zadovoljivo raven
oziroma še bolje, na zavidljivo raven.

Vprašanje, ali so zaposleni z internim komuniciranjem zadovoljni ali ne, bo vedno
zelo zanimivo in v prihodnosti s strani podjetja Elektro Celje zagotovo zasluži še
podrobnejšo preučitev, saj mora biti nasploh spremljanje zadovoljstva zaposlenih
praksa uspešnih podjetij, kar Elektro Celje nedvomno tudi je.

Delo zaključimo z napisanima resnicama o komuniciranju:

Treba je govoriti kot večina in misliti kot manjšina. (Gracian)
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Neprestano govoriti in ničesar povedati je bila od nekdaj največja odlika govornika.
(Platon)
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KAZALO PRILOG
Priloga 1: Anketni vprašalnik .................................................................................. 1

Priloga 1: Anketni vprašalnik

Spoštovani sodelavci/sodelavke!

Pred vami je anketni vprašalnik s 25 vprašanji, ki je namenjen raziskavi zadovoljstva
z internim komuniciranjem v našem podjetju. Vaši odgovori nam bodo v veliko
pomoč, zato vas prosimo za sodelovanje.

Dobljeni rezultati bodo služili za izboljšave in za odpravljanje morebitnih
ugotovljenih kritičnih točk ali pa bodo le potrditev, da je interno komuniciranje v
Elektru Celje, d.d. kvalitetno in uspešno. Le to bo vodilo k še večjemu zadovoljstvu
zaposlenih ter posledično k še boljšim uspehom podjetja.

Anketni vprašalnik, ki vam bo vzel največ 10 minut časa, je anonimen in bo služil
izključno za namene našega magistrskega dela.
Prosim, da si temeljito preberete navodila pred vsakim vprašanjem. Prvi občutek, ki
ga dobite, ko preberete trditve je velikokrat najbližje resnici.

Prosim, da izpolnjen anketni vprašalnik v ovojnici pošljete v Službo strojno
transportne logistike (za Petro Zalokar) najkasneje do 31.03.2009.
Raziskavo podpira predsednik uprave, g. Viktor Tajnšek.

Hvala za vaš čas in sodelovanje!

Petra Zalokar

1

PODATKI O ZADOVOLJSTVU Z INTERNIM KOMUNICIRANJEM

1. Spodaj so našteti različni cilji internega komuniciranja. Ocenite vsakega
izmed njih po pomembnosti, ki mu jo vi predpisujete na lestvici od 1 do 5, pri
čemer ocena 1 pomeni, da opisani cilj za vas ni pomemben, ocena 5 pa pomeni,
da je opisani cilj za vas zelo pomemben. Prosimo obkrožite.

1

Dobri odnosi med zaposlenimi in vodstvom

1

2

3

4

5

2

Večanje pripadnosti zaposlenih

1

2

3

4

5

3

Večanje sposobnosti prilagajanja podjetja
spremembam

1

2

3

4

5

4

Večanje konkurenčne prednosti podjetja

1

2

3

4

5

5

Uveljavitev timskega dela

1

2

3

4

5

6

Izboljšanje organizacijske kulture

1

2

3

4

5

7

Motiviranje zaposlenih

1

2

3

4

5

8

Povečanje produktivnosti zaposlenih

1

2

3

4

5

9

Navdušenje zaposlenih

1

2

3

4

5

10 Informiranje in izobraževanje zaposlenih

1

2

3

4

5

11 Zagotavljanje socialnega miru

1

2

3

4

5

12 Ustvarjanje profita

1

2

3

4

5

13 Večanje poslovne odličnosti

1

2

3

4

5

14 Poznavanje vizije in ciljev podjetja s strani
zaposlenih

1

2

3

4

5

2. Menim, da komuniciranje podjetja z zaposlenimi pomeni (označite strinjanje
pri posameznem odgovoru):

Legenda: 1=nikakor se ne strinjam; 2=se ne strinjam; 3=delno se strinjam;
4=strinjam se; 5=popolnoma se strinjam

2

1

2

3

4

5

1

Pogovori s sodelavci

1

2

3

4

5

2

Prejemanje navodil od nadrejenih

1

2

3

4

5

3

Plača

1

2

3

4

5

4

Organizirana izobraževanja

1

2

3

4

5

5

Ugled podjetja v družbi

1

2

3

4

5

6

Dobre delovne razmere

1

2

3

4

5

7

Urejenost delovnih prostorov v podjetju

1

2

3

4

5

8

Možnost napredovanja

1

2

3

4

5

9

Upoštevanje mnenj zaposlenih s strani
delodajalca

1

2

3

4

5

3. Kateri so vaši obstoječi (tisti, preko katerih pridobivate informacije) in želeni
viri informacij (tisti, preko katerih bi želeli pridobivati informacije, a jih ne) v
podjetju? Obkroži.

Viri informacij

Obstoječi

Želeni

1

(ožji) sodelavci

1

2

2

Interno glasilo in publikacije

1

2

3

Govorice

1

2

4

Neposredni nadrejeni

1

2

5

Oglasna deska

1

2

6

Okrožnice in pisana navodila

1

2

7

Sestanki organizacijskih enot

1

2

8

Neposredno podrejeni

1

2

9

Sestanki z vodilnimi v podjetju

1

2

3

10

Elektronska pošta

1

2

11

Organizirana izobraževanja, seminarji

1

2

12

Poslovna kosila

1

2

13

Intranet

1

2

14

Informacijske police

1

2

15

Internet, spletna stran Elektra Celje, d.d.

1

2

4. Na črto napišite, katere TRI vire informacij (obstoječe ali želene) iz zgornje
tabele najbolj preferirate (jih imate najraje) in zakaj (na primer kredibilnost,
točnost informacij, kakovost, zaupanje, …)

Preferiran vir informacij:

Razlog:

1. ________________________

1. ______________________

2. ________________________

2. ______________________

3. ________________________

3. ______________________

5. Podjetje od mene prejema informacije (označite strinjanje s posameznim
odgovorom):

Legenda: 1=nikakor se ne strinjam; 2=se ne strinjam; 3=delno se
strinjam; 4=strinjam se; 5=popolnoma se strinjam

1

2

3

4

5

1

Moje ideje

1

2

3

4

5

2

Moje potrebe

1

2

3

4

5

3

Kako poteka moje delo

1

2

3

4

5

4

Kakšno mnenje imam o sodelavcih

1

2

3

4

5

5

Ali sem (ne)zadovoljen

1

2

3

4

5

4

6

Kako preživljam prosti čas

1

2

3

4

5

6. Na kakšen način podjetje pridobiva informacije od zaposlenih? Vsakega od
ponujenih odgovorov ustrezno označi s križcem.

Nič

Zelo
malo

Malo

Srednje

Največ

1 Osebni stiki z nadrejenimi,
predstavniki zaposlenih, itn.
2 Elektronska in navadne
pošte
3 Telefonski klici
4 Delovna poročila
5 Anketni vprašalniki
6 Intervjuji
7 Sestanki
8 Objave mnenj v
publikacijah podjetja

7.

Kako pogosto dajete podjetju informacije o svojem delu (približno)?

Obkroži. Možen je en odgovor.

1

Večkrat dnevno

2

Enkrat dnevno

3

Večkrat tedensko

4

Enkrat tedensko

5

Večkrat mesečno

6

Enkrat mesečno

7

Redkeje

5

8. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami (ustrezno označi):

Legenda: 1=nikakor se ne strinjam; 2=se ne strinjam; 3=delno se strinjam;
4=strinjam se; 5=popolnoma se strinjam

1

2

3

4

5

1 »V internem glasilu pridobim ustrezne
informacije o dogajanju v našem podjetju«

1

2

3

4

5

2 »V internem glasilu najdem zanimivosti
vezane na mojo strokovno področje«

1

2

3

4

5

3 »O vsebinah , ki so objavljene v internem
glasilu se pogosto pogovarjam s sodelavci«

1

2

3

4

5

9. Za vsako trditev s križcem označite le en odgovor.

Nikakor
se ne
strinjam

Ne
strinjam
se

Delno Strinjam Popolnoma
se
se strinjam
se
strinjam

1 »Menim, da sem
dovolj seznanjen in
obveščen z
dogajanji v
podjetju«
2 »Informacije, ki jih
dobim, so
pravočasne«
3 »Menim, da brez
težav dobim
informacije, ki jih
potrebujem«

10. Informacije o poteku dogodkov in uvedbi sprememb v podjetju dobim
(ustrezno označi):

6

Nič

Zelo malo

Malo

Srednje

Veliko

1 Od nadrejenega
2 Od sodelavcev
3 Na sestankih
4 Na intranetu
5 Na oglasnih deskah

11. Ustrezno označite katere od posameznih spodaj navedenih informacij bi
radi imeli oz. jih pogrešate.

Nič
1

Novostih in spremembah
o poslovanju

2

Viziji in ciljih podjetja

3

Poslovni politiki

4

Kadrovski politiki

5

Odločitvah podjetja

Zelo malo

Malo

Srednje

Veliko

12. Odnose z ožjimi sodelavci v Elektru Celje, d.d. ocenjujem na splošno kot:

1 Odlične
2 Dobre
3 Še kar dobre
4 Slabe
5 Zelo slabe

13. Če bi lahko izboljšali interno komuniciranje v podjetju, bi se najprej lotili
(izberi največ dva odgovora):

7

1

Sredstev internega komuniciranja (intranet, oglasne deske, priročniki, navodila,
itn.)

2

Metod internega komuniciranja (sestanki: tedenski, mesečni, »govorilne ure«
vodij, osebni stiki, dnevi odprtih vrat, itn.)

3

Odnosov vodja – delavec

4

Odnosov delavec – vodja

5

Odnosov z zaposlenimi

6

Z vsem zgoraj navedenim sem zadovoljen

7

Drugo ___________________________________________________________

14. Kakšna je po vašem mnenju stopnja informiranosti v Elektru Celje, d.d.?

1

Zelo dobra

2

Dobra

3

Zadovoljiva

4

Nezadovoljiva zato, ker_____________________________________________

15. Ali stopnja informiranosti vpliva na vaše delo? Obkroži.

1

Da, zelo vpliva

2

Da, srednje vpliva

3

Da, malo vpliva

4

Ne vpliva

16. V kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami? Ocenite vsako
posebej glede na stopnjo strinjanja, ki ji jo vi predpisujete na lestvici od 1 do 5.

Legenda: 1=nikakor se ne strinjam; 2=se ne strinjam; 3=delno se strinjam;

8

4=strinjam se; 5=popolnoma se strinjam

1

2

3

4

5

1 »V komunikaciji z vodjo vedno dobim ustrezno
povratno informacijo«

1

2

3

4

5

2 »Zaposleni na lokacijah izven sedeža imajo manj
pregleda nad poslovnimi dogajanji v Elektru
Celje od tistih, ki so zaposleni na sedežu
podjetja«

1

2

3

4

5

3 »Zaposleni na lokacijah izven sedeža imajo manj
možnosti za neposredno komuniciranje«

1

2

3

4

5

17.

Kako pogosto se na komuniciranje povezano z vašim delom ustrezno

pripravite? Obkroži.

1. vedno

2. včasih

3. redko

4. nikoli

18. Ocenite količino informacij, ki jih dobite. Obkroži.

1. premalo

2. ravno prav

3. preveč

Če s količino informacij niste zadovoljni, poskusite ugotoviti vzrok!
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

19. Imate občutek, da se v podjetju skušajo nekatere informacije prikriti?
Obkroži.

1. Da

2. Ne

3. Ne vem

4. O tem nisem razmišljal/a

20. Delam na območju (ustrezno obkroži):

9

1. Celje

2. Slovenj Gradec

3. Krško

21. Sem delavec, ki večinoma dela (ustrezno obkroži):

1. Na terenu

2. V pisarni

DEMOGRAFSKI PODATKI:

22. Spol (obkrožite ustrezen odgovor)

1. Ženski

2. Moški

23. Starost (obkrožite ustrezen odgovor)

1

Manj kot 20 let

2

Od 20 do 30 let

3

Od 31 do 40 let

4

Od 41 do 50 let

5

Nad 50 let

24. Izobrazba (obkrožite ustrezen odgovor)

1

Osnovna šola

2

Srednja šola

3

Višja izobrazba

4

Visoka izobrazba

5

Univerzitetna izobrazba ali več

10

6

Drugo____________________________________________________

25. Delovna doba v Elektru Celje, d.d. (obkrožite ustrezen odgovor)

1

Od 0 do 3 let

2

Od 3 do 10 let

3

Od 10 do 20 let

4

Od 20 do 30 let

5

Nad 30 let

11

