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1.  UVOD 
 

1.1.  Oris problematike z opredelitvijo predmeta in  namena 
raziskave 

 
Pomen podjetništva in podjetnikov za gospodarski razvoj je izjemen, saj vpliva na ustvarjanje 
novih delovnih mest, učinkovitost gospodarstva, spreminjanje sektorske in regionalne 
strukture gospodarstva in gospodarsko rast. Pri podjetništvu gre v prvi vrsti za ustvarjanje 
dodane vrednosti; govorimo o podjetniškem procesu, ki sestoji iz snovanja idej, sprožilnega 
momenta, ustanovitve podjetja in vodenja podjetja v rasti. Gonilne sile podjetniškega procesa 
so podjetnik, poslovna priložnost in potrebna sredstva (Vahčič v Glas, Pšeničny, 2000, str. 
16). Za uspeh novega podjetja je kakovosten podjetnik ključnega pomena. Tak podjetnik zna 
pravilno izbrati kakovostne partnerje, opredeliti in ovrednotiti poslovne priložnosti, poiskati 
potrebna sredstva in realizirati poslovne priložnosti v praksi. Na uspešnost podjetnika 
pomembno vplivajo njegove osebnostne lastnosti, in sicer: temperament in značaj (koliko si 
prizadeva), sposobnosti (kaj zmore), znanje (kaj zna) in motivacija (kaj hoče). Uspešnost 
podjetnika pa ni odvisna le od naštetih osebnostnih lastnosti, pač pa tudi od kakovosti 
odnosov z drugimi ljudmi. Medosebni odnosi se vzpostavljajo v procesu komuniciranja; za 
doseganje dobrih medosebnih odnosov je dobra komunikacija vitalnega pomena.  
 
Organizacijo tvorijo ljudje – lahko bi rekli, da so ljudje srce organizacije. Med ljudmi so 
stkane nevidne vezi, po katerih poteka komunikacija. Kot posameznik sam tudi organizacija 
teži k načrtovanim ciljem. Da bi cilje lahko dosegla, mora v vsej svoji celoti delovati 
usklajeno – sodelovanje med posamezniki je torej ključ do uspeha. Sodelovanje med 
posamezniki znotraj organizacije in tudi navzven – torej iz organizacije v zunanje okolje – pa 
terja sporazumevanje oziroma komuniciranje. Komuniciranje je sredstvo za doseganje ciljev 
organizacije. Ločimo ga v dve veji – družabno in poslovno. Nas je zanimalo slednje, ki se loči 
od prvega po svoji ciljni naravnanosti – poslovno komuniciranje je torej ciljno usmerjeno in 
je namenjeno doseganju ciljev organizacije. Poslovno komuniciranje je temeljna dejavnost 
podjetnika; podjetnik mora sprejeti odgovornost za količino in kakovost komuniciranja v 
organizaciji. Komuniciranje podjetnika z zaposlenimi, kupci, dobavitelji, poslovnimi partnerji 
in drugimi ljudmi je tako sestavni del podjetnikovega vsakdana. Zato je obvladovanje veščin 
poslovnega komuniciranja strateško pomembno za nastanek, razvoj in preživetje vsakega 
podjetnika; še več, obvladovanje veščin poslovnega komuniciranja pomembno vpliva na 
uspešnost poslovnega komuniciranja podjetnika in na njegovo poslovno uspešnost. 
Poslovno komuniciranje je uspešno, če doseže načrtovane cilje organizacije. Doseganje 
načrtovanih ciljev mora temeljiti na ustrezni strategiji komuniciranja, ki obsega dejavnosti 
(kaj in kako), urejenost (kdo, kdaj in kje) in sredstva (koliko). Poslovno komuniciranje pa 
mora biti tudi učinkovito, torej tako, ki daje kar največ rezultatov ob dani porabi resursov 
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oziroma tako, ki dosega načrtovane rezultate ob minimalni porabi resursov (Možina et al., 
2004, str. 17-19). Komuniciranje v organizaciji je proces; pomeni celoto vseh sestavin, ki 
skupaj zagotavljajo pretok informacij od vira do prejemnika. Glavne sestavine 
komunikacijskega procesa so: viri informacij , pošiljatelj, sporočilo, kodiranje in 
dekodiranje, komunikacijski kanal (pot), prejemnik, komunikacijski učinek, povratno 
sporočilo in okolje. Za poslovno komuniciranje tako potrebujemo vsaj dva udeleženca – 
pošiljatelja in prejemnika. Prvi je tisti, ki sporočila snuje in jih pošilja, drugi pa je tisti, ki jih 
sprejema in spoznava vsebino. Pravo komuniciranje je izmenjavanje sporočil – torej je vsaj 
dvosmerno. V procesu komuniciranja je naš cilj prenesti informacijo iz naših misli v misli 
prejemnika, pri čemer moramo poskrbeti za vernost prenosa; poskrbeti moramo, da prejemnik 
razume naše sporočilo tako, kot smo ga zasnovali. Pri tem je povratno sporočilo prejemnika v 
veliko pomoč. V procesu komuniciranja se lahko pojavljajo tudi najrazličnejše motnje, ki pa 
jih moramo znati obvladovati, če želimo uspešno komunicirati. Odvisno od namena (kaj je 
cilj), pomena (kaj je vsebina) in odnosa (komu je namenjeno) presojamo odločitev za izbiro 
načina poslovnega komuniciranja; izbiramo lahko med ustnim in pisnim, ki ju 
dopolnjujemo z vidnimi podobami in multimedijo ter nebesednim oziroma kombinacijo 
omenjenih načinov komuniciranja. Poskrbeti moramo za skladnost besednega in 
nebesednega komuniciranja, ker tako povečamo prepričljivost sporočila; če sta omenjena 
načina komuniciranja v neskladju, udeleženci komuniciranja običajno bolj verjamejo 
nebesednemu komuniciranju. Pri komuniciranju je pomembno, da čim bolje poznamo 
udeležence komuniciranja, da se znamo čim bolje vživeti vanje in da čim bolje poznamo 
kulturne značilnosti okolja, kjer poteka komuniciranje – vse to namreč vpliva na zmožnost 
ugotavljanja pomena sporočila. Na uspešno poslovno komuniciranje pa pomembno vpliva 
tudi naša sposobnost poslušanja (Tavčar, 1995, str. 12-27). 
 
Pri ustni komunikaciji podjetnika pride do izraza njegov slog komuniciranja. Glede na to, 
kako posameznik kombinira v celoto besedno, glasovno in vidno sestavino komuniciranja, 
ločimo štiri sloge komuniciranja: pobudnike, snovalce, povezovalce in analitike (Alessandra, 
O`Connor, 1996, str. 3). Prevladujoče značilnosti posameznih slogov komuniciranja kažejo, 
da ima vsak izmed njih svoje prednosti in slabosti; noben slog komuniciranja tako ni 
(naj)boljši ali (naj)slabši. Slog komuniciranja je funkcija obnašanja, to pa je funkcija 
osebnosti, okolja in njune interakcije. Poznavanje osebnostnih lastnosti in načinov 
obnašanja nas samih in drugih je bistvenega pomena pri prepoznavanju lastnega in slogov 
komuniciranja drugih. Poznavanje lastnega sloga komuniciranja omogoča bolje razumeti, 
kakšna sporočila pošiljamo drugim (z besedami, z glasom in z videzom). Poznavanje slogov 
komuniciranja drugih pa omogoča prilagoditev lastnega načina sporočanja načinu sprejemanja 
drugih. Prepoznavanja slogov komuniciranja se je zato koristno naučiti. Pri tem sta v pomoč 
dva načina; prvi temelji na prepoznavanju besednih, glasovnih in vidnih signalov 
posameznika, drugi pa temelji na prepoznavanju dveh dimenzij osebnosti, ki določata sloge 
komuniciranja: introvertiranost – ekstravertiranost in posrednost – neposrednost. Na našo 
poslovno uspešnost pomembno vpliva kakovost naših medosebnih odnosov; dobro 
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razumevanje z drugimi ljudmi namreč pozitivno vpliva na različne vidike našega življenja in 
dela. Stopnja dobrega razumevanja z drugimi pa je v veliki meri odvisna od naše sposobnosti 
prilagajanja lastnega sloga komuniciranja različnim okoliščinam in slogom komuniciranja 
drugih. Kljub temu pri prilagajanju kanček pazljivosti ni odveč; pomembno je namreč ohraniti 
lastno identiteto, sicer lahko izpademo »umetni«, nepristni in neiskreni (Alessandra, 
O`Connor, 1996, str. 159-163). 
 
Namen magistrskega dela je seznaniti podjetnike z vlogo in pomenom slogov komuniciranja 
pri njihovem poslovnem komuniciranju z drugimi, s prevladujočimi značilnostmi posameznih 
slogov komuniciranja, z načinoma prepoznavanja posameznih slogov komuniciranja in z 
nasveti za prilagajanje lastnega sloga komuniciranja različnim okoliščinam in slogom 
komuniciranja drugih. Prav tako je namen dela raziskati, ali ima zavedanje podjetnikov glede 
uporabe slogov pri poslovnem komuniciranju – ali uporaba pretežno enega sloga ali uporaba 
različnih slogov glede na okoliščine – vpliv na njihovo poslovno uspešnost.  
 

1.2.  Cilji raziskave  
 
Pomembnejša cilja raziskave sta bila: 

1. Proučiti ustrezno domačo in tujo strokovno literaturo o obravnavani tematiki, osvojiti 
nova znanja o poslovnem komuniciranju nasploh in slogih komuniciranja podjetnikov 
ter tako pridobiti zaokroženo sliko vsebine, relevantne za obravnavan predmet 
proučevanja in raziskovanja. 

2. Raziskati, kateri slogi komuniciranja so (pretežno) značilni za podjetnike iz različnih 
bolj ali manj uspešnih podjetij in ali ima zavedanje podjetnikov glede uporabe slogov 
pri poslovnem komuniciranju – ali uporaba pretežno enega sloga ali uporaba različnih 
slogov glede na okoliščine – vpliv na njihovo poslovno uspešnost.  

 

1.3.  Metode raziskovanja 
 
Pri opredeljevanju teoretične vsebine dela sem najprej proučila ustrezno domačo in tujo 
strokovno literaturo in druge vire, prispevke in spoznanja o podjetništvu, podjetniku, 
poslovnem komuniciranju in slogih komuniciranja podjetnikov. Pri tem sem uporabila svoje 
znanje, pridobljeno v okviru študija, ki sem ga dopolnila z znanjem, pridobljenim na različnih 
delovnih mestih. Proučevanje je temeljilo na naslednjih metodah: metodi zbiranja in metodi 
analize vsebin, metodi primerjanja spoznanj različnih avtorjev, deskriptivno – analitičnih 
metodah in metodi izvajanja sklepov.  
 
Empirična vsebina dela je temeljila na metodi anketnega vprašalnika; tega sem z metodo 
intervjujev in razgovorov s podjetniki najprej preverila in ga ustrezno prilagodila ter tako 
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dosegla njegovo optimalno jasnost in razumljivost. V okviru raziskave pridobljene podatke 
sem obdelala z ustreznimi statističnimi metodami.  
 
Na podlagi ugotovitev, pridobljenih v okviru teoretične in empirične vsebine dela, sem z 
metodo primerjanja različnih spoznanj in z metodo sinteze prišla do določenih sklepov ter na 
njihovi osnovi oblikovala predloge in priporočila. 
 

1.4.  Očrt vsebine poglavij 
 
V uvodnem poglavju dela je orisana problematika z opredelitvijo predmeta in namena 
raziskave, opredeljeni so cilji in metode raziskovanja, ob koncu pa je prikazan očrt vsebine 
poglavij. Drugo poglavje je osredotočeno na obravnavo podjetništva in podjetnika; 
podrobneje so predstavljene naslednje teme: pomen podjetništva in podjetnika za gospodarski 
razvoj Slovenije, pojma »podjetništvo« in »podjetnik«, podjetniški proces in njegove ključne 
gonilne sile – podjetnik, poslovna priložnost in potrebna sredstva, podjetniški odločitveni 
proces, motivi in zadržki proti odločitvi za samostojen posel, osebnostne lastnosti uspešnega 
podjetnika, in sicer temperament, značaj, sposobnosti, znanja in motivacijski vidik 
podjetniške osebnosti ter medosebni odnosi v komunikaciji podjetnika. Tretje poglavje je 
osredotočeno na obravnavo poslovnega komuniciranja podjetnika; podrobneje so 
predstavljene naslednje teme: osnove poslovnega komuniciranja, njegove sestavine in proces, 
načini poslovnega komuniciranja – ustni, pisni in nebesedni ter etika v poslovnem 
komuniciranju. Četrto in hkrati tudi zadnje poglavje teoretične vsebine dela pa je 
osredotočeno na obravnavo slogov komuniciranja podjetnikov; podrobneje so predstavljene 
naslednje teme: kako je slog komuniciranja povezan z obnašanjem in osebnostjo, raziskovanje 
in razvoj slogov komuniciranja, vloga in pomen slogov komuniciranja pri poslovnem 
komuniciranju podjetnika, značilnosti posameznih slogov komuniciranja, načina 
prepoznavanja posameznih slogov komuniciranja, ujemanje slogov komuniciranja in nasveti 
za prilagajanje lastnega sloga komuniciranja različnim okoliščinam in slogom komuniciranja 
drugih. Ob koncu drugega, tretjega in četrtega poglavja so zbrane tudi pomembnejše sklepne 
misli posameznega poglavja. Peto poglavje je vezano na empirično vsebino dela in je 
osredotočeno na raziskavo o slogih komuniciranja podjetnikov. V šestem poglavju so podane 
sklepne misli teoretične in empirične vsebine dela. Delo je končano z navedbo literature 
(sedmo poglavje) in virov (osmo poglavje). 
 

2.  PODJETNIŠTVO IN PODJETNIK  
 
Pojma podjetništvo in podjetnik sta se v državah srednje in vzhodne Evrope vse do poznih 
osemdesetih let prejšnjega stoletja razmeroma redko uporabljala. Korenite politične 
spremembe v začetku devetdesetih let, ki so povzročile prehod v tržno gospodarstvo, so 
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močno vplivale na najrazličnejše vidike življenja in dela posameznikov v družbi. Pojma 
podjetništvo in podjetnik sta postala vse pogostejši in pomembnejši besedi. Njun pomen za 
gospodarski razvoj Slovenije je izjemen, saj vpliva na (Tajnikar, 2000, str. 14-18):  

• zaposlovanje: viri ustvarjanja novih delovnih mest so skoraj izključno v hitro rastočih 
podjetjih, ki sicer začnejo kot majhna podjetja, vendar to svojo majhnost uspejo 
preseči in nato skozi daljše obdobje hitro rastejo; 

• učinkovitost gospodarstva: razvoj majhnih in srednjih podjetij prilagaja velikostno 
strukturo slovenskega gospodarstva konkurenčni evropski in svetovni; tako vpliva na 
fleksibilnost slovenskega gospodarstva ter na nastanek podjetij, ki so po velikosti in z 
vidika ekonomije obsega konkurenčna evropskim in svetovnim; majhna in srednja 
podjetja so izjemno prilagodljiva, ustvarjajo nove tehnologije, proizvode in storitve; 

• spreminjanje sektorske in regionalne strukture gospodarstva: podjetništvo spreminja 
Slovenijo iz industrijske države v državo z razvitimi sekundarnimi in terciarnimi 
sektorji; ta proces je geografsko razpršen in tako bistveno prispeva k enakomernosti 
regionalnega razvoja; 

• gospodarsko rast: dinamika slovenskega gospodarstva je odvisna od hitrosti rojevanja 
hitro rastočih podjetij (gazel) in njihove vitalnosti; gospodarstva, ki ne ustvarjajo 
ugodnih okoliščin za gazele, ne morejo imeti uspešne rasti.  

 

2.1.  Opredelitev pojma »podjetništvo«  
 
Pojem »podjetništvo« je sestavni del našega besednjaka, zlasti od prehoda v tržno 
gospodarstvo v začetku devetdesetih let. Ker je še dandanes zelo pogosta in pomembna 
beseda, bomo v nadaljevanju nekaj misli namenili njeni opredelitvi.  
 
Čeprav obstaja toliko definicij, kolikor je strokovnjakov, ki so raziskovali podjetništvo, 
povzemimo definicijo podjetništva, kot jo navajata Robert D. Hisrich in Michael P. Peters v 
njuni knjigi Entrepreneurship (2002, str. 10): »Podjetništvo je proces ustvarjanja nečesa 
novega in vrednega, pri čemer podjetnik vloži svoj čas in trud, prevzema spremljajoča 
finančna, psihološka in socialna tveganja, rezultat pa je nagrada v obliki denarja, osebnega 
zadovoljstva in neodvisnosti.« Ustvarjalni proces, čas in trud, prevzemanje tveganj in nagrade 
so ključni elementi, ki zaznamujejo pojem »podjetništvo«.  
 
Pri podjetništvu gre v prvi vrsti za ustvarjanje dodane vrednosti, pri čemer gre za ustvarjanje 
kolikor mogoče velike razlike med vrednostjo uporabljenih proizvodnih faktorjev in 
vrednostjo proizvedenih proizvodov oziroma storitev. Proces ustvarjanja dodane vrednosti ali 
podjetniški proces se začne s snovanjem idej. Snovanje idej je pravzaprav šele prvi korak v 
podjetniškem procesu; vsaka poslovna ideja namreč še ni nujno tudi poslovna priložnost. 
Poslovno idejo je potrebno najprej poslovno preveriti po tehnični plati (ali znam izdelati?) in 
tržni plati (ali je mogoče proizvod ali storitev uspešno prodajati?). Šele ko je poslovna ideja 
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potrjena kot tehnično izvedljiva in poslovno donosna, govorimo o poslovni priložnosti. 
Naslednji korak podjetniškega procesa je t.i. sprožilni moment; gre za dogodek v življenju 
posameznika (npr. izguba zaposlitve, upokojitev, selitev ipd.), ki vpliva na njegovo odločitev 
za podjem1. Podjetniški proces se konča z ustanovitvijo podjetja in njegovim vodenjem v 
rasti (Hatten, 1997, str. 33). 
 

2.2.  Podjetniški proces 
 
Spoznali smo, katere korake vključuje podjetniški proces, zdaj pa nas zanima, katere so 
njegove ključne gonilne sile. To poglavje bomo tako namenili podjetniku, poslovni 
priložnosti in potrebnim sredstvom; podjetniški proces je namreč rezultat medsebojnega 
delovanja omenjenih treh gonilnih sil (Vahčič v Glas, Pšeničny, 2000, str. 16). 
 

2.2.1.  Podjetnik  

 
Kakovost podjetnika je ključni element uspeha novega podjetja. Tako kot pojem 
»podjetništvo« je tudi pojem »podjetnik« pogost in pomemben izraz, ki ga zlasti od prehoda v 
tržno gospodarstvo pa vse do danes uporabljamo v pisani in govorjeni besedi. Prav je, da tudi 
opredelitvi pojma »podjetnik« namenimo nekaj misli. 
 
Z razvojem teorije podjetništva se je razvijal tudi pojem »podjetnik«; ta pojem se je 
spreminjal od zgodnjega obdobja, prek srednjega veka, vse do dvajsetega stoletja, vendar še 
danes ni neke splošno sprejemljive definicije tega pojma. Pojem »podjetnik« je francoskega 
izvora; »enterpreneur« dobesedno pomeni »vmesnik« ali »posrednik« (Antončič et al., 2002, 
str. 26). Na podlagi izsledkov dosedanjih raziskovanj lahko podjetnika opredelimo kot 
ambicioznega posameznika, inovatorja, ki je sposoben prepoznati dobro poslovno idejo in na 
njeni osnovi ustvariti dobro poslovno priložnost. V ta namen organizira in razporeja potrebna 
sredstva, pri čemer prevzema tveganja, povezana z negotovostjo. Takega posameznika žene 
želja po dosežkih. Je vodja, ki je sposoben sprejemati odločitve v še tako negotovih 
okoliščinah, in je izjemno prilagodljiv na spremembe v ekonomskih pogojih. Če je uspešen, 
so nagrade v različnih oblikah (finančne ali v obliki osebnega zadovoljstva) plačilo za njegov 
vloženi trud. 
 
Čeprav obstaja toliko definicij, kolikor je strokovnjakov, ki so raziskovali podjetništvo, 
končajmo z definicijo podjetnika, kot jo navaja Viljem Pšeničny et al. v knjigi Podjetništvo: 
podjetnik, podjetniška priložnost, podjetniški proces, podjem (2000, str. 28): »Podjetnik je 
inovator, razvijalec in uresničevalec, ki je sposoben prepoznati ali vzbuditi tržno potrebo in na 
njeni osnovi z razvojem izvedljive in tržno zanimive podjetniške ideje ustvariti podjetniško 
                                                 
1 »Podjem je podjetje v svoji vsebini in ne v svoji pravni obliki.« (Pšeničny et al., 2000, str. 7) 
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priložnost. Z vzpostavitvijo organizacije in z vložkom časa, naporov, denarja in spretnosti v 
procesu uresničevanja podjetniške priložnosti ustvarja dodano vrednost. Pri tem prevzema 
tveganje na konkurenčnih trgih in ob uspehu požanje nagrado (predvsem finančno) za vložene 
napore.«  
 

2.2.2.  Poslovna priložnost 

 
O poslovni priložnosti smo že govorili, zato vemo, da je poslovna priložnost le tista poslovna 
ideja, ki je poslovno preizkušena, kar pomeni, da je tehnično izvedljiva in poslovno donosna 
ter jo je mogoče realizirati. Ko razmišljamo o poslovnih idejah, izhajamo iz dveh izhodišč: 

1. Večina poslovnih idej je v glavnem slaba – ideje nas večinoma ne pritegnejo takoj, 
dvomimo v njihov uspeh, večina idej je le posnemanje v praksi že uresničenih idej. 
Pomembno je, da ne nasedemo vsaki ideji. Če nas ideja močno privlači, je nujno, da jo 
najprej podrobno analiziramo z uporabo poslovnega načrta. 

2. Idej ni malo, večinoma so sicer slabe, vendar jih pravzaprav kar mrgoli – velja, da 
tudi najslabšo idejo lahko spremenimo v uspešen posel, če jo le znamo na pravi način 
izoblikovati. 

 
Razvoj poslovnih priložnosti poteka v dveh korakih: prvi korak je vezan na snovanje 
poslovnih idej, drugi korak pa njihovo vrednotenje. V okviru vrednotenja poslovnih idej 
moramo pazljivo, sistematično in s podrobnimi podatki izdelati pet ocen, in sicer: (1) oceno 
samega proizvoda ali storitve, (2) oceno kupcev in trga, na katerega naj bi proizvod oziroma 
storitev prodajali, (3) oceno tehnologije in organizacije proizvodnje, (4) oceno upravljanja 
podjetja in ustrezne kadrovske zasedbe in (5) finančno in ekonomsko oceno podjetniške 
ideje (Tajnikar, 2000, str. 44).  
 

2.2.3.  Potrebna sredstva 

 
Potrebna sredstva so ključni dejavnik omejevanja podjetniškega procesa. Podjetnik mora 
poiskati potrebna sredstva za realizacijo poslovne priložnosti. Potrebna sredstva sestavljajo: 
znanje, človeški viri in kapital v vseh oblikah (denar, prostori, oprema ipd.). Podjetnik, ki je 
vreden zaupanja in je dobro oblikoval poslovno politiko, bo lažje pritegnil ključne ljudi in 
finančna sredstva. Pri uspešnem iskanju potrebnih sredstev je ključnega pomena dobra 
začetna skupina, ki naj jo tvorijo vodilni podjetnik in partnerji. Za uspešne podjetnike je 
značilno, da svoje poslovne ideje izpeljejo tudi, če sami niso lastniki kapitala in sredstev. Na 
začetku tako poskušajo naprej kontrolirati potrebna sredstva, lastništvo nad njimi pa se jim ne 
zdi pomembno. Za dobre podjetnike velja, da znajo iz omejenih sredstev izvleči več kot drugi 
in znajo napredovati z minimalnim dodajanjem sredstev. Za uspeh podjetnika je pomembno 
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tudi, da le-ta zna pritegniti in pravilno uporabiti zunanje strokovnjake (bankirje, računovodje, 
pravnike itd.) (Glas, Pšeničny, 2000, str. 19).  
 
Pri svojem delu s podjetniki se pogostokrat srečam z opazko, da je izvor vseh njihovih težav 
pri poslovanju prav pomanjkanje denarja. Ti podjetniki se ne zavedajo, da je denarja, ki išče 
dobre poslovne priložnosti, več kot dovolj, problem je le, ker dobrih poslovnih priložnosti in 
dobrih podjetniških skupin primanjkuje. V podjetništvu velja, da finančna sredstva pridejo 
sama, če je le podjetje dobro definirano.  
 
Bistveni element podjetniškega procesa je kakovostna podjetniška skupina z vodilnim 
podjetnikom na čelu. Tak podjetnik zna pravilno izbrati kakovostne partnerje, opredeliti in 
ovrednotiti poslovne priložnosti, poiskati potrebna sredstva in realizirati poslovne priložnosti 
v praksi. Naj končamo z definicijo podjetništva, ki jo je podal profesor Timmons iz Babson 
Collegea (ZDA): »Podjetništvo je proces, v katerem se nekaj gradi skoraj iz nič.« (Timmons 
v Glas, Pšeničny, 2000, str. 20) 
 

2.3.  Odločitev za podjetniško kariero: motivi in zadržki 
 
Navdušenje, razočaranje, strah, negotovost, trdo delo – vse to in še več je podjetništvo. Zakaj 
torej nekdo sprejme to težko odločitev? Pravzaprav ni enostavne razlage o tem, zakaj se 
nekdo odloči za ustanovitev lastnega podjetja, drugi pa v enakih ali podobnih okoliščinah o 
tem niti ne razmišlja. Odločitev za podjetniško kariero je rezultat vrste okoliščin. V 
nadaljevanju bomo tako nekaj misli namenili t.i. podjetniškemu odločitvenemu procesu, 
motivom in zadržkom proti odločitvi za samostojen posel.  
 

Podjetniški odločitveni proces pomeni odločitev postati podjetnik – pomeni torej premik od 
dosedanjega življenjskega sloga k ustanovitvi lastnega podjetja. Na spremembo dosedanjega 
življenjskega sloga vplivata dva dejavnika: prvi je delovno okolje; posamezniki običajno 
ustanavljajo podjetja na področjih, ki so jim znana in kjer imajo bogate delovne izkušnje, 
drugi pa je povezan s prekinitvijo delovnega razmerja; npr. izguba zaposlitve, upokojitev, 
selitev ipd. Odločitev za ustanovitev podjetja se pojavi, ko posameznik, ki ima določene 
posebne sposobnosti in nagnjenja postati podjetnik, dojame, da je ustanovitev podjetja 
zaželena in možna. Na zaželenost ustanovitve podjetja vplivajo kultura, subkultura, družina, 
učitelji in prijatelji. Možnost ustanovitve podjetja pa je odvisna od dejavnikov, ki omogočajo 
ustanovitev podjetja; ti dejavniki so vlada, izobrazba in izkušnje, trženje, finančne zmožnosti 
in vzorniki (Antončič et al., 2002, str. 31-34). 
 
Odločitev posameznika za ustanovitev lastnega podjetja pa je močno povezana tudi z 
nekaterimi motivi, ki potiskajo oziroma vlečejo posameznika v podjetniško kariero. Morda 
najpomembnejši je prav samostojnost; neodvisnost; biti sam svoj gospodar, mnogim 
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posameznikom pomeni največ. V okviru lastnega podjetja posamezniki lahko svobodneje 
izražajo lastno kreativnost, podjetje pa jim pomeni tudi priložnost ustvariti nekaj 
pomembnega tako za družino kot tudi za družbo kot celoto. Podjetni posamezniki uživajo v 
poslu, navdušujejo jih izzivi, pripravljeni so prevzemati tveganja, povezana z negotovostjo. V 
podjetniško kariero jih potiska potreba po dosežkih (potreba po spoštovanju, priznanju, 
uveljavitvi, uspehu) in vlečejo različne nagrade; običajno nagrade finančne narave pa tudi v 
obliki osebnega zadovoljstva. 
 
Kljub motivom pa se v posamezniku pojavljajo tudi določeni zadržki proti odločitvi za 
samostojen posel: posameznik je zadovoljen z delom, ki ga opravlja, zato o odhodu iz 
organizacije, kjer je zaposlen, sploh ne razmišlja. Pogostokrat posameznika odvrne strah pred 
neuspehom, ki ga spremlja še bojazen, da v primeru neuspeha ne bi dobil dela oziroma 
zaposlitve. Posameznik ima poslovno idejo, vendar ga skrbi, da ni dovolj dobra za uspešno 
podjetje. Dvomi, da bo zmogel sam, zato si želi družabnika, vendar ga ne zna najti. Zaveda 
se, da je podjetniška kariera povezana tudi z velikimi finančnimi tveganji. Skrbi ga, kako bi 
njegova odločitev za samostojen posel vplivala na njegovo družino. Ni prepričan, ali bi znal 
prodajati svoj proizvod oziroma storitev, dvomi tudi v svoje vodstvene sposobnosti (Možina 
et al., 2002, str. 114). 
 
Zaradi izjemno pomembne vloge podjetništva in podjetnikov v gospodarskem razvoju družbe 
je nujno, da pospešimo podjetniško delovanje s podporo dejavnikom, ki spodbujajo 
posameznike k ustanavljanju novih podjetij in jih ne odvračajo od želje postati podjetnik. 
 

2.4.  Podjetnik in njegove lastnosti 
 
Raziskave o idealni podjetniški osebnosti kažejo, da ta pravzaprav ne obstaja. Podjetnik je 
lahko vsakdo ne glede na spol, starost, barvo kože, poklic, ki ga opravlja, ali okolje, iz 
katerega prihaja. Vendar pa imajo vsi podjetniki nekaj skupnega – gre za osnovne lastnosti, ki 
jih ločijo od množice drugih ljudi (Pšeničny et al., 2000, str. 61):  

• obvladovanje svojega življenja in znanje za vplivanje na uresničitev svojih zamisli, 

• želja po samostojnosti in samostojnem odločanju o svoji usodi, 

• želja po uspehu in drugačnosti,  

• nagnjenost k tveganju,   

• dolgoročen, strateški, vizionarski pogled na poslovno priložnost, sredstva in vire ter 
ustrezno organizacijo za dosego poslovnih ciljev. 

 
Spoznali smo, da je za uspeh novega podjetja ključnega pomena prav kakovosten podjetnik. 
Podjetnika kot posameznika pa opredeljuje njegova osebnost. Ker se bomo v nadaljevanju 
precej srečevali s pojmom osebnosti, je prav, da na tem mestu opredelimo, kaj pravzaprav 
osebnost je: »Osebnost predstavlja relativno trajno in edinstveno (individualno) celoto 
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duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti posameznika.« (Musek et al., 1998, str. 4) Na 
uspešnost podjetnika tako pomembno vplivajo njegove osebnostne lastnosti, in sicer: 
temperament in značaj (koliko si prizadeva), sposobnosti (kaj zmore), znanje (kaj zna) in 
motivacija (kaj hoče).  
 

Temperament podjetnika 
 
Kaj najprej opazimo pri obnašanju drugih ljudi? Razmeroma hitro vidimo, kako se obnašajo: 
živahno ali lenobno, silovito ali umirjeno, odločno ali obotavljivo. Toda zakaj se obnašajo, 
kot se? Prvo razlago je že pred davnimi časi ponudil Hipokrat (460 – 377 pr. n. št.) (Hipokrat 
v Musek, 1993, str. 116) – bil je vedoželjnega in znanstvenega duha in je dobro poznal grški 
nauk, ki ga je kakšno generacijo pred njim razširjal Empedokles (490 – 430 pr. n. št.) 
(Empedokles v Musek, 1993, str. 116). Ta je poudarjal, da je vesolje sestavljeno iz štirih 
osnovnih prvin: ognja, vode, zraka in zemlje. To pomeni, da mora biti tudi človek kot celota 
mešanica štirih osnovnih prvin. Toda kje so te prvine v človeku? Hipokrat je prišel na misel, 
da se štiri osnovne prvine skrivajo v telesnih sokovih: žolč, kri, sluz in »črni žolč« (verjetno 
vranična tekočina) so po Hipokratovem mnenju bistveni za človekovo osebnost; po njegovem 
mnenju prav ti sokovi uravnavajo človekovo obnašanje. Tako se je razvil znameniti 
Hipokratov nauk o štirih tipih temperamenta. Beseda »temperament« izhaja iz latinske besede 
»temperamentum«, ki pomeni »mešanico« oziroma bolje »pravo mešanico«. Ta besedna 
zveza skriva pomembno Hipokratovo idejo, ki pravi, da so sokovi pri vsakem človeku 
pomešani in tvorijo njegov temperament. Bolj so ti sokovi uravnoteženi, bolj zdravo je 
človekovo obnašanje, če pa gre prevlada enega soka predaleč, tedaj je to slabo in kaže na 
bolezen. Hipokratov nauk je kasneje dopolnil Galen (131 – 201) (Galen v Musek, 1993, str. 
117); v nadaljevanju predstavljamo klasifikacijo temperamentov po Hipokratu in Galenu 
(Musek, 1993, str. 117):  
 

TEMPERAMENT SOK PRVINA LASTNOST ZNAKI OBNAŠANJA 

 

KOLERIK 
 

žolč 
 

ogenj 
 

toplo 
silovitost, razburljivost, prepirljivost, 
nezadovoljnost; čustva so močna in se hitro 
pojavijo; razpoloženje je pesimistično  

 

SANGVINIK 
 

kri 
 

zrak 
 

suho 
lahkotnost, živahnost, spremenljivost, 
podjetnost; čustva si sledijo, se pojavljajo 
in izginjajo hitro; razpoloženje je 
optimistično  

 
FLEGMATIK 

 
sluz 

 
voda 

 
vlažno 

neodzivnost, mirnost, stabilnost, 
hladnokrvnost; čustva so mlačna in se težko 
menjajo; razpoloženje je optimistično 

 
MELANHOLIK 

 
»črni žolč« 

 
zemlja 

 
mrzlo 

počasnost, depresivnost, zavrtost, skrb in 
strah; čustva so intenzivna in trajajo dolgo; 
razpoloženje je pesimistično 
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Z izrazom temperament tako označujemo predvsem načine obnašanja. Lastnosti 
temperamenta so pod močnim vplivom dednih dejavnikov, kar pa ne pomeni, da je 
temperament v celoti prirojen; pod vplivom okolja se lahko do neke mere tudi spreminja in 
prilagaja. Štirje osnovni tipi temperamenta so podlaga najrazličnejših načinov obnašanja, ki 
jih opažamo pri sebi in pri drugih. Običajno združujemo v sebi mešanico različnih 
temperamentov, med katerimi prevladuje en temperament. Pri podjetniku je to sangvinični 
temperament.  
 

Značaj podjetnika 
 
Ko govorimo o temperamentu, govorimo o načinu obnašanja: kako? Pri značaju pa gre bolj za 
vsebino obnašanja: kaj? Beseda »karakter« izhaja iz grške besede »harassein«, kar pomeni 
»ostriti«, »dolbsti«, »vrezati«, »vtisniti«. Karakter je tako najprej pomenil znak oziroma odtis. 
Kasneje se je pomen prenesel z znaka na značaj oziroma na značilnosti posameznika (Musek, 
1997, str. 198). Značajske lastnosti so zlasti tiste osebnostne lastnosti, ki jih ocenjujemo z 
moralnega in etičnega vidika, in ki se običajno povezujejo s posameznikovo voljo in 
motivacijo. Ko danes govorimo o značaju, mislimo predvsem na lastnosti, kot so moč volje, 
vztrajnost, poštenost, nesebičnost, vestnost, skromnost, odkritost, redoljubnost, hrabrost in 
podobno. Značajske lastnosti so pod močnim vplivom okolja. Na oblikovanje značaja 
bistveno vpliva vzgoja, prek nje pa tudi družbene in kulturne norme. Podjetnikov značaj se 
tako praviloma dopolnjuje in spreminja vse življenje. V tem primeru govorimo o zrelosti 
podjetnikove osebnosti (Plut, 1995, str. 55). 
 

Sposobnosti podjetnika 
 
Sposobnosti (kaj zmoremo) so osebnostne lastnosti, ki pomenijo »potencial za dosežke in za 
uspešnost; so psihofizične zmožnosti, ki (poleg znanja, motivacije in drugih lastnosti) 
vplivajo na uspešnost in stopnjo naših dosežkov« (Musek, 1997, str. 242). 
 
Posamezniki v sebi združujemo številne različno razvite telesne (fizične) in duševne 
(psihične) sposobnosti. Telesne sposobnosti zajemajo statične (npr. moč) in gibalne ali 
motorične sposobnosti; slednje pomenijo sposobnosti, vezane na hitrost, natančnost in 
usklajenost gibanja. Duševne sposobnosti pa so čutno zaznavne ali senzorne; te pomenijo 
sposobnosti, vezane na čutna področja, ki omogočajo registracijo podatkov, potrebnih za 
opravljanje nalog, in umske, kamor prištevamo nadarjenost (talent), inteligentnost in 
ustvarjalnost. Inteligentnost opredelimo kot: »(1) sposobnost mišljenja, miselnega presojanja, 
miselnega razumevanja, miselnega uvidevanja odnosov, (2) sposobnost prilagajanja novim 
situacijam, iznajdljivost in uspešnost prilagajanja, (3) sposobnost uporabe znanja, sposobnost 
reševanja problemov in nalog, (4) sposobnost učenja in (5) učinkovitost v medsebojnih 
odnosih« (Musek, 1997, str. 249), ustvarjalnost pa kot »sposobnost učinkovitega reševanja 
problemov na izviren in nov način« (Musek, 1997, str. 266). 
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Sposobnosti so močno odvisne od dednih vplivov. Pa tudi okolje in lastna dejavnost vsaj 
delno vplivata na razvoj sposobnosti. Za podjetnika je značilna posebna sposobnost, ki ji 
pravimo podjetnost; ta se kaže v številu pobud, ki jih podjetnik sproži sam ali v sodelovanju z 
drugimi ljudmi (Plut, 1995, str. 56). 
 

Znanja podjetnika 
 
Znanja, ki jih potrebuje podjetnik, lahko razvrstimo v tri glavne skupine: splošna znanja, 
znanja poslovnega managementa in osebnostna podjetniška znanja (Antončič et al., 2002, str. 
45). Splošna znanja so npr. tehnična znanja, poslušanje, opazovanje okolja, delovanje v 
skupinah, organiziranje, grajenje mrež; v to skupino znanj sodita tudi pisna in ustna 
komunikacija. Znanja poslovnega managementa sestavljajo znanja, potrebna za ustanovitev, 
rast in vodenje podjetja (npr. znanja s področja poslovnih funkcij podjetja, načrtovanja ciljev, 
sprejemanja odločitev, nadzora, pogajanj, vodenja podjetja v rasti; v to skupino znanj sodijo 
tudi znanja s področja medosebnih odnosov). Tretja skupina znanj pa so osebnostna 
podjetniška znanja, kamor prištevamo notranji nadzor (disciplino), sprejemanje tveganj, 
inovativnost, usmerjenost k spremembam, vztrajnost in vizionarstvo v vodenju. 
 

Motivacijski vidik podjetniške osebnosti  
 
Motivacijo opredelimo kot proces, v katerem motivi potiskanja (potrebe, nagoni, instinkti) ali 
privlačnosti (cilji, vrednote, ideali) pri človeku povzročijo določeno obnašanje. Prvi 
»potiskajo« in nam dajejo zagon za dosego ciljev, drugi »vlečejo«; delujejo pravzaprav kot 
magnet, ki nas privlači in usmerja. Motivacija za podjetništvo je proces, ki povzroča, da se 
ljudje obnašajo podjetniško; motivacijski podjetniški proces tako sestoji iz potrebe po 
uspehu, sredstev, kamor prištevamo podjetnike, poslovna in finančna sredstva, akcije, ki se 
odseva v iskanju in kombiniranju proizvodnih dejavnikov, in cilja kot realizacije donosnih 
poslovnih priložnosti. Motivacijski potencial za podjetništvo prikažemo z naslednjo formulo 
(Plut, 1995, str. 68): 
 

MPP = PU x PL x PC x PI x PO, kjer je 
 
MPP  = motivacijski potencial za podjetništvo, 
PU  = potreba po uspehu (pridobljeno z vzgojo v otroštvu), 
PL  = podjetniške lastnosti, 
PC  = poistovetenje osebnih ciljev s cilji podjetja, 
PI  = povratna informacija – poznavanje rezultatov svojega dela, 
PO  = podjetniško okolje (pogoji za delovanje podjetništva). 
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Motivacijo za podjetništvo lahko okrepimo tako, da sledimo naslednjim načelom: 
1. Čim bolj posameznik verjame, da lahko razvije motiv za podjetništvo, tem verjetneje 

mu bo to tudi uspelo. 
2. Posameznik bo lažje razvil motiv za podjetništvo, ki bo v skladu z zahtevami družbe. 
3. Če posameznik dojame podjetništvo kot resničen napredek oziroma ga zaznava kot 

izboljšanje glede na prevladujoče kulturne vrednote, bo vpliv motiva za podjetništvo 
na njegovo bodoče podjetniško obnašanje močnejši. 

4. V čim večji meri posameznik vodi evidenco o dosežkih glede na zastavljene osebne 
cilje, ki so usklajeni s cilji podjetja, močnejši bo vpliv motiva za podjetništvo na 
njegovo bodoče podjetniško obnašanje. 

5. Motiv za podjetništvo posameznik najlaže razvije v okolju, kjer se dobro počuti, ki ga 
sprejema in ceni, in ki mu daje občutek, da je zmožen oblikovati svoje bodoče 
podjetniško obnašanje. 

 

2.5.  Medosebni odnosi v komunikaciji podjetnika 
 
Odnosi so sestavni del našega življenja in dela. Izhajajo iz naših osebnostnih lastnosti in so 
usmerjeni na druge ljudi, ki nas obdajajo. Medosebni odnosi pomembno vplivajo na našo 
poslovno uspešnost; če ni vse prav v odnosih, ne moremo zares uspeti, pa naj bomo še tako 
nadarjeni, strokovno usposobljeni in prizadevni. Zato moramo ustvariti in ohranjati kar 
najboljše odnose z drugimi ljudmi. Pri tem moramo spoštovati naslednje temeljne značilnosti 
odnosov (Možina et al., 1994, str. 653-655): 

• Priznavanje različnosti: zavedati se moramo, da so nekatere osebnostne lastnosti 
skupne nam vsem, spet druge so značilne samo za nas; vsakega človeka opredeljuje 
njegova lastna osebnost. Priznavanje različnosti med ljudmi pomeni priznavanje 
pravice vsakega človeka do njegovega lastnega mišljenja.  

• Vživljanje v soljudi (čustvena inteligenca): čustveno inteligenco opredelimo kot 
»zmožnost opazovanja, razumevanja in spremljanja naših čustev in čustev drugih ter 
uspešnega odzivanja nanje« (Možina et al., 2002, str. 822). Človeka najbolj 
obvladujejo potrebe, da bi bil kaj vreden, da bi kaj pomenil, da bi bil priznan. Pri delu 
z ljudmi naj bi zato vedno razmišljali empatično, se vživeli v ljudi, si prizadevali 
razumeti njihove potrebe in interese ter njihov način mišljenja, pri tem pa upoštevali 
njihovo potrebo po spoštovanju in osebnem ponosu. Ponosa kogarkoli ne smemo 
nikoli prizadeti, če hočemo uspešno sodelovati. Doseči moramo, da se ljudje v 
odnosih z nami počutijo dobro in udobno. 

• Vzajemnost odnosov: gre za enakopravno in obojestransko soočanje razlik in 
podobnosti v odnosih. 

• Omogočanje osebnega izražanja: pomeni pravico vsakega človeka do samostojnega 
in neodvisnega razvoja oziroma do individualnosti. 
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• Dajanje in sprejemanje povratnih informacij: zgolj enosmerno komuniciranje ne 
more ustvariti pravih odnosov med ljudmi; povratne informacije so tiste, ki razvijejo 
resnični stik in prave medosebne odnose.  

• Priznavanje nasprotij oziroma konfliktov: zavedati se moramo, da življenja brez 
nasprotij oziroma konfliktov ni in ga verjetno nikoli ne bo. Pomembno je, da se 
nasprotij oziroma konfliktov v medosebnih odnosih zavedamo, jih priznavamo in 
prizadevamo reševati.  

• Preprečevanje dvopomenske situacije: pomembno je, da tisto, kar pripovedujemo, 
tudi zares mislimo, naša govorjena beseda pa mora biti skladna z našim obnašanjem in 
nebesednim komuniciranjem. Vsako komuniciranje ima namreč vsebinski in odnosni 
vidik; pri prvem posredujemo informacijo o predmetu komuniciranja (kaj), pri drugem 
pa informacijo o odnosu med udeleženci komuniciranja (kako).  

• Brez vsiljevanja: pri gradnji in razvoju medosebnih odnosov je spoštovanje osebnosti 
in dostojanstva vsakega človeka nujno, zato nikomur ne smemo nikoli ničesar 
vsiljevati.  

• Brez nehotene ali nevrotične zlorabe drugega: gre za nekontrolirano uporabo nekoga 
drugega za reševanje lastnih notranjih konfliktnih situacij. Tovrstna zloraba pomeni 
dvoje: (1) posameznika silimo v vlogo zaželenega, a neuresničljivega dela lastne 
osebnosti oziroma (2) damo sodelavcu nalog, da namesto nas naredi nekaj, česar sami 
iz kakršnihkoli razlogov nočemo storiti. 

 
Ne glede na to, kaj delamo in kakšne cilje uresničujemo – najpomembnejši so medosebni 
odnosi. Izjemni medosebni odnosi prinašajo izjemne koristi. Zato je nujno ustvariti in 
ohranjati kar najboljše odnose z drugimi ljudmi. To lahko storimo z inteligentnim 
sporazumevanjem. Inteligentno sporazumevanje prepoznamo po bistrosti, pozornosti in 
preudarnosti, kar izražamo s svojim obnašanjem do drugih ljudi. Da bi se znali inteligentno 
sporazumevati, potrebujemo nekatere sposobnosti: 

• sposobnost za prepoznavanje partnerjeve osebnosti in njegovih individualnih 
značilnosti ter za to, da mu pokažemo, da imamo do njega in njegovih interesov 
poseben odnos; 

• sposobnost za utrjevanje njegovega samospoštovanja in samozavesti ter za to, da mu 
zagotovimo čim večjo korist in osebno zadovoljstvo; 

• sposobnost za to, da poskrbimo, da drugi doživljajo komuniciranje in sodelovanje z 
nami kot uspeh in izjemen dogodek, ki daje ne le profesionalne proizvode ali storitve, 
ampak tudi energijo, odločnost in pogum. 

Pravo inteligentno sporazumevanje lahko opišemo kot izostren občutek za medosebne odnose, 
kar pomeni ljudi navduševati, jih pridobivati zase in jih pozitivno spodbujati. Kdor je v 
odnosih inteligenten, si zlahka pridobi veliko moč prepričevanja in privlačnosti. V tem je 
skrivnost karizme in osebnega žara. Od inteligentnosti, ki jo pokažemo pri sporazumevanju z 
drugimi, je odvisno ne le to, kako uspešni smo zdaj, ampak tudi kakšne možnosti za uspeh 
bomo imeli v prihodnje (Gross, 2001, str. 31-48).  
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Če ob koncu povzamemo pomembnejša spoznanja, lahko rečemo, da je pomen podjetništva in 

podjetnikov za gospodarski razvoj izjemen, saj vpliva na ustvarjanje novih delovnih mest, 

učinkovitost gospodarstva, spreminjanje sektorske in regionalne strukture gospodarstva in 

gospodarsko rast. Pri podjetništvu gre v prvi vrsti za ustvarjanje dodane vrednosti; govorimo 

o podjetniškem procesu, ki sestoji iz snovanja idej, sprožilnega momenta, ustanovitve podjetja 

in vodenja podjetja v rasti. Gonilne sile podjetniškega procesa so podjetnik, poslovna 

priložnost in potrebna sredstva. Za uspeh novega podjetja je kakovosten podjetnik ključnega 

pomena. Tak podjetnik zna pravilno izbrati kakovostne partnerje, opredeliti in ovrednotiti 

poslovne priložnosti, poiskati potrebna sredstva in realizirati poslovne priložnosti v praksi. 

Na uspešnost podjetnika pomembno vplivajo njegove osebnostne lastnosti, in sicer: 

temperament in značaj (koliko si prizadeva), sposobnosti (kaj zmore), znanje (kaj zna) in 

motivacija (kaj hoče). Uspešnost podjetnika pa ni odvisna le od naštetih osebnostnih lastnosti, 

pač pa tudi od kakovosti odnosov z drugimi ljudmi. Medosebni odnosi se vzpostavljajo v 

procesu komuniciranja; za doseganje dobrih medosebnih odnosov je dobra komunikacija 

vitalnega pomena. Komuniciranje podjetnika z zaposlenimi, kupci, dobavitelji, poslovnimi 

partnerji in drugimi ljudmi je sestavni del podjetnikovega vsakdana. Zato je obvladovanje 

veščin poslovnega komuniciranja strateško pomembno za nastanek, razvoj in preživetje 

vsakega podjetnika; še več, obvladovanje veščin poslovnega komuniciranja pomembno vpliva 

na uspešnost poslovnega komuniciranja podjetnika in na njegovo poslovno uspešnost.  

 

3.  PODJETNIK IN POSLOVNO KOMUNICIRANJE  
 

3.1.  Osnove poslovnega komuniciranja 
 
Sprehodimo se skozi organizacijo, bodisi majhno podjetje v začetni fazi razvoja bodisi veliko 
podjetje mednarodnih razsežnosti – kaj vidimo? Zaposleni snujejo elektronska sporočila, 
odgovarjajo na (elektronsko) pošto, se pogovarjajo po telefonu, pripravljajo poročila, 
prisostvujejo sestankom, se posvetujejo s sodelavci, pripravljajo poslovne predstavitve, 
skratka komunicirajo. Organizacijo tvorijo ljudje – lahko bi rekli, da so ljudje srce 
organizacije. Med ljudmi so stkane nevidne vezi, po katerih poteka komunikacija. Kot 
posameznik sam tudi organizacija teži k načrtovanim ciljem. Da bi cilje lahko dosegla, mora v 
vsej svoji celoti delovati usklajeno – sodelovanje med posamezniki je torej ključ do uspeha. 
Sodelovanje med posamezniki znotraj organizacije in tudi navzven – torej iz organizacije v 
zunanje okolje – pa terja sporazumevanje oziroma komuniciranje. Komuniciranje je sredstvo 
za doseganje ciljev organizacije. Obvladovanje veščin komuniciranja je vitalnega pomena za 
doseganje učinkovitega poslovnega delovanja, kar dokazujejo tudi raziskave, izvedene po 
letu 1990 v ZDA (Ober, 2003, str. 4-5): 

• obvladovanje veščin komuniciranja je najpomembnejša značilnost, ki jo delodajalci 
pričakujejo od kandidatov za zaposlitev; 
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• rezultati ankete, izvedene med 224 diplomanti poslovnih šol, so pokazali, da je 
komunikacija najpomembnejše področje znanja pri iskanju zaposlitve in kasneje pri 
napredovanju v službi; 

• rezultati ankete, izvedene med 6000 zaposlenimi, so pokazali, da je slaba 
komunikacija najbolj nadležna navada ameriških direktorjev; 

• rezultati ankete, izvedene med 200 podpredsedniki družb, so pokazali, da le-ti skoraj 
tri mesece v letu porabijo za pisanje pisem in poročil; 

• rezultati ankete, izvedene med 1000 zaposlenimi, so pokazali, da le-ti glavni razlog za 
odpor do delovnega mesta in nesporazume v največji meri pripisujejo slabi 
komunikaciji; 

• 80 % anketiranih managerjev iz 402 ameriških podjetij meni, da mora večina njihovih 
zaposlenih izboljšati svoje spretnosti pisanja; 

• v okviru polovice MBA študijskih programov v ZDA je poslovno komuniciranje 
obvezen predmet (kjer predmet ni obvezen, pa je zelo priporočljiv).  

 
Pomemben del poslovnega komuniciranja je tudi mreženje ali networking. Star angleški 
pregovor pravi: »Ne gre za to, kaj veš, ampak, koga poznaš.« (Cartwright, 2002, str. 58) V 
poslovnem svetu so prava poznanstva zelo pomembna; da jih zgradimo in ohranjamo, 
moramo obvladati umetnost poslovnega komuniciranja. 
 
Pojem »komunicirati« izhaja iz latinske besede »communicare«, ki pomeni »sporočati, 
posvetovati se, razpravljati, vprašati za nasvet«. Poslovno komuniciranje je komuniciranje, ki 
se nanaša na poslovanje. Mnogo je definicij komuniciranja; vse tako ali drugače pravijo, da je 

komuniciranje proces sporazumevanja med udeleženci, ki morajo biti med seboj uglašeni, 
da bi dosegli namen ali cilj komuniciranja.  
 
Komuniciranje ločimo v dve veji – družabno in poslovno. Nas zanima slednje, ki se loči od 
prvega po svoji ciljni naravnanosti – poslovno komuniciranje je torej ciljno usmerjeno in je 
namenjeno doseganju ciljev organizacije. Načrtovani cilji morajo biti merljivi (da vemo, ali 
je poslovno komuniciranje uspelo), dosegljivi (ne previsoki in ne prenizki; cilji naj bodo 
realni) in izzivni (dobro poslovno komuniciranje je odvisno od udeležencev, ki si bodo 
prizadevali bolj, če jim bodo cilji izziv). Poslovno komuniciranje je uspešno, če doseže 
načrtovane cilje. Doseganje načrtovanih ciljev mora temeljiti na ustrezni strategiji 
komuniciranja, ki obsega dejavnosti (kaj in kako), urejenost (kdo, kdaj in kje) in sredstva 
(koliko). Elementi strategije morajo biti med seboj usklajeni; le tako lahko pričakujemo 
uspeh. Če usklajevanje ne uspe, je bolje prilagoditi cilje; morda niso bili načrtovani realno. 
Cilji in strategija poslovnega komuniciranja so politika komuniciranja organizacije. Poslovno 
komuniciranje pa mora biti tudi učinkovito, torej tako, ki daje kar največ rezultatov ob dani 
porabi resursov oziroma tako, ki dosega načrtovane rezultate ob minimalni porabi resursov 
(Možina et al., 2004, str. 17-19). 
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Poslovno komuniciranje ni in ne sme biti samo sebi namen; poslovno komuniciranje je 
sredstvo za doseganje ciljev organizacije. Namenov poslovnega komuniciranja je mnogo, 
velik del poslovnega komuniciranja pa zajema posredovanje in pridobivanje informacij ter 
vplivanje. Osnovni namen vsakega poslovnega komuniciranja je pravzaprav vplivanje na 
druge ljudi. Vplivati želimo na mišljenje in delovanje drugih ljudi tako, da lastna organizacija 
doseže načrtovane cilje. K ciljem pa ne teži le organizacija, temveč tudi posamezniki; ti 
vstopajo v organizacijo prvenstveno zaradi doseganja lastnih ciljev – cilji posameznikov so 
lahko bolj ali manj povezani s cilji organizacije. Močnejše so vezi med cilji posameznikov in 
organizacije, močnejša je organizacija in pričakovati je, da bo verjetneje dosegla svoje cilje 
(kajti le-ti so tudi cilji posameznikov, ki tvorijo organizacijo). Posamezniki se v takšni 
situaciji počutijo varne. Vendar je takih posameznikov le malo. Pogostejši so tisti 
posamezniki, ki jih je treba spodbujati k povezovanju lastnih ciljev s cilji organizacije, so pa 
tudi taki, ki bi le jemali (in nič ali bore malo dajali), in, seveda, tisti, ki jim je popolnoma 
vseeno za lastne cilje in cilje organizacije. Pri vplivanju na druge ljudi se moramo zavedati, da 
posamezniki in skupine le neradi spreminjajo svojo naravnanost in delovanje. Sledili bodo 
tako le tistemu vplivu, ki bo dovolj skladen z njihovimi interesi, njihovimi cilji, pri tem pa 
bodo tehtali med želenimi koristmi in neželenimi izgubami. Uspešno je tako tisto 
komuniciranje, v katerem uspemo vplivati na mišljenje in delovanje posameznikov in skupin 
s spodbudami, ki naj bi oziroma bodo zadostile njihovim nepotešenim potrebam. Pri vplivanju 
uporabimo pravi odmerek moči oziroma zmožnosti vplivati na posameznike ali skupine 
(uporaba moči naj povzroči ne le vpliv temveč tudi ugoden odziv); pomembno je torej izbrati 
pravšnji slog vodenja. Na primeren slog vodenja vplivajo okoliščine, značilnosti udeležencev 
v komuniciranju, predvsem njihova zmožnost in voljnost, sredstva in čas ter kultura okolja 
udeležencev (Možina et al., 2004, str. 34-41). 
 
Poslovno komuniciranje pa mora biti tudi prepričljivo, saj tako lažje in hitreje dosežemo 
načrtovane cilje. Prepričljivost pomeni sposobnost prepričevanja ljudi, da »naredijo nekaj, 
česar brez našega vplivanja ne bi« (Zupan v Možina et al., 2004, str. 418). Prepričljivost v 
poslovni komunikaciji je proces, ki poteka v treh korakih: najprej moramo poskrbeti, da 
prejemnik razume naše sporočilo tako, kot smo ga zasnovali. Nato moramo prejemnika 
spodbuditi k spremembi njegovih stališč in obnašanja. Na koncu pa ga moramo usmeriti v 
doseganje našega načrtovanega cilja. Na našo sposobnost prepričevanja pomembno vpliva 
t.i. asertivno obnašanje, ki odseva odprt, spoštljiv in pošten odnos do nas in do drugih. 
Asertivnost sestoji iz treh osnovnih korakov (Zupan v Možina et al., 2004, str. 425): 

1. aktivno poslušanje in vživljanje v sogovornika: »Razumem, da ...«; 
2. jasno sporočanje lastnih mnenj in občutkov: »Vendar jaz mislim ...«; 
3. iskanje skupnih rešitev, pri čemer povemo, kaj želimo, da se zgodi: »Zato predlagam 

...«. 
Asertivnega obnašanja se lahko naučimo; korake vadimo v različnih situacijah in se pri tem 
dosledno držimo zaporedja opisanih korakov. 
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3.2.  Sestavine in proces poslovnega komuniciranja 
 
Za uspešno in učinkovito poslovno komuniciranje je poznavanje procesa in njegovih sestavin 
zelo pomembno. Vendar to ni dovolj; k dobremu poslovnemu komuniciranju prispeva tudi 
poznavanje osnov psihologije in sociologije; človek je namreč celostno bitje s svojo 
osebnostjo, ki ima svoj položaj v družbi in vzpostavljene odnose (razmerja) z drugimi ljudmi.  
 

Komunikacijski proces v organizaciji pomeni celoto vseh sestavin, ki skupaj zagotavljajo 
pretok informacij od vira do prejemnika. Glavne sestavine komunikacijskega procesa so: viri 
informacij, pošiljatelj, sporočilo, kodiranje in dekodiranje, komunikacijski kanal (pot), 
prejemnik, komunikacijski učinek, povratno sporočilo in okolje (Kavčič, 2002, str. 5-10). V 
nadaljevanju bomo podrobneje spoznali posamezne sestavine komunikacijskega procesa. 
 
Viri informacij  so v organizaciji, npr. posamezni zaposleni, skupine zaposlenih, vodilni 
delavci ali organi, in v okolju, kamor prištevamo kupce, dobavitelje, konkurente, državne 
organe ipd. 
 
Pošiljatelj je oseba, ki sporočila snuje (preoblikuje informacije v sporočila) in jih pošilja. Pri 
tem naj upošteva temeljna pravila uspešnega komuniciranja:  

1. Pošiljatelj mora imeti jasno opredeljen cilj, kaj želi sporočiti prejemniku. 
2. Sporočilo mora biti jasno, jedrnato in razumljivo, da ga bo prejemnik razumel tako, 

kot želi pošiljatelj. 
3. Pošiljatelj mora kar najbolje razumeti prejemnika; od tega je močno odvisno, kako bo 

prejemnik sporočilo dojel in kako se bo nanj odzval. 
4. Pošiljatelj se mora vživeti v kožo prejemnika, poskušati mora predvideti, kako bi on 

sam ravnal v procesu komuniciranja; tako bo laže predvidel pričakovano ravnanje 
prejemnika. 

5. Pošiljatelj mora poznati pravila komuniciranja; tako bo pravilno izbral način 
komuniciranja: govorno, pisno, nebesedno ali pa bo uporabil kombinacijo omenjenih 
načinov. Izbrati mora način, ki bo ustrezal prejemniku, stroškom komuniciranja, 
razpoložljivemu času in ki bo odseval v učinkovitemu komuniciranju. 

 
Sporočilo tvorijo besedna in nebesedna gesla oziroma simboli, ki jih pošiljatelj posreduje 
prejemniku. Pošiljatelj želi pri prejemniku sporočila doseči želeni učinek, reakcijo. Zato pri 
snovanju sporočila običajno opravi selekcijo informacij. Ta je nujna zaradi množice 
informacij, po drugi strani pa selekcija informacij prinaša tudi določene nevarnosti, saj lahko 
popači informacije oziroma zmanjša njihovo objektivnost, kar pomeni, da prejemniku 
zmanjšuje možnost celovitega spoznavanja razmer, na katere se informacije nanašajo.  
 
Kodiranje in dekodiranje sta procesa, ki pomenita prevod sporočila v obliko, primerno za 
pošiljanje (kodiranje) oziroma sprejem (dekodiranje) (npr. televizijski oddajnik spremeni 
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sliko v elektromagnetno valovanje, ki se prenaša po zraku do televizijskega sprejemnika, ta pa 
elektromagnetne valove spremeni nazaj v sliko). Kodiranje ima lahko tudi drug pomen: gre za 
prevajanje sporočila v obliko, ki je razumljiva samo prejemnikom, ki jim je sporočilo 
namenjeno (npr. vohunska ali vojaška sporočila). Kodiranje in dekodiranje sta procesa, ki 
temeljita na življenjskih izkušnjah. Ker življenjske izkušnje dveh oseb niso nikdar popolnoma 
enake, ni pričakovati, da si bosta dve osebi isto sporočilo razlagali povsem enako.  
 
Komunikacijski kanal, pravimo mu tudi komunikacijska pot, pomeni (fizično) sredstvo 
prenosa sporočila od pošiljatelja do prejemnika. Pri neposrednem komuniciranju je 
komunikacijski kanal glas, pri posrednem komuniciranju pa kot komunikacijski kanali lahko 
nastopajo sredstva za prenos glasu (npr. telefon, zvočna pošta, radio ipd.) in sredstva za 
prenos slike ali teksta (npr. oglasna deska, časopis, bilten, letaki, elektronska pošta, televizija 
ipd.). Komunikacijski kanali se med seboj razlikujejo po svoji zmogljivosti; gre za največjo 
količino sporočil, ki jo je mogoče prenesti. V komunikacijskem kanalu pogosto pride do 
popačenja ali celo izgube sporočil ali delov sporočil, kar je posledica motenj ali šumov v 
kanalu. Govorimo o kakovosti komunikacijskega kanala, ki jo merimo s stopnjo natančnosti 
prenosa sporočila od pošiljatelja do prejemnika. Učinkovitost komunikacijskega kanala je 
odvisna tudi od psihofizičnih zmožnosti prejemnika. Stopnja pomnjenja novih informacij je 
odvisna od načina zaznavanja. Oseba si zapomni: 
 

10 % tistega, kar prebere 

20 % tistega, kar sliši 

30 % tistega, kar vidi 

50 % tistega, kar vidi in sliši 

70 % tistega, kar sama reče 

90 % tistega, kar sama naredi 

 
Pomembno vlogo pri pomnjenju novih informacij pa ima tudi motivacija. Za uspešnost 
komuniciranja je pomnjenje odločilnega pomena (Možina et al., 2004, str. 72-73): 

• sposobnost spominjanja v prvih nekaj minutah po zaznavanju narašča, potem pa s 
časom začne upadati; 

• bolje si zapomnimo začetek in konec sporočila ter njegove poudarjene dele in še 
posebej ključne besede; 

• pomnjenje izboljšujemo s ponavljanjem sporočila; 

• sočasno zaznavanje sporočila z več čutili izboljšuje pomnjenje; 

• pomnjenje daljših sporočil izboljšamo s kratkimi odmori na vsakih 20 do 40 minut, po 
odmoru pa prej obravnavano vsebino na kratko ponovimo. 
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Zavedati se moramo, da najpogosteje uporabljeni načini komuniciranja niso nujno tudi 
najučinkovitejši. Zanimiv primer je uporaba elektronske pošte; rezultati raziskave o načinih 
komuniciranja, ki jo je izvedla International Association of Business Communicators (IABC v 
Ober, 2003, str. 9) med 1000 organizacijami, so pokazali, da je elektronska pošta najpogosteje 
uporabljen način komuniciranja, vendar hkrati tudi najmanj učinkovit. Največjo učinkovitost 
dosegajo periodične publikacije, namenjene zaposlenim (npr. interna glasila organizacij) 
(slika 1). 
 

Slika 1:  Pogostost uporabe in učinkovitost načinov komuniciranja 

89%

89%

90%

70%

60%

55%

Periodi čne publikacije, namenjene
zaposlenim

Sestanki

Elektronska pošta

Pogostost uporabe Učinkovitost
 

 
Prejemnik je oseba, ki sporočila sprejema in spoznava vsebino. Na tem mestu naj 
izpostavimo problem zasebnosti v komuniciranju. Zdi se, da je vse manj možnosti za 
zasebnost, saj je vedno več sredstev, ki omogočajo, da sporočila prestrežejo tudi osebe, ki jim 
niso bila namenjena. 
 
Komunikacijski učinek se nanaša na reakcij-o/-e prejemnika na prejeto sporočilo. Odvisen je 
od vsebine, na katero lahko vplivajo različne motnje v komunikacijskem kanalu, zaznave in 
uporabe sporočila s strani prejemnika. 
 
Povratno sporočilo pomeni sporočilo pošiljatelju o učinku prejetega sporočila na prejemnika. 
Prejemnik tako nastopi v vlogi pošiljatelja in proces komuniciranja steče v nasprotni smeri na 
enak način.  
 
Na komunikacijski proces pa v določeni meri vpliva tudi okolje, v katerem komuniciranje 
poteka; okolje lahko pojmujemo ožje (npr. organizacija, kjer smo zaposleni) ali širše (npr. 
kupci, dobavitelji, državni organi ipd.).  
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V procesu komuniciranja je naš »cilj prenesti informacijo iz misli ene osebe v misli druge 
osebe ali več oseb; uspešno je komuniciranje, ki doseže zastavljeni cilj, učinkovito pa je 
tisto, pri katerem prejemnik razume sporočilo pošiljatelja, kot ga je ta zasnoval: govorimo o 
vernosti prenosa« (Možina et al., 2004, str. 52-53). 
 
V komunikacijskem procesu se lahko pojavljajo tudi najrazličnejše motnje, ki nastajajo pri 
pošiljatelju, prejemniku ali na komunikacijski poti. Da bi jih uspešno obvladovali, jih moramo 
najprej razumeti; obvladovanje motenj je namreč nujno za uspešno komuniciranje. V celoti 
se jim ni mogoče izogniti, lahko pa jih omejimo, in sicer (Tavčar, 1995, str. 24-26):  

• s kakovostjo razmerij med udeleženci komuniciranja: pomembno je, da se udeleženci 
med seboj dobro poznajo, razumejo interese, vrednote, navade in način razmišljanja 
drugih, da so razmerja med njimi dobra in skladna, kar pomeni, da sprejemajo pošteno 
kritiko, si pomagajo, se medsebojno cenijo, se dobro počutijo v družbi z drugimi, se 
spoštujejo; pomembni so odnosi med udeleženci, njihova zavzetost za zadevo, njihova 
samostojnost pri delu, njihovo sodelovanje oziroma naravnanost pri urejanju zadev, 
predvsem pa zaupanje med njimi; 

• s skrbno zasnovano vsebino in naravnanostjo sporočil:  pomembna je skladnost med 
obliko in vsebino sporočila; 

• s pravo mero preobilja v sporočanju: gre za ponavljanje sporočila pošiljatelja; 
sporočilo lahko prenaša z večjo količino informacij brez ponavljanja, lahko ga prenaša 
z manjšo količino informacij in ga večkrat ponovi, lahko pa ubere srednjo pot; 
pošiljatelj lahko preobilje v sporočanju doseže tudi tako, da sporočilo vzporedno 
prenaša na več načinov ali po več komunikacijskih kanalih; 

• z omejevanjem števila in obsega sporočil  bodisi z odbiranjem sporočil bodisi s 
šifriranjem sporočil. 

Pri obvladovanju motenj v procesu komuniciranja je povratno komuniciranje odločilnega 
pomena, saj sproti odpravlja motnje in zagotavlja obojestransko razumevanje.  
 
Naj ob koncu tega poglavja nekaj misli namenimo poslušanju. Poslušati ne pomeni enako kot 
slišati. Slišati je fizična sposobnost zaznavanja zvokov, poslušati pa je sposobnost zaznavanja 
njihovega pomena in razumevanja. Za uspešno poslovno komuniciranje je dobro poslušanje 
bistvenega pomena; morda je celo pomembnejše kot govorjenje ali pisanje. 
 
V poslovnem svetu poznamo štiri načine poslušanja (Bell, Smith, 1999, str. 356-357): 

1. pasivno poslušanje: poslušanje brez pričakovanega besednega ali nebesednega 
odgovora, odziva (npr. poslušanje glasbe); pri tem načinu poslušanja se naša 
pozornost običajno izgubi, kar ni nič narobe, če smo ta način uporabili v primernih 
okoliščinah (npr. različne oblike zabave); 

2. pozorno poslušanje: pri tem načinu poslušanja se zavestno poskušamo osredotočiti na 
sogovornika oziroma na tisto, kar govori; trudimo se, da nam pozornost ne bi ušla 
(npr. poslušanje navodil, napotkov, opozoril ipd.); 
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3. vzajemno, medsebojno poslušanje: pri tem načinu poslušanja sogovornik od nas 
pričakuje besedni ali nebesedni odgovor, odziv; če sogovornik pove kaj 
presenetljivega, je prav, da presenečenje pokažemo (npr. uporaba pri razgovorih in 
sestankih); 

4. vživljanje v sogovornika: za ta način poslušanja veljajo vse značilnosti vzajemnega 
oziroma medsebojnega poslušanja skupaj s sposobnostjo poslušalca, da se vživi v 
sogovornika; tako poskuša razumeti, kaj sogovornik misli in občuti (npr. uporaba v 
odnosih s strankami, pri svetovanjih in zaposlitvenih razgovorih). 

 
Raziskave kažejo, da ljudje preveč govorimo in premalo poslušamo; govorjeni besedi 
namenimo kar 80, poslušanju pa le 20 odstotkov svojega časa (Cartwright, 2002, str. 7). Ker 
vemo, da je za uspešno poslovno komuniciranje dobro poslušanje bistvenega pomena, je 
nujno poslušanju nameniti posebno pozornost. Če se zavedamo, da nismo ravno dobri 
poslušalci, smo že na pol poti do uspeha, kajti sposobnost poslušanja je mogoče izboljšati. 
Poglejmo, kako. Najprej se moramo ozreti »nad« govornikov slog: ne presojajmo sporočila z 
vidika govornika, temveč z vidika sporočila samega; vprašajmo se, kaj ve govornik, mi pa ne; 
pri poslušanju odstranimo personifikacijo; zmanjšajmo čustveni vpliv na sporočilo govornika. 
Nadalje se poskusimo upreti različnim motnjam: zaprimo vrata; ugasnimo radio in televizijo; 
pomaknimo se bližje govorniku; poskušajmo predvideti, kaj bo govornik povedal, in v mislih 
povzemimo, kar je že povedal; ne prekinjajmo govornika; počakajmo z izražanjem svojega 
mnenja, dokler ne slišimo celotnega sporočila. Za dobro poslušanje je zelo pomembno tudi 
zagotavljanje povratnih informacij: govorniku jasno pokažimo občutek zanimanja in 
razumevanja; s pogledom ohranjajmo nenehen stik z govornikom; z govornikom primerno 
komunicirajmo tudi z nebesednimi izrazi telesa; ko govornik preneha govoriti, v mislih 
obnovimo, kar smo slišali; govorniku posredujmo pozitivno kritiko oziroma odziv. In ne 
nazadnje, poslušajmo aktivno: poslušajmo mnenja, ključne ideje in dejstva; razlikujmo med 
mnenji in dokazi, idejami in primeri, dejstvi in načeli; analizirajmo ključne točke – ali sploh 
imajo smisel in ali so podprte z dejstvi; poslušajmo neizrečena sporočila govornika – 
poslušajmo ton glasu, mimiko obraza, kretnje in držo, oči oziroma pogled, hitrost govorjenja, 
znake živčnosti, navdušenja, depresije in drugih čustvenih stanj; postavljajmo vprašanja, ki 
nam pomagajo razjasniti pomen sporočila; svoje mnenje zadržimo zase, dokler govornik ne 
konča; zapisujmo si pomembne opombe, ki naj bodo kratke in stvarne (Thill, Bovée, 2002, 
str. 37). 
 
Dober poslušalec v procesu poslovnega komuniciranja izve mnogo več. Ljudje namreč hitro 
začutimo, kdo nas je pripravljen poslušati, in takemu človeku se pogostokrat odpremo sami 
od sebe. Dobrega poslušanja se je mogoče naučiti; najprej si moramo priznati, da nismo ravno 
dobri poslušalci, nato pa slediti načinom za izboljšanje sposobnosti poslušanja. Učenje 
dobrega poslušanja je pravzaprav proces, ki od posameznika zahteva ogromno truda in 
prizadevanja. Vendar se splača, kajti z dobrim poslušanjem lahko bistveno izboljšamo našo 
sposobnost poslovnega komuniciranja.  
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3.3.  Načini poslovnega komuniciranja 
 
V poslovnem komuniciranju je način sporočanja zelo pomemben. Odvisno od namena (kaj je 
cilj), pomena (kaj je vsebina) in odnosa (komu je namenjeno) presojamo odločitev za izbiro 
načina oziroma kombinacije načinov poslovnega komuniciranja: ustni, pisni, nebesedni, 
vidne podobe in multimedija (Možina et al., 2004, str 91). Vidne podobe in multimedija 
dopolnjujejo podajanje ustnih in pisnih sporočil. Vidna sporočila (npr. fotografije, slike, 
preglednice, logotipi, videoposnetki ipd.) uporabljamo, kadar želimo prejemnikom 
posredovati nekaj, kar naj bi lažje razbrali, dobro razumeli in si zapomnili. Multimedija pa 
pomeni uporabo različnih metod, ki pogostokrat vsebujejo informacijsko tehnologijo; različni 
mediji (npr. televizija, radio, revije, zloženke, internet, mobilni telefoni, digitalne kamere ipd.) 
ponujajo raznolikost načinov in izvedb komuniciranja.  
 

3.3.1.  Ustno poslovno komuniciranje 

 
»Suženj Ezop, sloviti starogrški basnopisec, je tako navdušil svojega gospodarja, da ga je ta 
želel nagraditi z nečim najboljšim na svetu. Na to ponudbo je Ezop rekel, da naj mu da jezik. 
Začudenemu gospodarju je razložil, da je jezik nekaj najimenitnejšega na svetu, saj lahko z 
njim izkazujemo nežnost, zvestobo in ljubezen. Nato ga je gospodar vprašal, kaj pa je 
najgršega na svetu in Ezop mu je odgovoril, da je to zopet jezik, saj z njim izdajamo 
sovraštvo, zavist in škodoželjnost ter povzročamo vojne in smrt.« (Trček, 1998, str. 1) 
 

Ustno poslovno komuniciranje je način komuniciranja, kjer je nosilec sporočila glas. 
Ocenjeno je kot najuspešnejši način komuniciranja, zato je tudi najpogosteje uporabljeno. V 
nadaljevanju bomo prikazali njegove prednosti in pomanjkljivosti (Kavčič, 2002, str. 152-
154). 
 
Med prednosti ustnega poslovnega komuniciranja prištevamo: 

• Hitrost: je najhitrejši način komuniciranja. Ker je v sodobnem poslovnem svetu hitrost 
lahko zelo pomembna, je ustno poslovno komuniciranje zelo cenjeno in pogosto 
uporabljeno. Pošiljatelj in prejemnik praviloma zelo hitro zamenjujeta svoji vlogi 
(povratno sporočanje je hitro). Pisno poslovno komuniciranje vedno vzame več časa 
kot ustno. 

• Celovitost sporočanja pomena: pri ustnem poslovnem komuniciranju sporočamo z 
glasom, ki je nosilec sporočila, in s številnimi nebesednimi izrazi telesa. Sporočanje 
pomena je tako prepričljivejše oziroma celovitejše. Pravijo, da 40 odstotkov 
razumevanja govorjenega sporočila izhaja iz samih besed, 60 odstotkov pa iz načina, 
kako so bile izrečene (Cartwright, 2002, str. 10). Pri pisnem poslovnem komuniciranju 
je nosilec pomena le beseda in tako edini posrednik pomena. 
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• Možnost presojanja skladnosti: prejemnik na podlagi primerjave med besednim in 
nebesednim načinom sporočanja pomena lahko preverja skladnost sporočanja. Če 
prejemnik zazna skladnost sporočanja, se prepričljivost sporočila poveča. 

• Neposredno preverjanje razumevanja sporočila:  prejemnik običajno sporočilo 
razume nekoliko drugače kot pošiljatelj. V neposrednem stiku med pošiljateljem in 
prejemnikom lahko pošiljatelj neposredno preverja, ali je prejemnik prav razumel 
pomen sporočila. Enako lahko ravna tudi prejemnik. Tako pošiljatelj sporočilo 
dopolnjuje in pojasnjuje z namenom, da doseže vernost prenosa. 

• Večjo zasebnost sporočanja: največjo zasebnost sporočanja je mogoče doseči prav z 
ustnim poslovnim komuniciranjem. Le s prisluškovanjem lahko sporočilo prejme 
nekdo, ki mu to ni namenjeno. Ker pa je prisluškovanje povezano z veliki stroški in 
zahtevnimi tehničnimi pripravami, lahko te slabosti izkoristimo in možnost 
prisluškovanja bistveno omejimo.  

 
Ustno poslovno komuniciranje pa ima tudi svoje pomanjkljivosti. Poglejmo, katere: 

• Ni dokumentirano: to je verjetno največja pomanjkljivost ustnega poslovnega 
komuniciranja. Izgovorjene besede so izgubljene, če niso posnete ali zapisane. O 
ustnem dogovoru kasneje ni sledi, razen v spominu udeležencev. Če pride do 
kakršnegakoli spora glede ustnega dogovora, njegove natančne vsebine ni mogoče 
dokazovati drugače kot s pričami (če te obstajajo). Ta pomanjkljivost se zaradi 
pozabljanja s časom še povečuje. 

• Manjša dokazna vrednost: običajno v poslovnem svetu ustno poslovno komuniciranje 
dopolnjujejo s pisnim; kar se poslovna partnerja ustno dogovorita, kasneje potrdita s 
svojima podpisoma še pisno. Vendar tudi pisni dogovori niso povsem zanesljivi. 
Spoštovanje ustnih ali pisnih dogovorov je odvisno od osebnosti posameznika, 
kulturnih in pravnih norm glede spoštovanja dogovorov itd. 

• Manjša natančnost sporočanja: hitrost sporočanja ima tudi svoje pomanjkljivosti. Pri 
ustnem poslovnem komuniciranju je snovanje sporočil hitro in zato manj premišljeno. 
Prav zato je ta način komuniciranja mnogokrat manj natančen kot pisni. Pošiljatelj 
praviloma mora preverjati, ali je prejemnik prav razumel pomen sporočila, vendar ni 
nujno, da to počne: lahko pozabi; si ne upa (komuniciranje z nadrejenim); oceni, da je 
prejemnik prav razumel pomen sporočila, kar dejansko ni res, in posledično narobe 
razume odziv prejemnika. 

 
Ustno poslovno komuniciranje je sestavni del podjetnikovega vsakdana; številni telefonski 
pogovori, razgovori z zaposlenimi, kupci, dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji, 
poslovni sestanki ipd. od podjetnika zahtevajo obvladovanje veščin ustnega poslovnega 
komuniciranja. Zato bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili nekatera splošna pravila 
pogovarjanja (Kavčič, 2002, str. 155-164). 
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V vsaki kulturi obstajajo pravila pogovarjanja oziroma konvencije, ki uravnavajo 
pogovarjanje in jih morajo govorniki spoštovati. Med takšne konvencije prištevamo 
regulativna pravila, ki jih je mogoče kršiti z manjšimi bolj ali manj sprejemljivimi 
posledicami. Eno takih pravil je, da govornika med govorjenjem ne prekinjamo. Tako 
spoštujemo tudi pravilo, da ima vsak pravico povedati svoje mnenje. Vendar pa ljudje pri 
pogovarjanju pogostokrat prekinjamo drug drugega. Posledice običajno niso prehude, občuti 
pa jih zlasti oseba, ki je bila prekinjena. Druga vrsta takšnih konvencij pa so konstitutivna 
pravila; teh pravil ni mogoče kršiti brez večjih posledic, ki se odražajo predvsem v 
poslabšanju odnosov med govornikom in udeležencem komuniciranja, ki je tako pravilo 
prekršil. Primer kršitve takega pravila je nasilna in nenapovedana prekinitev pogovora; tako je 
namreč kršeno pravilo, da mora biti sklep pogovora soglasen. Konvencije, ki uravnavajo 
pogovarjanje, pravijo tudi, da govoriti prepočasi ali preveč formalno ni primerno v 
pogovorih, ki so v bistvu namenjeni izmenjavi idej ali vzpostavljanju odnosov, ker tako ni 
omogočen skupni miselni proces. Prav tako je dolgočasno pripovedovati samo rutinske 
klišeje (npr.: »Slovenija je majhna država.«); v takih primerih je kršeno pravilo, da je v 
pogovorih treba povedati kaj zanimivega za poslušalca. Vendar pogovori brez klišejev tudi 
niso sprejemljivi; pozitivna lastnost klišejev namreč je, da zmanjšujejo gostoto podanih 
informacij in tako olajšajo njihovo sprejemanje. 
 
Pri pogovarjanju med dvema udeležencema je osrednja aktivnost t.i. pogovorni par, ki sestoji 
iz začetnega nagovora in odgovora na začetni nagovor. Slednji je lahko zaželeni ali 
nezaželeni. Zaželeni odgovor ustreza začetnemu nagovoru po vsebini in obliki, hkrati pa 
upošteva pričakovanje tistega, ki je imel začetni nagovor. Če je začetni nagovor »Koliko je 
ura?«, je zaželeni odgovor lahko »Ura je točno poldan.« Ker je zaželeni odgovor lahko dati, 
običajno hitro sledi začetnemu nagovoru. Povsem drugače pa je z nezaželenim odgovorom; 
tega damo precej težje, ker je zanj potrebno več miselnega napora. Običajno ga utemeljimo: 

• s kratkim premorom ali oklevanjem pred odgovarjanjem kot znakom, da bomo 
povedali nekaj neprimernega; 

• s pojasnjevanjem, zakaj smo dali nezaželeni odgovor; 

• z opravičevanjem zaradi nezaželenega odgovora; 

• z zahvalo za začetni nagovor ali za kaj drugega; tako pokažemo, da bi radi naredili 
nekaj dobrega za tistega, ki je dal začetni nagovor; 

• z uporabo pritrdilnega odgovora z nezaželenim nadaljevanjem (npr.: »Se strinjam, 
ampak ...«). 

 
Odgovori so lahko bolj ali manj nezaželeni, zagotovo najbolj nezaželen odgovor pa je tišina 
oziroma molčanje. Tišina je odgovor, ki ga označuje pomanjkanje vsake socialne obveznosti 
odgovarjajočega, je popolno nasprotje vljudnosti in ima vedno za posledico poslabšanje 
odnosov med udeležencema pogovora.  
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Tišina kot odgovor je dovoljena le v naslednjih primerih: 

• če gre za »težko« vprašanje (npr.: »Kaj mislite o svojem šefu?«), 

• če gre za neprimerno vsebino glede na okoliščine (npr.: pravkar odpuščenega delavca 
vprašamo, kako je zadovoljen z delom v podjetju) ali 

• če je vprašanje kompleksno, sestavljeno iz več vprašanj, in ni jasno, na katero 
odgovoriti. 

 
Naslednje pravilo pogovarjanja, ki ga velja omeniti, je strategija dobrega odnosa; to pravilo 
se nanaša na potrebe udeležencev v pogovorih, predvsem na potrebo po ugledu in njegovi 
ohranitvi in na potrebo vsakega, da se drugi z njim strinjajo. 
 
Nadalje je v pogovorih treba spoštovati pravilo, da govori samo en govornik naenkrat. Prav 
tako velja pravilo, da ima vsak udeleženec pravico povedati svoje mnenje oziroma da imajo 
vsi udeleženci enako pravico govoriti. Primeren način priti do besede je, da novi govornik 
začne govoriti, ko prejšnji preneha. Ko dobi besedo, mora paziti, da ne govori predolgo; 
izjemoma le, če se vsi udeleženci strinjajo, da ima lahko besedo dalj časa (bodisi, ker je 
pomembna osebnost bodisi, ker sporoča pomembne informacije). Tok podajanja informacij 
govornika mora biti prilagojen sposobnostim sprejemanja informacij poslušalcev. Ko 
govornik želi končati govor in predati besedo drugemu, mora to jasno nakazati, in sicer: 

• s sestavo govora: vnaprej navede, da bo govoril o treh zadevah; ko začne govoriti o 
tretji zadevi, da poslušalcem znak, da se govor približuje koncu; lahko pa konkretni 
osebi postavi konkretno vprašanje; tako zelo očitno preda besedo drugemu udeležencu 
komuniciranja; 

• z glasom: govori počasneje, tišje; 

• uporabi posebno frazo: npr.: »Naj končam z mislijo ...Hvala za vašo pozornost.«;  

• uporabi nebesedni način: se usede, zapre beležnico ipd.; 

• s kombinacijo prej navedenih možnosti. 
Za poslovni pogovor je najprimerneje, da govorniki sami omejujejo dolžino svojih govorov 
skladno s skupnim dogovorom. 
 
In ne nazadnje, med pravila pogovarjanja sodi tudi uporaba humorja. Humor je sredstvo za:  

• poudarek neke vsebine: poslušalci si vsebino običajno zapomnijo bolje, če je povezana 
s humorjem; 

• spremembo razpoloženja med udeleženci pogovora: zlasti se obnese v primerih 
dolgotrajnega in utrujajočega poslušanja resnih razprav; 

• zabavo: odrasli ljudje morajo več delati, zato je časa za zabavo vse manj; vsaka 
sprememba je zato dobrodošla; 

• zmanjšanje stresa v napetih situacijah: napeto poslovno pogovarjanje je mogoče 
sprostiti z dobro šalo, s sprostitvijo razpoloženja pa je tudi rešitev zapletenih 
problemov lažje najti. 
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Z uporabo humorja je treba ravnati zelo pazljivo, zlasti v medkulturnih komunikacijah; 
nepazljivo ravnanje lahko povzroči pravo katastrofo. Humor smemo uporabiti le, če nikogar 
ne prizadene. Pripovedovanje šal je umetnost; le redki lahko dobre šale učinkovito stresajo »iz 
rokava«. Uporaba šal zato običajno zahteva resno pripravo in veliko treninga. Če govornik ne 
obvlada pripovedovanja šal, je bolje, da se temu izogne, kajti govor z neuspešnim humorjem 
je slabši kot govor brez humorja. 
 

3.3.2.  Pisno poslovno komuniciranje 

 

Pisno poslovno komuniciranje opredelimo kot način komuniciranja, kjer je nosilec 
sporočila znak oziroma simbol. Tudi pisno poslovno komuniciranje je pomemben del 
podjetnikovih poslovnih obveznosti: pisanje različnih poslovnih sporočil in pisem, krajših in 
daljših poslovnih poročil, poslovnih ponudb ipd. od podjetnika zahteva obvladovanje veščin 
pisnega poslovnega komuniciranja. Tudi ta način komuniciranja ima svoje prednosti in 
pomanjkljivosti (Kavčič, 2002, str. 98-102). 
 
Med prednosti pisnega poslovnega komuniciranja sodijo: 

• Dokumentarnost sporočila:  pisno sporočilo je v obliki dokumenta, ki ga lahko 
shranimo (arhiviramo) in najdemo, ko ga potrebujemo. Shranjevanje velikih količin 
pisnih sporočil zahteva poseben sistem arhiviranja, ki omogoča hitro najdenje. Tudi 
ustna sporočila lahko shranimo (npr. posnetki na magnetofonskem traku), vendar to 
zahteva posebne priprave in je za nekatere udeležence lahko moteče. 

• Dokazna vrednost sporočila:  pisno sporočilo je trajnejše, zato ga je mogoče vedno 
znova analizirati (npr. z vsebinskega vidika). Shranjeno pisno sporočilo ostaja v enaki 
vsebini ves čas njegovega trajanja. Ta lastnost pisnega sporočila ima izjemno 
vrednost. 

• Natančnost sporočanja: pisno sporočilo nastaja počasneje in zato bolj premišljeno kot 
ustno. Možnosti za nesporazum so zato manjše kot pri ustnem poslovnem 
komuniciranju. 

 
Kot ustno ima tudi pisno poslovno komuniciranje svoje pomanjkljivosti. Za ta način 
komuniciranja je značilna:  

• Relativna počasnost sporočanja: snovanje sporočila, prenos sporočila od pošiljatelja 
do prejemnika, prebiranje sporočila od prejemnika in povratna informacija – vse to 
zahteva svoj čas. 

• Manjša zasebnost sporočanja: za pisno poslovno komuniciranje velja, da je zasebnost 
sporočanja precej manjša kot pri ustnem poslovnem komuniciranju. Pisni dokumenti 
lahko namenoma ali pomotoma zaidejo do nepravih prejemnikov (npr. poštar dostavi 
pošto na napačen naslov, pošiljatelj lahko napačno napiše naslov pravega prejemnika, 
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naslov pravega prejemnika se je spremenil, pa pošiljatelj tega ne ve, mogoča je tudi 
špijonaža, kraja pisnih dokumentov itd.). 

• Manjša zanesljivost sporočanja: pri ustnem poslovnem komuniciranju je prenos 
sporočila takojšen, pošiljatelj in prejemnik pa lahko v neposrednem stiku kontrolirata, 
ali je sporočilo prispelo do prejemnika, in preverjata, ali ima sporočilo za oba enak 
pomen. Pri pisnem poslovnem komuniciranju je zanesljivost prispetja sporočila do 
prejemnika manjša, pošiljatelj pa jo tudi težje kontrolira.  

 
Obvladovanje veščin pisnega poslovnega komuniciranja pomembno vpliva na podjetnikovo 
uspešnost pri poslovnem komuniciranju nasploh. V nadaljevanju bomo zato predstavili 
nekatere najpomembnejše lastnosti, ki prispevajo k učinkovitemu pisnemu poslovnemu 
komuniciranju (Kavčič, 2002, str. 104-111, Ober, 2003, str. 124-176). 
 
Pri pisanju sporočila moramo najprej izbrati prave besede. Besede so osnovni nosilci pisnega 
sporočila, so kot opeke, s katerimi gradimo sporočilo. V zvezi z uporabo besed pa ni dovolj le 
izbira pravih besed, ampak moramo upoštevati tudi pravila učinkovitega pisanja. Naše 
pisanje naj bo slovnično in jezikovno pravilno; pri tem upoštevajmo slovnična pravila, 
uporabljajmo nam in bralcu znane in razumljive besede, besede, ki imajo čim bolj enoznačen 
pomen, izogibajmo se napakam, dvoumnim izrazom in nepotrebnemu žargonu. Naše pisanje 
naj nadalje odlikujeta jasnost in natančnost, kar lahko dosežemo z uporabo kratkih in 
preprostih besed; kot take jih bomo lažje pomensko pravilno uporabili v sporočilu, bralec pa 
jih bo lažje razumel. Pomembno je, da se pri pisanju vživimo v bralca in tako bralcu primerno 
oblikujemo sporočilo. Poskrbeti moramo tudi za vernost prenosa sporočila. Pri pisanju 
uporabljajmo pomensko nedvoumne besede in besede, ki pri bralcu vzbudijo jasno sliko; 
izogibajmo se klišejem, žargonu in besedam, ki zvenijo pomembno, s katerimi pa želimo 
narediti le vtis na bralca. Naše pisno sporočilo naj bo celovito; podaja naj razumljive in 
natančne odgovore na vprašanja: kdo, kaj, kdaj, kje in zakaj. Sporočilo naj bo napisano 
zgoščeno s kar najmanj možnimi besedami; izogibajmo se odvečnim besedam, praznim 
besedam (mašilom) in frazam ter nepotrebnemu ponavljanju. V pisnih sporočilih 
uporabljajmo besede s pozitivnim prizvokom, ki prispevajo k pozitivnemu vzdušju. 
 
Nadalje moramo poskrbeti za berljivost in zanimivost sporočila; sporočilo mora bralca 
pritegniti z vsebino, razumljivostjo, jasnostjo in privlačno obliko. Na berljivost poleg 
motiviranosti bralca vplivajo tudi:  

• povprečna dolžina posameznega stavka: stavki naj bodo kratki in jedrnati (primerna 
dolžina stavka je od 16 do 22 besed, en stavek naj vsebuje le eno misel);  

• odstotek težkih besed v stavku: uporabljajmo kratke in preproste besede, ki jih bo 
bralec lažje razumel; 
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• število stavkov v odstavku: primerna dolžina odstavka je od 60 do 80 besed, berljiv 
vtis pa naredi tudi uporaba kombinacije kratkih in sestavljenih stavkov, torej 
raznolikost uporabljenih stavkov; 

• število celovitih misli v posameznem odstavku ipd. 
Bralcu dajmo vedeti, katere misli so za nas bolj ali manj pomembne; kar želimo posebej 
poudariti, naj bo na začetku ali na koncu stavka. Besede pomensko skrbno gradimo v stavke, 
stavke v odstavke in odstavke v celotno sporočilo; pri tem ni skrbnosti nikoli preveč.  
 
Tretja zelo pomembna lastnost učinkovitega pisnega poslovnega komuniciranja je obzirnost 
(taktičnost) sporočila; pisno sporočilo nikoli ne sme žaliti bralca. Napisano naj bo primerno 
njegovi ravni sprejemljivosti sporočila, na kar vpliva izobrazba bralca, njegove izkušnje, 
znanje o vsebini sporočila ipd. Pisno sporočilo naj ima bralcu primeren ton; gre za splošni vtis 
ali čustvo, ki je vsebovano v sporočilu. Ton določa naš odnos do bralca in do vsebine 
sporočila. Ton naj bo samozavesten, vendar ne preveč – preveč ali premalo samozavesti 
škodi, najboljša je skromna samozavest. Če resnično verjamemo v to, kar pišemo, moramo 
pisati tako, da bo v to verjel tudi bralec. Pri pisanju uporabljajmo jezik, ki enako obravnava 
vse ljudi; bralec se bo tako osredotočil na »kaj« je napisano in ne »kako« je napisano. 
 
Pisno sporočilo naj bo usmerjeno na osebnost bralca; ker je sporočilo namenjeno bralcu, 
mora biti v središču pozornosti bralec. Pri pisanju sporočila se moramo vživeti v bralca; 
poskušajmo presoditi, kaj želi izvedeti, kako bo vsebina sporočila vplivala nanj, poskušajmo 
odgovoriti na njegovo vprašanje »Kaj bom imel jaz od tega?« in poudarimo njegove koristi. 
Navedena pravila pa ne veljajo v primeru, ko sporočamo negativno sporočilo; v takšnem 
primeru se je usmerjenosti na osebnost bralca bolje izogniti.  
 
Pri pisanju sporočila uporabljajmo tvorni glagolski način (aktivno obliko). Glagolski način 
označuje povezavo med osebkom in glagolom. Aktivna oblika označuje, da je osebek nekaj 
naredil, pasivna oblika pa označuje, da je bil osebek predmet aktivnosti nekoga ali nečesa 
drugega. Aktivna oblika sporočila izraža bolj trdo, odločno stališče pisca. Način pisanja je 
bolj napadalen, izpostavljena je neka oseba. Pasivna oblika sporočila pa je bolj nevtralna, bolj 
usmerjena na problem (dogajanje) kot na osebo. Ko se odločamo za eno ali drugo obliko 
sporočila, upoštevajmo bralca, pa tudi naš položaj v organizaciji. 
 
Pisanje sporočil zadeva tudi slog pisanja, ki je lahko osebni ali neosebni. Pri prvem 
uporabljamo prvo osebo ednine (jaz) (en pisec) ali množine (mi) (več piscev) za pisca in 
drugo osebo ednine (ti) (en bralec) ali množine (vi) (več bralcev) za bralca. Osebni slog 
pisanja izraža naš osebni odnos do zadeve, neosebni slog pisanja pa bolj poudarja vsebino; 
slednjega uporabimo, kadar želimo izraziti nevtralen odnos do zadeve. 
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In ne nazadnje, pri pisanju sporočila nikoli ne smemo pozabiti na vljudnost in iskrenost; ti 
dve lastnosti sporočila imata pomemben vpliv na vtis, ki si ga bralec ustvari o sporočilu, piscu 
in njegovi organizaciji. 
 
Predpostavljajmo, da okoliščine narekujejo izbiro pisnega načina komuniciranja; napisati 
moramo npr. letno poslovno poročilo. Kako se lotiti izdelave takega poročila? V nadaljevanju 
bomo na kratko prikazali posamezne faze procesa izdelave pisnih izdelkov, bodisi sporočil ali 
pisem, poročil ali kakšnih drugih pisnih izdelkov. Proces izdelave pisnih izdelkov sestoji iz 
petih faz, in sicer načrtovanja, snovanja, pregledovanja, oblikovanja in popravljanja.  
 
V fazi načrtovanja najprej opredelimo namen in cilj pisnega izdelka; presoditi moramo, kaj 
želimo s pisnim izdelkom doseči (informirati, prepričati, predlagati, priporočiti ipd.). V 
nadaljevanju te prve faze opravimo analizo publike, pri čemer identificiramo publiko in naš 
odnos do nje, opredelimo pričakovan odziv publike, ugotovimo, koliko publika že ve o temi 
pisnega izdelka, v kar največji meri pa poskušamo ugotoviti tudi njene vrednote, potrebe in 
pričakovanja (opravimo socialno-demografsko in psihografsko analizo publike). Sledi 
opredelitev vsebine pisnega izdelka. Zajema snovanje, odbiranje in sistemizacijo idej o 
strukturi vsebine; v nasprotju s krajšimi zahtevajo daljši pisni izdelki običajno temeljitejšo in 
bolj formalno skico vsebine. Najprej se moramo odločiti, kako bomo razporedili vsebino. Pri 
tem imamo na voljo dva načina: pri induktivnem načinu najprej navedemo posamezna 
ugotovljena dejstva, opišemo in razčlenimo odnose med njimi in šele nato sledi sklep, pri 
deduktivnem načinu pa najprej navedemo sklep, šele nato utemeljitve zanj. Struktura vsebine 
je odvisna od pisca, vsebine same, bralcev, časa itd., razen ko je predpisana vnaprej (npr. 
obrazec za prijavo davka, ki ga je predpisala davčna uprava). Glede na vrsto in dolžino 
pisnega izdelka njegovo vsebino tudi formalno razčlenimo; formalna razčlenitev vsebine se 
nanaša na to, kako pomembno mesto v celotnem pisnem izdelku ima posamezna vsebinska 
celota – gre pravzaprav za odnos med bolj ali manj pomembnimi deli besedila. Načrtovanje 
sklenemo z izbiro časa posredovanja pisnega izdelka; tega izberemo glede na njegov 
predvidoma najboljši učinek in glede na komunikacijski kanal, katerega izbira je povezana s 
časom, stroški in zanesljivostjo. Druga faza je vezana na snovanje prvega osnutka pisnega 
izdelka; pri tem izberemo primeren prostor, ki ne dopušča motenj, vzamemo si dovolj časa za 
pisanje, pisanje, pisanje; dobesedno »stresamo ideje na papir«. Pri pisanju prvega osnutka 
pisnega izdelka so slog, napake in oblika povsem drugotnega pomena. V tretji fazi pisni 
izdelek pregledamo; pri pregledovanju upoštevamo lastnosti učinkovitega pisnega poslovnega 
komuniciranja, ki smo jih spoznali poprej. Če je mogoče, naj med fazo snovanja in fazo 
pregledovanja mine nekaj časa. V četrti fazi – oblikovanju – pisni izdelek ustrezno 
strukturiramo. Zadnja faza procesa izdelave pisnih izdelkov pa je popravljanje; gre za 
vnašanje vsebinskih, slovničnih ali oblikovnih sprememb v pisni izdelek. Če čas dopušča, 
pisnega izdelka ne kaže takoj odposlati. Po preteku določenega časa ga ponovno pregledamo, 
morda še kaj izboljšamo in šele nato odpošljemo.  
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3.3.3.  Nebesedno komuniciranje 

 
Nebesedno komuniciranje obsega vsa sporočila, kjer ne uporabljamo govora oziroma besed; 
gre za vsa neizgovorjena in nenapisana sporočila. Ta način komuniciranja je bolj povezan z 
našimi občutki in čustvi; obsega vsa nebesedna sporočila, namenjena kateremukoli 
človeškemu čutu, in sicer (Kavčič, 2002, str. 282-283):  

• parajezik, 

• govorico telesa: 
o mimiko: izraz obraza, 
o gestiko: gibi, kretnje glave, ramen, rok, nog, 
o proksemiko: položaj in gibanje ljudi v prostoru (drža, stoja, hoja, sedenje 

ljudi), 

• osebni videz in urejenost, 

• zvoke in drugo, kar zaznavamo, 

• prostor, predmete in čas, 

• dotik. 
 
Raziskava, ki jo je pred 25 leti izvedel Albert Mehrabian (Jensen Dave:                                                       
Tooling up: Career Success Factors, Part 1 – Believability. [URL:         
http://sciencecareers.sciencemag.org/career_development/issue/articles/3080/tooling_up_care
er_success_factors_part_1_believability/], 18.06.2004. Chapman Alan: Mehrabian 
Communication Research – Professor Albert Mehrabian`s communications model. [URL: 
http://www.businessballs.com/mehrabiancommunications.htm], 2004.), profesor na 
Kalifornijski univerzi v Los Angelesu (UCLA), je pokazala, da v povprečnem poslovnem 
razgovoru le 7 odstotkov pomena sporočila povemo z besedami, 38-odstoten delež prispeva 
intonacija govora, kar 55 odstotkov pa odpade na nebesedno komuniciranje. Raziskave 
kažejo, da je nebesedno komuniciranje izjemno pomembno, kljub temu da je njegov obseg 
od okoliščin do okoliščin različen (Hartley, Bruckmann, 2002, str. 39). 
 
Nebesedno komuniciranje je mnogo težje obvladovati kot besedno; zlepa ne zapišemo, česar 
ne bi hoteli, pa tudi zareče se nam le poredkoma. Besedno komuniciranje je zato zanesljivejše 
in manj tvegano kot nebesedno; kdor slednjega ne obvlada, tvega, da ne obvladuje dobre 
polovice sporočil, ki jih daje, ali da ne razume dobre polovice sporočil, ki jih sprejema. 
»Najpomembnejše pri komuniciranju je zaznati in razumeti tisto, kar ni bilo povedano.« 
(Ober, 2003, str. 46) 
 
»Besede lahko lažejo, govorica telesa nikoli.« (Mandić, 1998, str. 41) Vendar je tudi 
nebesedna komunikacija lahko dvoumna. Nebesedno komuniciranje je mnogo manj 
enoznačno kot besedno – isto nebesedno sporočilo lahko različnim prejemnikom različno 
pomeni; na dojemanje nebesednih sporočil močno vplivajo individualne in kulturne razlike pa 
tudi različne okoliščine, saj ima lahko enako nebesedno sporočilo v različnih okoliščinah 
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različen pomen. Zato je pri komuniciranju pomembno, da čim bolje poznamo udeležence 
komuniciranja, da se znamo čim bolje vživeti vanje in da čim bolje poznamo kulturne 
značilnosti okolja, kjer poteka komuniciranje – vse to vpliva na zmožnost ugotavljanja 
pomena nebesednega sporočila. 
 
Kako zelo pomembno je nebesedno komuniciranje, kaže tudi raziskava, izvedena leta 1990 
med 38 managerji restavracij s hitro prehrano. Rezultati raziskave so namreč pokazali, da je 
bilo 9 odstotkov kandidatov za prosta delovna mesta zavrnjenih zaradi »neprimernega stika z 
očmi« (Hartley, Bruckmann, 2002, str. 42). To dokazuje, da imajo tudi organizacije norme in 
pričakovanja glede nebesednega komuniciranja svojih uslužbencev. 
 
Učinkovite nebesedne komunikacije se je mogoče naučiti; gre za proces, ki od posameznika 
zahteva poznavanje in pravilno uporabo nebesednih sporočil, predvsem pa veliko vaje, truda 
in prizadevanja.  
 

Parajezik 
 
Parajezik označuje, kako je sporočilo izrečeno. Je sredstvo za sporočanje čustev. Nanaša se 
na lastnosti glasu pri komuniciranju, in sicer na: 

• višino glasu: uporaba visokih ali nizkih tonov, 

• glasnost: moč glasu, 

• hitrost govora: kako hitro govornik govori, 

• kakovost glasu: zvočnost oziroma ton glasu in 

• poudarek v stavku: poudarek posamezne besede ali besedne zveze v stavku. 
 
Opisane lastnosti dopolnjujejo, nadomeščajo ali nasprotujejo uporabljenim besedam; 
raziskave kažejo, da ljudje bolj verjamejo parajeziku kot jeziku, če sta si pri komuniciranju v 
neskladju (Kavčič, 2002, str. 284-285). 
 

Govorica telesa 
 
Sporočila, ki jih posredujemo prek različnih gibov telesa, imenujemo kinestetična sporočila. 
»Govorica telesa obsega približno 700.000 izrazov, kar je vsaj 100-krat več, kot je obseg 
besednjaka, kakršnega zmore zelo izobražen človek.« (Tavčar, 1995, str. 16) Pri vsakdanjem 
najbolj običajnem pogovoru uporabljamo približno 50 vrst gibov. Z gibom podkrepimo 
besedno izraženo misel ali pa jo nadomestimo. Govorica gibov je najstarejša človeška 
govorica. Čeprav ima lahko različne pomene v različnih kulturah, je govorica telesa 
medkulturno bolj razumljiva, kot so živi jeziki.  
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Govorica telesa obsega: 

• mimiko: izraz obraza, 

• gestiko: gibi, kretnje glave, ramen, rok, nog, 

• proksemiko: položaj in gibanje ljudi v prostoru (drža, stoja, hoja, sedenje ljudi). 
 
Izrazi telesa (posamezni ali v skupinah) imajo svoj pomen. Z obrazom vedno komuniciramo, 
zato je prav, da smo z obrazom vedno obrnjeni k sogovorniku; sogovornika tako lahko bereta 
z obraza drug drugega in drug drugemu sporočata. Od vseh izrazov obraza pa je 
najpomembnejši pogled, kar velja za vse kulture sveta. Pravijo, da so oči odsev duše vsakega 
posameznika. Oči znajo biti zelo zgovorne; pogled je lahko preplašen, spogledljiv, skromen, 
sovražen, zaljubljen, začuden, nasmejan, umirjen, prazen, nemiren, topel itd. Zato moramo 
biti na oči posebej pozorni. Obstajajo celo pravila, kako in koliko časa gledamo sogovornika 
v oči. Odprt in neposreden pogled naj bi dokazoval iskrenost, zanesljivost in poštenost (razen 
v primeru treniranih lažnivcev). Pogled ne sme biti časovno ne predolg ne prekratek. Naš 
pogled sogovorniku v oči sme trajati največ 1,8 sekunde, nato moramo pogled umakniti ter 
sogovornika ponovno pogledati po določenem času. Raziskave kažejo, da sogovornika med 
pogovorom gledamo v oči od 30 do 60 odstotkov časa, čas trajanja pogleda pa je približno 1 
sekunda. Pomembno je, da s pogledom ohranjamo nenehen stik s sogovornikom. Naš 
pogled ima nešteto sporočil in je specifičen tudi glede na socialni odnos in razmerja med 
ljudmi. Predsednik ZDA Abraham Lincoln (Abraham Lincoln v Trček, 1998, str. 93) je 
svojim diplomatom svetoval, naj sogovornika buljijo v oči, kadar ga želijo zmesti. Buljenje 
nas spravi v zadrego, začnemo se spraševati, kaj je v ozadju. Drža in gibanje naj bosta 
pokončna. Pokončnost je zavestna; odseva notranjo naravnanost človeka, dobro vliva na 
njegovo razpoloženje in daje pomembno sporočilo drugim udeležencem komuniciranja. 
Nasmeh je v poslovnem komuniciranju, pa tudi v vsakdanjem življenju, izjemno močan 
simbol dobronamernosti, blagosti, dobrohotnosti, odprtosti in želje po sprejemanju ali 
zbliževanju. Je izraz naših čustev. Nasmeh dajemo in ga sprejemamo; z nasmehom se 
obdarujemo. Nasmeh je nalezljiv, kar prispeva k boljšemu vzpostavljanju medsebojnih 
odnosov. Na splošno velja, da je najdragocenejša naravna sproščenost, malo pretiravanja 
pri kretnjah pa tudi ni odveč.  
 

Osebni videz in urejenost 
 
Osebni videz in urejenost sta kazalca ne le našega osebnega odnosa, temveč tudi odnosa naše 
organizacije do udeležencev, s katerimi komuniciramo. Osebni videz in urejenost naj bosta 
zato primerna udeležencem komuniciranja, vsebini komuniciranja in okolju, kjer poteka 
komuniciranje. Prva skrb naj vselej velja negovanosti (red, higienske in lepotne zahteve) in 
šele zatem (zadržani) eleganci (lepe, skladne oblike in barve ter uglajeno vedenje). Urejenost 
ne velja le za obleko ampak tudi za pričesko, brado, nohte in zobe – vse to skupaj z brezhibno 
čistočo in vonjem po svežem gradijo okvir naše osebnosti. Pomembna je tudi zmerna 
prilagojenost modi; s tem pokažemo, da smo v koraku s časom. Prvi vtis o naši zunanjosti 
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naredimo v komaj prvih 5 sekundah. Zato moramo zunanji videz pazljivo »izbrati«, da ne 
odbije sogovornika in ne sproži v njem neugodnega stereotipa. Zavedati se moramo, da ima 
prvi vtis o naši zunanjosti pomemben vpliv na uspešnost našega nastopa in dela; pri prvem 
vtisu zato ni popravnega izpita.  
 

Zvoki in drugo, kar zaznavamo 
 
Poleg parajezika oziroma zvočne podobe govora sodijo med nebesedno komuniciranje še 
nekateri drugi zvoki, kamor prištevamo moteče razvade (»eemmm«, odkašljevanje), pa tudi 
samostojne zvočne poudarke, ki dopolnjujejo besede in pogostokrat prispevajo k 
prepričljivejši in zanimivejši pripovedi. Sestavina ali okvir komuniciranja pa niso le zvoki 
govora, temveč vsi zvoki, ki spremljajo komuniciranje (glasba, ropot ipd.). V nebesednem 
komuniciranju svoje mesto zavzemajo tudi najrazličnejše vonjave; od najbolj prijetnih do 
najbolj odurnih, pomemben je otip, sporočajo pa tudi tresljaji, mraz, vročina, zatišje, prepih 
ipd.  
 

Prostor, predmeti in čas  
 
Iz raziskav o območjih, ki si jih lastimo, in o komuniciranju je nastal pojem proksemika. 
Vsakdo ima najmanj tri vrste prostorskega lastništva: (1) individualno (moj stol, miza, omara 
ipd.), (2) družinsko (moja hiša, stanovanje) in (3) državno (moja domovina). V lastništvu 
prostora vidi človek moč, varnost, pomembnost. Razpolaganje s prostorom lahko pomeni tudi 
ugled; bogatejši imajo običajno več prostora (Trček, 1998, str. 101-102). 
 
Na primerno razdaljo v komuniciranju vplivajo dejavniki, kot so vsebina komuniciranja, 
udeleženci komuniciranja, kultura okolja, kjer poteka komuniciranje ipd. Razdalje imajo 
natančna pravila sporočanja odnosa; tako ločimo (Hartley, Bruckmann, 2002, str. 42): 

• intimno razdaljo – od telesnega dotika do 45 cm, kamor uvrščamo redke in 
kratkotrajne vstope, kot so rokovanje, trepljanje po hrbtu ipd.; 

• osebno razdaljo – od 45 cm do 120 cm, kjer potekajo različni razgovori; 

• poslovno ali uradno razdaljo – od 120 cm do 365 cm, ki je namenjena službenim in 
družabnim zadevam, in 

• javno razdaljo – od 365 cm naprej, ki je značilna za (na)govore. 
 
Poslovne interakcije se dogajajo v osebni in poslovni ali uradni razdalji, toda če pričakujemo 
neugodno sporočilo, se bomo od pošiljatelja najverjetneje odmaknili v nam udobno razdaljo; 
neskladna razdalja je namreč lahko zelo moteča.  
 

Prostor pomeni še marsikaj: velikost poslovnih prostorov in opremljenost, predmeti – vse 
ima svoje sporočilo.  
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Kronemija ali temporalnost pomeni način uporabe časa v komuniciranju. Časovno tudi 
najkrajša ignoranca je znak podcenjevanja, takojšnja pozornost pa je temeljni pogoj vljudnosti 
in spoštljivega odnosa. Časa ne smemo nikomur na silo jemati. Pomen časa je odvisen od 
statusa (direktorja ne pustimo čakati na nas), okoliščin (ne skrbi nas, če zamudimo nekaj 
minut na sestanek, zelo verjetno pa bomo prišli raje nekaj minut prej, če bomo prvi govornik) 
in kulture. V zahodni kulturi je čas zelo pomemben (je najvišje cenjen), nasprotno je npr. v 
državah Južne Amerike in zlasti v arabskem svetu. Nekatera indijanska plemena pa sploh 
nimajo časovnih izrazov, ne poznajo besede za čas, za čakanje, za zgodnje, za pozno ipd. 
Časovne stiske ne poznajo niti kot pojem niti kot pojav.  
 

Dotik 
 
Nebesedna komunikacija z dotikom pravzaprav sodi v okvir proksemike; ker pa ima dotik 
prav poseben pomen, ga obravnavajmo posebej. Dotik je prvi čut, ki ga razvijemo, še preden 
smo rojeni. Dotik je zelo pomemben način komuniciranja, ki ga moramo znati primerno 
uporabljati.  
 
Telesni stiki na delovnem mestu vključujejo (Kavčič, 2002, str. 296): 

• pozdravljanje in poslavljanje s stiskom rok, 

• vplivanje govornika z dotikom rok ali ramen poslušalcev, 

• vzbujanje pozornosti s kratkim dotikom rok ali ramen in 

• usmerjanje gibanja z lahnim dotikom, objemom rok ali dotikom hrbta. 
 
Vsako človeško bitje v vseh kulturah sporoča prek dotika povezanost, toplino in simpatijo. 

Dotik je najmočnejša in najbolj intimna komunikacija z veliko vsebinsko nasičenostjo. 
Dovoljen mora biti v vseh kulturah, brez pristanka pa pomeni vdor v intimnost drugega; zato 
je pomembno, da pri dotikanju spoštujemo skladnost razdalj (Trček, 1998, str. 108-110). 
 

Molk in komunikacija 
 
Pregovor, da modri molčijo, že davno ne velja več. Nasprotno, z molkom smo lahko 
zgovornejši kot z besedami; z molkom izražamo odnos do sogovornika. »Molk je v 
komunikaciji kakor ničla v matematiki; sam zase nima sporočilne vrednosti, toda v 
povezavi z drugimi sporočili lahko komunikacijo podeseteri, kakor ničla lahko podeseteri 
vrednost števila v matematiki.« (Trček, 1998, str. 115) 
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3.4.  Etika v poslovnem komuniciranju 
 

Poslovno delovanje temelji na zaupanju, to pa na poštenju, verodostojnosti in zanesljivosti. 
Vse poslovno delovanje povezuje poslovno komuniciranje; etičnost je zato pogoj tudi za 
uspešno poslovno komuniciranje.  
 
Kot posameznik sam tudi organizacija teži k načrtovanim ciljem. Da bi cilje lahko dosegla, 
mora v vsej svoji celoti delovati usklajeno; sodelovanje med posamezniki je zato ključno. 
Vendar imajo posamezniki in organizacija vsak svoje interese, ki jih morajo povezati in 
uskladiti zavoljo uspešnega delovanja. Močnejše so vezi med interesi posameznikov in 
organizacije, močnejša je organizacija in pričakovati je, da bo verjetneje dosegla svoje cilje 
(kajti le-ti so tudi cilji posameznikov, ki tvorijo organizacijo). Vendar je takih posameznikov 
le malo. Zato je običajno potrebno usklajevanje različnih interesov. Če interesi izhajajo iz 
različnih nepotešenih potreb, je usklajevanje dokaj lahko; opravimo ga s pogajanjem, 
dogovarjanjem. Če pa interesi izvirajo iz vrednot, ki so trdne, trajne in le malo spremenljive, 
je usklajevanje precej težje; v takih primerih govorimo o etični dilemi, ker moramo izbirati 
med vrednotami. Za vrednote je značilna vrednostna komponenta; vedno se nanašajo na 
stvari, ki so vrednotene in cenjene bodisi pozitivno bodisi negativno (antivrednote). Vrednote 
imajo posplošen značaj; ne predstavljajo nečesa konkretnega, temveč zajemajo cel razred 
pojavov. V vrednotah odsevajo družbene in kulturne norme. In končno imajo vrednote globok 
osebni značaj za posameznika, posameznik jih doživlja z občutkom odgovornosti in 
zavezanosti, angažirajo ga v njegovi notranjosti in globini (Musek, 2000, str. 12). Če 
spoštujemo vrednote drugih ljudi in hkrati ravnamo v skladu svojimi, veljamo kot pošteni, 
verodostojni, etični. Ko v poslovnem delovanju usklajujemo interese, ki izvirajo iz vrednot, se 
moramo odločiti, katere vrednote naj obveljajo v posamezni zadevi in v danih okoliščinah. 
Gre za ravnanje, ki prinaša v življenje ljudi kar največ dobrega in pravičnega. Etika govori o 
tem, kako naj ljudje ravnamo, kadar se znajdemo na razpotju med različnimi vrednotami; 
pomeni poznati razliko med nečim, kar imamo pravico narediti, in nečim, kar je pravično 
(Thill, Bovée, 2003, str. 17). Odločanje med etičnim in neetičnim zato v poslovnem delovanju 
ni nikdar črno – belo.  
 
Neetični ljudje so v osnovi sebični in brezvestni, brezobzirni ljudje, ki delujejo za dosego 
svojih ciljev ne glede na karkoli. Etični ljudje so običajno zaupanja vredni, pošteni in 
nepristranski, ki spoštujejo pravice drugih, in ki jih skrbijo posledice njihovega ravnanja. 
Etično poslovno komuniciranje vključuje vse relevantne informacije, je resnično v vseh 
pogledih in v nobenem primeru ni zavajajoče. Etično sporočilo je natančno in iskreno. Ne 
vsebuje besed, katerih pomen manipulira, diskriminira ali pretirava. Etični ljudje ne skrivajo 
neugodnih informacij za optimističnim obnašanjem, ne prikazujejo mnenj kot dejstev in 
pošteno prikazujejo podatke. Imajo pošten odnos s sodelavci in poslovnimi partnerji in ne 
iščejo osebnih koristi na račun drugih ljudi. So nepristranski in delujejo v dobri veri. 
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Sprejemati etične odločitve pomeni spoštovati veljavno zakonodajo, vendar zakoni pač ne 
urejajo vseh področij poslovnega delovanja. Zato se moramo pri sprejemanju etičnih 
odločitev pogostokrat zanesti sami nase. Če je naš namen pošten, je sporočilo etično, četudi je 
dejansko nepravilno; če pa je naš namen zavajati ali manipulirati prejemnike, je sporočilo 
neetično, četudi je resnično. Pri sprejemanju etičnih odločitev si pomagamo tako, da 
poskusimo predvideti najverjetnejše posledice našega sporočila in tako poskusimo izbrati 
rešitev, ki prinese v življenje kar največjega števila ljudi kar največ dobrega in pravičnega. 
Etične odločitve lahko sprejemamo na osnovi naslednjih vprašanj (Thill, Bovée, 2003, str. 
18): 

• ali je sporočilo zakonito: ali krši zakone ali politiko organizacije; 

• ali je sporočilo uravnoteženo: ali prinaša kar največ dobrega in kar najmanj slabega, 
ali je na kratki in dolgi rok pošteno do vseh sodelujočih, ali podpira pozitivne odnose, 
ki vsem sodelujočim obetajo zmago; 

• ali lahko živimo s tem sporočilom: ali nam daje dober občutek, ali smo ponosni nanj, 
ali bi se dobro počutili glede sprejete odločitve, če bi bila objavljena v časopisu 
oziroma če bi naše družine vedele zanjo; 

• ali je to sporočilo mogoče udejanjiti v praksi: ali je izvedljivo v realnem svetu, ali 
upošteva naš položaj v organizaciji, ali upošteva konkurente organizacije, njeno 
finančno in politično moč, pričakovane stroške in tveganja, razpoložljiv čas. 

 
Etično delovanje motiviramo z etičnimi kodeksi organizacij, ki pomagajo zaposlenim 
presojati, kaj je etično in kaj ne; etične revizije kot posledica uvedbe etičnih kodeksov 
nadzirajo etični napredek in opozarjajo na nepravilnosti. Biti etičen je edina prava pot. Etika 
je nalezljiva; ljudje etičnemu delovanju sledijo, ko vidijo, da etično ravnanje posameznika 
nagradi z uspehom v zasebnem in poslovnem življenju. 
 
Če ob koncu povzamemo pomembnejša spoznanja, lahko rečemo, da je poslovno 

komuniciranje temeljna dejavnost podjetnika; podjetnik mora sprejeti odgovornost za 

količino in kakovost komuniciranja v organizaciji. Obvladovanje veščin poslovnega 

komuniciranja je zato vitalnega pomena ne le za uspešnost samega poslovnega komuniciranja 

podjetnika pač pa tudi za njegovo poslovno uspešnost. Poslovno komuniciranje je uspešno, če 

doseže načrtovane cilje organizacije. Doseganje načrtovanih ciljev mora temeljiti na ustrezni 

strategiji komuniciranja, ki obsega dejavnosti (kaj in kako), urejenost (kdo, kdaj in kje) in 

sredstva (koliko). Poslovno komuniciranje pa mora biti tudi učinkovito, torej tako, ki daje kar 

največ rezultatov ob dani porabi resursov oziroma tako, ki dosega načrtovane rezultate ob 

minimalni porabi resursov. Komuniciranje v organizaciji je proces; pomeni celoto vseh 

sestavin, ki skupaj zagotavljajo pretok informacij od vira do prejemnika. Glavne sestavine 

komunikacijskega procesa so: viri informacij, pošiljatelj, sporočilo, kodiranje in dekodiranje, 

komunikacijski kanal (pot), prejemnik, komunikacijski učinek, povratno sporočilo in okolje. V 

procesu komuniciranja je naš cilj prenesti informacijo iz naših misli v misli prejemnika, pri 

čemer moramo poskrbeti za vernost prenosa; poskrbeti moramo, da prejemnik razume naše 
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sporočilo tako, kot smo ga zasnovali. Pri tem je povratno sporočilo prejemnika v veliko 

pomoč. V procesu komuniciranja se lahko pojavljajo tudi najrazličnejše motnje, ki pa jih 

moramo znati obvladovati, če želimo uspešno komunicirati. Odvisno od namena (kaj je cilj), 

pomena (kaj je vsebina) in odnosa (komu je namenjeno) presojamo odločitev za izbiro načina 

poslovnega komuniciranja; izbiramo lahko med ustnim in pisnim, ki ju dopolnjujemo z 

vidnimi podobami in multimedijo ter nebesednim oziroma kombinacijo omenjenih načinov 

komuniciranja. Poskrbeti moramo za skladnost besednega in nebesednega komuniciranja, ker 

tako povečamo prepričljivost sporočila; če sta omenjena načina komuniciranja v neskladju, 

udeleženci komuniciranja običajno bolj verjamejo nebesednemu komuniciranju. Pri 

komuniciranju je pomembno, da čim bolje poznamo udeležence komuniciranja, da se znamo 

čim bolje vživeti vanje in da čim bolje poznamo kulturne značilnosti okolja, kjer poteka 

komuniciranje – vse to namreč vpliva na zmožnost ugotavljanja pomena sporočila. Na 

uspešno poslovno komuniciranje pa pomembno vpliva tudi naša sposobnost poslušanja. Pri 

ustni komunikaciji podjetnika pride do izraza njegov slog komuniciranja. Glede na to, kako 

posameznik kombinira v celoto besedno, glasovno in vidno sestavino komuniciranja, ločimo 

štiri sloge komuniciranja: pobudnike, snovalce, povezovalce in analitike. Slog komuniciranja 

je funkcija obnašanja, to pa je funkcija osebnosti, okolja in njune interakcije. Spoznavanje 

osebnosti, obnašanja in slogov komuniciranja je zato vodilo, da bi spoznali sebe in druge; 

tako bi lažje predvideli, kaj lahko drug od drugega pričakujemo, kako naj ravnamo drug z 

drugim in kako naj se drug drugemu prilagajamo, da bi imeli boljše medosebne odnose, ki 

pomembno vplivajo na našo poslovno uspešnost.  

 

4.  SLOGI KOMUNICIRANJA PODJETNIKOV 
 

4.1.  Osebnost, obnašanje, slog komuniciranja  
 

Slog komuniciranja se izraža v tem, kako posameznik kombinira v celoto tri sestavine 
komuniciranja: besedno, glasovno in vidno. Slog komuniciranja je funkcija obnašanja, to 
pa je funkcija osebnosti, okolja in njune interakcije. 
 
Ljudje se obnašamo na najrazličnejše načine. Med gibali našega obnašanja so na eni strani 
potisni motivi (potrebe, nagoni, instinkti) in na drugi strani motivi privlačnosti (cilji, vrednote, 
ideali). Prvi »potiskajo« in nam dajejo zagon za dosego ciljev. Drugi »vlečejo«; delujejo 
pravzaprav kot magnet, ki nas privlači in usmerja. Obnašanje je funkcija osebnosti, okolja in 
njune interakcije. Kako posameznik doživlja in kako se obnaša v določeni situaciji, je odvisno 
od njegovih osebnih značilnosti. In nasprotno: od situacije je odvisno, ali bo posameznik 
določeno osebno značilnost pokazal ali ne (Musek, 1999, str. 27-28).  
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Za podjetnika je značilno podjetniško obnašanje, ki ga tvorijo naslednje stopnje (Plut, 1995, 
str. 51): 
 

STANJE NERAVNOTEŽJA 

↓ 

POTREBA PO USPEHU, DOSEŽKU 

↓ 

MOTIVACIJA ZA PODJETNIŠTVO 

↓ 

PODJETNIŠKO OBNAŠANJE 

↓ 

PODJETNIŠKO DELOVANJE 

↓ 

CILJ (USPEH, DOSEŽEK) 

 
Na podjetniško obnašanje tako vplivajo notranji in zunanji dejavniki – prvi predstavljajo 
osebnost podjetnika, drugi predstavljajo okolje – ter interakcija med njimi. 
 
Z opredelitvijo pojma osebnosti smo se že srečali, zato vemo, da osebnost predstavlja 
relativno trajno in edinstveno celoto duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti 
posameznika. Na osebnost vplivajo tri skupine dejavnikov: dednost, družbeno in kulturno 
okolje ter človekova lastna dejavnost oziroma samodejavnost; gre za »dejavnost, ki izvira iz 
zavestnih pobud in zamisli posameznika« (Musek, 1997, str. 332). Dedne zasnove kot 
potencial določajo meje možnega razvoja lastnosti, vplivi okolja in samodejavnosti pa 
določajo dejanski razvoj lastnosti. Vsaka lastnost se torej oblikuje kot posledica delovanja 
dednih zasnov na eni strani ter spodbud okolja in samodejavnosti na drugi strani. Na osebnost 
posameznika pa vpliva tudi interakcija med dednostjo, okoljem in človekovo lastno 
dejavnostjo. Temeljne uganke osebnosti dobro razberemo iz ugotovitve, ki pravi: »Vsak 
človek je v določenem pogledu kot vsi ljudje, je deloma kot nekateri ljudje in je tudi kot 
noben drug človek.« (Musek, 1997, str. 29) 
 

4.2.  Raziskovanje in razvoj slogov komuniciranja 
 
Spoznali smo, da se slog komuniciranja kaže v obnašanju posameznika, ki je odvisno od 
osebnosti, okolja in njune interakcije. Raziskovanja osebnostnih tipologij so pomenila 
pomembno osnovo za raziskovanja slogov komuniciranja. Ker prikaz posameznih tipologij 
osebnosti presega okvir tega dela, bomo predstavili le osebnostno tipologijo, ki jo je izdelal 
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švicarski psihoanalitik Carl Gustav Jung, in jo leta 1921 opisal v svojem delu »Psihološki 
tipi« (Carl Gustav Jung v Musek, 2003, str. 147-148); omenjeno delo je namreč predstavljalo 
prvo znanstveno osnovo nekaterih kasnejših raziskovanj slogov komuniciranja. Jung je menil, 
da naj bi se ljudje razlikovali po tem, kam usmerjajo svojo psihično energijo; ekstraverti naj 
bi jo tako usmerjali navzven, k objektom, v zunanji svet, introverti pa naj bi jo usmerjali 
navznoter, k subjektu in njegovemu lastnemu doživljanju oziroma v lastni subjektivni svet. 
Prav tako je menil, da naj bi se ljudje razlikovali tudi glede na to, katera izmed štirih temeljnih 
psihičnih funkcij pri človeku prevladuje – čutenje, čustvovanje, mišljenje ali intuicija  
(Musek, 2003, str. 147-148): 
 

PSIHIČNA FUNKCIJA POMEN 

čutenje prvotno reagiranje posameznika na zunanji svet, neposredno 
dojemanje in zaznavanje stvari, neposredno čutno nazorno 
izkustvo 

čustvovanje 
(vrednotenje) 

vrednotno dojemanje in tolmačenje izkustva 

mišljenje predelava izkustva (povezovanje, presojanje) prek predstav, 
asociacij in pojmov 

intuicija neposredno simbolno dojemanje odnosov 

 
Posamezni osebnostni tip po eni strani določa usmerjenost psihične energije, po drugi strani 
pa ga določajo psihične funkcije. Tako govorimo o ekstravertnem in introvertnem tipu, pa o 
čutnem, čustvenem, miselnem in intuitivnem tipu osebnosti.  
 
Raziskovanja slogov komuniciranja so se lotevali številni raziskovalci, kot so Isabel Briggs 
Myers in Katherine Briggs (The Myers & Briggs Foundation. [URL: 
http://www.myersbriggs.org/], 2005.), William Moulton Marston (Wikipedia The Free 
Encyclopedia. [URL: http://en.wikipedia.org/wiki/William_Moulton_Marston],   
25.11.2005.), John G. Geier (Geier Learning International. [URL: 
http://www.geierlearning.com/author.html], 2005.), David Merrill in Roger Reid (2 H i 
Helenelund HB. [URL: http://www.2h.com/personality-types.html], 2005.), David West 
Keirsey (Keirsey Temperament Website. [URL: http://keirsey.com/], 2005.), Tony Alessandra 
in Michael J. O`Connor (Alessandra.com – About The Platinum Rule. [URL: 
http://www.alessandra.com/about_platinumrule/index.asp], 16.12.2005.) in drugi. Bistvo vseh 
raziskovanj pa je eno samo: grupirati različne osebnosti, sloge obnašanja in komuniciranja v 
štiri skupine. T.i. tipologije pa so pri opredeljevanju slogov komuniciranja lahko le v pomoč. 
Pri presojanju tipologij slogov komuniciranja se moramo zavedati, da je stvarnost zelo, zelo 
daleč od čistih tipov; večina ljudi sodi »nekam vmes«, na sredino med dve skrajnosti neke 
lastnosti. Posamezno lastnost ali tip si moramo zato predstavljati kot kontinuum – dimenzijo, 
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ki se razteza med dvema skrajnostma. Dimenzionalno določene osebnostne lastnosti in tipi 
ustrezajo dejanskemu stanju osebnostnih razlik med posamezniki, prav tako pa jih lahko 
merimo; namesto, da lahko ocenimo le, ali posameznik sodi med ekstraverte ali introverte, 
lahko zelo natančno ocenimo mesto posameznika na merski lestvici dimenzije 
ekstravertiranost – introvertiranost.  
 

Vsak človek v sebi združuje mešanico različnih slogov komuniciranja, vendar en slog v 
vsakem človeku najverjetneje prevladuje. Če se zavedamo vloge in pomena slogov pri 
poslovnem komuniciranju, če poznamo njihove značilnosti, če znamo prepoznati lasten in 
sloge komuniciranja drugih, če se znamo prilagoditi slogu komuniciranja drugih in če 
znamo prilagoditi lasten slog komuniciranja različnim okoliščinam, tem verjetneje bomo 
uspešnejši pri poslovnem komuniciranju z drugimi in tem verjetneje bomo tudi poslovno 
uspešnejši. 
 

4.3.  Vloga in pomen slogov komuniciranja v poslovn em 
komuniciranju podjetnika 

 
Raziskave ameriških analitikov kažejo, da ena izmed petih usodnih napak, zaradi katerih 
podjetja propadajo, zadeva ravno slog komuniciranja in vedenja (Mandić, 1998, str. 208). 
Posvetimo slogu komuniciranja podjetnikov zato posebno pozornost.  
 
Slog komuniciranja ima pomembno vlogo zlasti pri ustnem poslovnem komuniciranju 
podjetnika, kjer pridejo do izraza tri sestavine komuniciranja: besedno, glasovno in vidno. 
Glede na to, kako posameznik kombinira v celoto prej navedene sestavine, ločimo štiri sloge 
komuniciranja: pobudnike, snovalce, povezovalce in analitike (Alessandra, O`Connor, 1996, 
str. 3). Z nekaterimi ljudmi se odlično razumemo, z drugimi sploh nočemo imeti opravka, s 
tretjimi komuniciramo le toliko, kot je nujno. Spoznavanje osebnosti, obnašanja in slogov 
komuniciranja je zato vodilo, da bi spoznali sebe in druge; tako bi lažje predvideli, kaj 
lahko drug od drugega pričakujemo, kako naj ravnamo drug z drugim in kako naj se drug 
drugemu prilagajamo, da bi imeli boljše medosebne odnose, ki pomembno vplivajo na našo 
poslovno uspešnost.  
 
V nadaljevanju tega dela bomo podrobneje predstavili model štirih slogov komuniciranja – 
pobudnike, snovalce, povezovalce in analitike, predstavljen v knjigi »Platinasto pravilo«, ki 
sta jo leta 1996 napisala Tony Alessandra in Michael J. O`Connor. Najprej bomo spoznali 
prevladujoče značilnosti vseh štirih slogov komuniciranja, nadalje bomo prikazali načina 
prepoznavanja posameznih slogov komuniciranja, ob koncu pa bomo predstavili še nekaj 
nasvetov za prilagajanje lastnega sloga komuniciranja različnim okoliščinam in slogom 
komuniciranja drugih. 
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4.4.  Model štirih slogov komuniciranja 
 

4.4.1.  Značilnosti slogov komuniciranja 

 
Prevladujoče značilnosti slogov komuniciranja – pobudnikov, snovalcev, povezovalcev in 
analitikov – kažejo, da ima vsak izmed njih svoje prednosti in slabosti, svoje pluse in minuse, 
svoje občudovalce in kritike; noben slog komuniciranja tako ni (naj)boljši ali (naj)slabši.  
 

POBUDNIKI:  
Pobudniki so časovno naravnani v sedanjost. Presojajo predvsem trenutno aktualnost zadev. 
So neposredni in vase zaprti ljudje. Naravnani so na izide; vprašujejo se: »Bo za rabo?« 
Zamisli spreminjajo v dejanja. Uživajo, če vodijo, upravljajo ljudi in okoliščine (so »rojeni 
vodje«). Čimveč zadev želijo opraviti takoj. Globoko v sebi vedo, da bi delo opravili še bolje 
in hitreje, če bi se le vsi ti ljudje, ki jih obkrožajo, umaknili. Pri tem ne izgubljajo časa z 
govorjenjem. Iščejo koristi in pri tem ne oklevajo, če morajo prekršiti pravila; so pač 
iznajdljivi. Lažje je namreč prositi odpuščanja kot prositi za dovoljenje (ukrepajo preden 
premislijo). Sprejemajo izzive, spremembe jih navdušujejo. So hitrega in odločnega koraka 
(konkretno odzivni), energični, naravnani na izide, naloge, probleme, sami delajo hitro in 
impresivno, kar pomeni, da jih motijo zamude, odlašanja. Ne prenesejo ljudi, ki niso tako 
sposobni in motivirani, kot oni sami; to pokažejo navzven. So zelo dejavni in zagnani (pravi 
priganjači), vztrajni, pripravljeni tvegati, dominantni, tekmovalni in samozavestni, kar ima 
tudi svoje slabosti: so trmasti, nepotrpežljivi in brezčutni, nikoli ne pohvalijo. So tako 
osredotočeni in zbrani, da se pozabijo ustaviti in poduhati cvetje. V navdušenju doseči cilj 
pogostokrat pozabijo na ljudi. Težijo k vrhu – kdaj ga bodo dosegli, je le vprašanje časa – 
vendar tam mnogokrat ostanejo sami. 
 

SNOVALCI:  
Snovalci so časovno naravnani v prihodnost. Presojajo predvsem naravo zadev, njihov pomen 
in smisel. So neposredni in odprti ljudje. Navdušenje, privlačnost, prepričljivost in toplina so 
njihove glavne značilnosti. Delo radi spremenijo v zabavo. Radi so povsod tam, kjer se kaj 
dogaja; samote ne marajo. Globoko v sebi si želijo prijateljstva in priznanja prijateljev. Njihov 
največji strah je, da jih drugi ljudje ne bi marali. Zelo radi govorijo – še najraje o njih samih – 
in so pravi čvekači. Včasih povedo preveč napačnim ljudem. Uživajo, če so v središču 
pozornosti. Stalno jim roji po glavi, snujejo zamisli, so pravi vizionarji. So polni idej, vendar 
jih le s težavo udejanjijo oziroma raje vidijo, da to storijo drugi. Svet je zanje poln možnosti. 
Živijo v oblakih, v svojem lastnem svetu in v svojih vizijah izgubljajo stik z realnostjo. So 
izrazito spontani ljudje. So preveč čustveni, lahkoverni, površni in nepotrpežljivi, vendar 
večni optimisti z obilico karizme. Radi tvegajo, svoje odločitve opirajo na intuicijo. Ne 
predlagajo dokazov; domnevajo, da bodo to storili drugi. 
 



 

 43 

POVEZOVALCI:  
Povezovalci so časovno naravnani v preteklost. Presojajo predvsem vrednote. So posredni in 
odprti ljudje. So topli in čustveni. So mili, ljubeznivi, prijazni, ki govorijo s tihim glasom, tihi, 
potrpežljivi, skromni. Zaradi svoje sproščenosti so zelo dostopni in prijazni. Izrazito so 
usmerjeni v ljudi; ljudje so v središču njihovega sveta. Ljudi sprejemajo take, kot so. 
Prisegajo na medsebojna razmerja, odnose, stike in vplivanje med ljudmi; radi se vživljajo v 
ljudi. Uživajo v razpravah. So odlični poslušalci, predani prijatelji in zvesti uslužbenci. So 
zelo dobri timski igralci. Ne marajo tveganja, sprememb, ne marajo sprejemati velikih 
odločitev. Raje prenašajo neprijetne okoliščine kot tvegane spremembe. Najraje vidijo, da je 
tako, kot je. Kadar so soočeni s spremembo, jo najprej dobro premislijo, načrtujejo in šele 
nato sprejmejo v svoj svet. Prizadevajo si k ohranjanju osebnega miru, stabilnosti in 
ravnotežja. Na delovnem mestu so vljudni, prijazni in pripravljeni deliti odgovornosti s 
sodelavci. So dobri pri načrtovanjih in vztrajni pri delu. Dobro se razumejo s sodelavci, 
prijatelji, znanci, tudi, če se z njimi ne strinjajo – preprosto zato, ker jim nočejo otežiti stvari. 
 

ANALITIKI:  
Analitiki so časovno naravnani v preteklost, sedanjost in prihodnost. Presojajo predvsem 
razmerja. So posredni in vase zaprti ljudje. Kontrolirajo svoja čustva. So analitični, odločni, 
sistematični, metodični ljudje, ki uživajo v reševanju nalog in problemov. Pri tem razvijajo 
rešitve, jih skrbno tehtajo in preizkušajo, da bi dosegli oprijemljive rezultate. Pri svojem delu 
se močno opirajo na logiko. Zanimajo jih dejstva, številke, podatki, so zelo temeljiti, natančni 
in redoljubni. Premislijo, preden reagirajo. Veliko pričakujejo tako od sebe kot od drugih, 
zato znajo biti preveč kritični. Težijo k popolnosti, kar namesto analize lahko povzroči 
paralizo. Togo se držijo predpisov in so popolnoma brez vizije. Ne marajo presenečenj; 
odločitve zato sprejemajo počasi, premišljeno in zelo (celo preveč) previdno. So skeptični, 
zato prisegajo na pisano besedo.  
 

4.4.2.  Prepoznavanje slogov komuniciranja 

 
Poznavanje lastnega sloga komuniciranja omogoča bolje razumeti, kakšna sporočila 
pošiljamo drugim (z besedami, z glasom in z videzom). Poznavanje slogov komuniciranja 
drugih pa omogoča prilagoditev lastnega načina sporočanja načinu sprejemanja drugih. 

Poznavanje lastnega in slogov komuniciranja drugih omogoča izboljšanje razumevanja nas 
samih in drugih, zmanjšanje konfliktov in posledično boljšo komunikacijo. Prepoznavanja 
slogov komuniciranja se je zato koristno naučiti; v nadaljevanju bomo spoznali dva načina 
prepoznavanja slogov komuniciranja: 

1. prvi temelji na prepoznavanju besednih, glasovnih in vidnih signalov posameznika; 
2. drugi pa temelji na prepoznavanju dveh dimenzij osebnosti, ki določata sloge 

komuniciranja: introvertiranost – ekstravertiranost in posrednost – neposrednost.  
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Prepoznavanje besednih, glasovnih in vidnih signalov štirih slogov komuniciranja  
 

Besedni signali pomenijo dvoje: 

• koliko posameznik govori: ko opredelimo posameznika kot odločnega in zgovornega 
ali zadržanega in molčečega, smo že na pol poti do prepoznavanja njegovega sloga 
komuniciranja; 

• kaj posameznik govori: katere besede uporablja. 
Poglejmo, kateri besedni signali so značilni za vsakega izmed štirih slogov komuniciranja. 
 
Pobudniki so odločni, na rezultate osredotočeni ljudje, ki jim opravljeno delo in naloge 
ogromno pomenijo. Običajno manj poslušajo in več govorijo; raje podajajo izjave, kot 
postavljajo vprašanja. Tipične izjave pobudnika so: 

• Povej mu, da hočem takoj govoriti z njim. 

• Takoj uredimo to zadevo. 

• Preidimo k zadevi: katere možnosti imamo na razpolago? 

• Nadaljevali bomo takole ... 

• Hočem zmagati v tej bitki! 

• Povej mi cilj. 

• Ti uredi zadevo, vendar me obveščaj. 
 
Tudi snovalci so zgovorni ljudje, pravzaprav pravi čvekači, vendar pri tem precej bolj 
družabni, igrivi in zabavni. Bolj so osredotočeni na ljudi kot na naloge, rezultate. V pogovor 
radi vključujejo druge ljudi. Običajno pripovedujejo zgodbe in šale. Snovalca prepoznamo po 
naslednjih izjavah:  

• Hej! Imam idejo! Kaj meniš? 

• Zakaj se malo ne pozabavaš s to svojo idejo? 

• Občutek imam, da je to prava pot do ... 

• Povej mi, kaj misliš o ... 

• Mislim, da napredujemo. Zdaj pa ... 

• Moj občutek mi pravi ... 

• Za zabavo poskusimo nekoliko drugače.  
 
Povezovalci so prijateljski, občutljivi ljudje, morda nekoliko neodločni ali celo pokorni. Radi 
sprašujejo druge za njihovo mnenje in jim še na kraj pameti ne pade, da bi svoje poglede 
vsiljevali drugim. Radi imajo stabilnost. Želijo, da jih drugi sprejmejo. Izjave, značilne za 
povezovalca, so: 

• Predlagam, da malo upočasnimo. Se strinjate? 

• Kako bo to vplivalo na zaposlene? 

• Glede spremembe sem še vedno v dvomih. 

• Zares uživam pri delu s tabo. 
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• Rad bi ti pomagal po svojih najboljših močeh. 

• Prepričan sem, da to lahko uredimo. 

• Najprej bi rad izvedel, kako se bo zadeva najverjetneje končala. 
 
Analitiki , molčeči in počasnega koraka kot povezovalci, se ne obremenjujejo preveč, če niso 
del tima. Ne želijo se izogniti tveganju za vsako ceno. So zelo samostojni ljudje. Precej bolj 
težijo k temu, da je delo opravljeno, kot povezovalci, vendar precej manj očitno, kot to želijo 
pobudniki. Analitiki so resni in natančni ljudje. Obožujejo podatke. Ne marajo scen in ne 
želijo biti osramočeni. Če v pogovoru zaznajo, da bi lahko prišlo do konflikta, raje spremenijo 
temo pogovora, ali pa vstanejo in se gredo pogovarjati drugam. Naslednje izjave nakazujejo, 
da imamo opravka z analitikom: 

• Poglejmo na zadevo z logičnega vidika. 

• Je to resnično pravo ravnanje? Ga lahko zagovarjamo? 

• Naredimo ta prvi korak, nato se bomo odločali o drugem koraku. 

• Najprej potrebujem vse podatke. 

• Kaj natančno meniš? 

• Ne želim nobenih presenečenj. 

• Smo izpostavili vse vidike? 
 

Naslednja skupina signalov za prepoznavanje slogov komuniciranja so glasovni signali, ki 
pomenijo, kako posameznik izreče besedo; gre za parajezik. Poglejmo, kako je mogoče 
prepoznati posamezni slog komuniciranja na podlagi glasovnih signalov. 
 
Pobudniki govorijo hitro, energično, odločno, prepričljivo in samozavestno. Ker govorijo 
zviška in netolerantno, njihovi glasovni signali pogostokrat namigujejo na izzivanje. 
 
Tudi snovalci govorijo hitro in samozavestno. Največjo raznolikost glasovnih signalov 
najdemo prav pri njih; navsezadnje so izjemno dobri pripovedovalci zgodb. Zanje je značilna 
izrazita glasovna modulacija. Ko delijo svoje osebne občutke z drugimi, se jim višina glasu 
zelo spreminja. Nekoliko dramatični so, zato govorijo hitro in pogostokrat glasno. »Poglej 
me! Sem nekaj posebnega!« je neizrečeno sporočilo, ki ga sporočajo njihovi glasovni signali. 
 
Povezovalci govorijo počasi, manj samozavestno, zamišljeno in preudarno. Njihovo 
sporočanje je nespremenljivo, enakomerno, ravnodušno in mirno. Njihovi glasovni signali 
pogostokrat odražajo toplino in odkritost. Tiho oznanjajo: »Sem prijateljska, prijazna oseba, 
vendar nisem vsiljiv in nočem, da se drugi vsiljujejo meni.« 
 
Tudi analitiki  govorijo počasi, manj samozavestno, zamišljeno in preudarno. Njihova 
glasovna modulacija je povsem neizrazita. Govorijo monotono, mirno, ritmično z malo 
variacijami višine glasu. Njihov glas ne pove dosti o njihovem mišljenju. Želijo biti 
»nevtralni«; ne želijo niti očarati niti obvladovati. 
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Tretja skupina signalov pa so vidni signali, ki pomenijo govorico telesa. Za prepoznavanje 
slogov komuniciranja so tudi ti zelo pomembni; poglejmo, katere vidne signale oddajajo 
posamezni slogi komuniciranja.  
 
Pobudniki so oblastni ljudje, ki naredijo močan prvi vtis (dober ali slab), tudi psihološko radi 
prevzamejo pobudo. Zanje so značilni močan stisk roke, neomajen pogled, pogosto 
gestikuliranje in sunkovito gibanje, s katerim želijo podkrepiti svoje odločne izjave. Njihova 
govorica telesa, kot tudi vse drugo na njih, je hitra in pogostokrat izraža nepotrpežljivost in 
moč. 
 
Tudi snovalci so oblastni ljudje, ki naredijo močan prvi vtis (dober ali slab), tudi psihološko 
radi prevzamejo pobudo. Njihova govorica telesa – zlasti mimika obraza – je zelo izrazita. 
Široki nasmehi, mrščenje obrvi, nagibanje glave, zbadljiv, šaljiv pogled je zanje naravno kot 
dihanje. Zelo so nagnjeni k spontanemu dotikanju (dotik roke na ramenu, trepljanje po hrbtu, 
močno rokovanje z obema rokama). 
 
Za povezovalce je značilno odmikanje pogleda. Pogostokrat celo raje pogledajo v tla kot 
človeku v oči. Njihova rokovanja so neodločna, oklevajoča, nežna. Počasna govorica telesa 
nakazuje mirnost in potrpežljivost. 
 
Analitike prepoznamo po njihovem izrazu na obrazu; ta je namreč tak, kot je izraz na obrazih 
igralcev pokra; mimiko obraza komaj kaj uporabljajo. Ker imajo močan občutek za prostor, 
niso nagnjeni k dotikanju. 
 
Spoznali smo, kateri besedni, glasovni in vidni signali so značilni za pobudnike, snovalce, 
povezovalce in analitike. Torej, če spoznamo odločnega in zgovornega človeka, je gotovo 
pobudnik ali snovalec. Nato poslušajmo, kaj govori oziroma katere besede uporablja. Če 
govori o nalogah in rezultatih, imamo zelo verjetno opravka s pobudnikom; zanj je značilna 
uporaba besed, kot so: učinek, konkurenca, uspeh, zmaga. Zanj je življenje bitka, v kateri 
hoče zmagati. Snovalec bo več govoril o ljudeh in idejah; zanj je značilna uporaba besed, kot 
so: občutek, vtis, skupina, koncept, ideja. Zanj je življenje praznovanje; pri tem si zmage ne 
želi toliko kot občudovanja drugih. Predpostavimo, da oseba, ki jo spoznamo, ni zgovorna ali 
čvekava. Ne obnaša se, kot da se poznamo že leta, ali kot da je vodilna. Ko jo spoznamo, je 
mirna, prijetna, tiha. Imamo občutek, kot da je med nami in njo manjši prepad, ki nas ločuje. 
Zelo verjetno imamo opravka s povezovalcem ali analitikom. Oba sta precej molčeča in vase 
zaprta. Redkokdaj sta odločna ali glasna. Raje poslušata kot govorita. Ko spregovorita, raje 
sprašujeta kot podajata neposredne izjave o lastnih mislih in občutkih. Taka oseba ne bi vdrla 
v sobo polno ljudi, ampak bi si vzela nekaj minut in ob strani opazovala, kaj se dogaja v 
prostoru. Vemo, da imamo opravka s povezovalcem ali analitikom, toda kako ju prepoznati. 
Če je oseba topla, prijateljska in raje govori o ljudeh, občutkih in skupnosti, smo zelo verjetno 
spoznali povezovalca. Povezovalec gleda na življenje kot na skupinski boj, kjer je cilj vseh 



 

 47 

delati skupaj na prijazen način in kar se da umirjeno. Analitik  ima nekoliko ostrejše robove. 
Želi reševati probleme, želi, da se delo opravi, želi si napredka, vendar vse na nevsiljiv, 
redoljuben in miren način. Na življenje gleda kot na managerski problem, kjer najprej 
opredeli naloge in jih nato opravi; pri tem se metodično in previdno opira na dejstva in logiko. 
 

Prepoznavanje dveh dimenzij osebnosti, ki določata štiri sloge komuniciranja 
 
Slog komuniciranja določata dve dimenziji osebnosti: introvertiranost – ekstravertiranost in 
posrednost – neposrednost, za kateri veljajo naslednje značilnosti (Musek, 2003, str. 147): 
 

Neposredne osebe: dostikrat že kar malce 
brezobzirne, neotesane, žaljive; brez 
premisleka rečejo natančno tisto, kar jim 
pade na pamet; o zadevi imajo svoje mnenje, 
ki ga delijo z drugimi; vedno zavzamejo 
stališče, rade vodijo, nadzirajo: 

Posredne osebe: precej bolj obzirne, zelo 
previdne; raje počakajo, kaj se bo zgodilo, in 
šele nato reagirajo; najprej hočejo videti, 
kako bo zadeva potekala, šele nato se 
vključijo v dogajanje ali se umaknejo: 

• nagnjene k tveganju 

• hitro sprejemajo odločitve 

• nagnjene k soočanju, izražanju 

• nepotrpežljive 

• govorijo in pripovedujejo 

• odprte 

• prostovoljno izražajo svoje mnenje 

• se izogibajo tveganju 

• previdneje sprejemajo odločitve 

• se izogibajo soočenju, izražanju 

• potrpežljive 

• poslušajo in sprašujejo 

• vase zaprte 

• svoje mnenje raje zadržijo zase 

Ekstravertirane osebe: uslužne, odprte in 
pripravne; se zlahka znajdejo v vsaki 
situaciji; naglo navezujejo odnose in ne 
pomišljajo mnogo, ko se podajajo v neznano: 

Introvertirane osebe: obotavljiv, 
pomišljajoč, vase potegnjen značaj; ne 
»ponujajo se«, so vselej nekoliko v defenzivi, 
se rade prikrivajo za nezaupnim 
opazovanjem: 

• sproščene, tople 

• prisegajo na mnenja 

• nagnjene k medsebojnim odnosom 

• pripravljene deliti svoje občutke 

• časovno prilagodljive 

• nagnjene k občutkom 

• spontane 

• formalne, hladne 

• prisegajo na dejstva 

• nagnjene k nalogam 

• svoje občutke raje zadržijo zase 

• časovno disciplinirane 

• nagnjene k mišljenju 

• rade načrtujejo 
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Glede na to, da smo že spoznali značilnosti vseh štirih slogov komuniciranja, ne bo težko 
ugotoviti, kateri dve dimenziji osebnosti določata posamezni slog. Na podlagi spoznanj lahko 
ugotovimo, da so pobudniki neposredni in vase zaprti ljudje, tudi snovalci so neposredni, 
vendar precej bolj odprte narave. Slednje velja tudi za povezovalce, analitiki pa so mnogo bolj 
vase zaprti. In eni in drugi so v interakciji z drugimi posredni. Omenjene ugotovitve lahko 
prikažemo tudi grafično (slika 2). 
 

Slika 2:  Grafični prikaz dimenzij osebnosti – introvertiranost in ekstravertiranost 
ter posrednost in neposrednost – in slogov komuniciranja – pobudnika, 
snovalca, povezovalca in analitika  

 

ekstravertiranost 
 

POVEZOVALEC 
 

 
SNOVALEC 

 
 
 

posrednost 
 

 
ANALITIK 

 

 
POBUDNIK 

 
 
 
neposrednost 
 

introvertiranost  
 

4.4.3.  Ujemanje slogov komuniciranja 

 
V družabnih okoliščinah – tudi na delovnem mestu – se privlačijo podobni vedenjski slogi. 
Ljudje s podobnimi navadami in zanimanji se privlačijo kot znanci, prijatelji. Navdaja nas 
občutek zadovoljstva, ko smo v družbi z ljudmi, ki podobno doživljajo svet okoli sebe kot mi 
sami. Kombinacije štirih slogov komuniciranja, ki se v družabnih okoliščinah najbolje 
ujamejo, so:  

• analitik – analitik, 

• povezovalec – povezovalec, 

• snovalec – snovalec, 

• tudi pobudniki se privlačijo, njihova tekmovalnost pa je tista, ki povzroči, da odnos 
pobudnik – pobudnik  le ni tako harmoničen kot drugi trije.  

 
Ker pa je to delo namenjeno poslovnemu komuniciranju, se osredotočimo na kompatibilnost 
štirih slogov komuniciranja pri opravljanju nalog. Pri opravljanju nalog je podobno lahko 
moteče, ker imajo podobni slogi komuniciranja podobne potrebe. Če te niso zadovoljene, 
lahko vodijo do konfliktov.  
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Kombinacije štirih slogov komuniciranja, ki se pri opravljanju nalog najbolje ujamejo, so:  

• analitik – povezovalec, 

• pobudnik – povezovalec in 

• snovalec – povezovalec; 
sledijo: 

• analitik – analitik, 

• povezovalec – povezovalec in 

• snovalec – analitik. 
 

Kombinacije štirih slogov komuniciranja, ki se pri opravljanju nalog najslabše ujamejo, pa 
so:  

• pobudnik – pobudnik: v takem odnosu tekmovalnost in potreba po nadzoru lahko 
onemogočita sodelovanje; 

• pobudnik – analitik: pogostokrat si nasprotujeta zaradi pobudnikove potrebe po 
hitrosti in nadzoru ter analitikovega močnega nagnjenja do počasnejšega koraka in 
sistematičnosti; 

• pobudnik – snovalec: oba želita delegirati, kar lahko ob težavah pri opravljanju nalog 
privede do hudega konflikta; 

• snovalec – snovalec: podrobnosti pri opravljanju nalog ju ne zanimajo.  
 
Če se pri opravljanju nalog pojavijo težave, lahko kombinacije, kjer sta udeležena pobudnik 
ali snovalec, privedejo do hudih konfliktov, v katerih pobudnik običajno ne odneha, ali do 
tega, da snovalec enostavno odide drugam. Tolažbo za svoj ranjeni ego išče pri slogih 
komuniciranja, ki podpirajo njegove potrebe. Omenjena odgovora na težave pri opravljanju 
nalog se lahko pojavita tudi pri analitiku in povezovalcu, ko naletita na pobudnika ali 
snovalca ali celo drug na drugega. Ta odgovora sta pri analitiku in povezovalcu manj očitna, 
ker sta oba sloga komuniciranja precej bolj posredna; svojih čustev zato ne kažeta rade volje. 
Povezovalec običajno raje odneha, neugodne okoliščine pa prenaša tako, da poišče varen 
pristan v svojem delu, četudi je tik pod površjem napet in mu je nelagodno. Analitik 
nasprotno udari nazaj; to naredi posredno, skorajda neopazno. Se ne razjezi, kot bi se 
pobudnik, ampak tiho kuje maščevanje npr. s prikrivanjem, zadrževanjem informacij ali 
znanja oziroma je nedosegljiv, ko je potrebna njegova pomoč. 
 

4.4.4.  Kako prilagoditi lasten slog in kako se pri lagoditi slogu 
komuniciranja drugih 

 
Prilagodljivost pomeni sposobnost ukloniti se nekoliko, če to pripomore k boljšim 
medosebnim odnosom; pomeni najprej premisliti, nato reagirati. Ljudje se nenehno 
prilagajamo; v poslovnih okoliščinah se obnašamo drugače kot v družabnih. Okoliščine so 
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tiste, ki narekujejo naše obnašanje; na poslovnem kosilu s potencialnim poslovnim partnerjem 
se bomo zelo verjetno obnašali drugače kot pri klepetu s prijateljem. Prilagajamo se, ker 
želimo, da nas drugi sprejmejo, ker želimo biti uspešni. Prilagajanja se lahko naučimo ali ga 
izboljšamo; če obvladamo veščino prilagajanja, se lahko prilagodimo komurkoli in kadarkoli.  
 
Na prilagodljivost vplivata dva dejavnika: voljnost in zmožnost.  
 
Voljnost ali fleksibilnost pomeni, da smo prilagajanju naklonjeni, kar pomeni, da imamo 
pozitivni odnos do prilagajanja našega obnašanja drugim ali različnim okoliščinam. Raziskave 
kažejo, da so visoko fleksibilni ljudje običajno bolj: 

• zaupljivi: zaupajo v svoje odločitve; 

• tolerantni: ne obsojajo različnih mnenj, navad; 

• empatični: se vživljajo v druge ljudi; 

• pozitivni: gojijo upanje glede ljudi, okoliščin in življenja; 

• spoštljivi: razumejo, sprejemajo in cenijo druge. 
 
In obratno, nefleksibilni ljudje vidijo svet črno – belo, so togi, izrazito tekmovalni, 
nezadovoljni in nedostopni.  
 
Vsestranskost ali verzatilnost pa pomeni zmožnost prilagajanja; vsestranski ljudje so običajno 
bolj: 

• prožni: znajo zaobiti različne ovire; 

• vizionarski: znajo predvideti priložnosti, kreirati rešitve; 

• pozorni: zavedajo se čustev drugih ljudi in znajo najti pravi čas za svoja dejanja; 

• sposobni: zmožni so učinkovitega sprejemanja odločitev, reševanja problemov in 
obvladovanja okoliščin; 

• nagnjeni k popravljanju samih sebe: znajo jasno oceniti svoje obnašanje in se učiti iz 
lastnih napak. 

 
Osornost, žaljivost, brezobzirnost, odpor do sprememb, usmerjenost na en cilj (enostranska 
usmerjenost), nagnjenost k nespametnim tveganjem in subjektivnost (pogled na svet le z 
lastne perspektive) – vse to so značilnosti, ki ljudem preprečujejo učinkovito prilagajanje.  
 
Spoznali smo, da noben slog komuniciranja ni boljši ali slabši; vsak izmed njih ima svoje 
prednosti in svoje slabosti. Poglejmo, kako prilagoditi lasten slog komuniciranja različnim 
okoliščinam: 
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POBUDNIK NAJ: 
 

• upočasni svoj hitri korak; tako bo 
posredoval tudi bolj sproščen vtis 

• ravna manj neučakano in bolj 
previdno 

• poskuša omejiti svojo nagnjenost do 
vodenja, upravljanja ljudi in 
okoliščin 

• poskuša postati nekoliko bolj odprte 
narave 

• razvije potrpežljivost, občutljivost in 
sposobnost vživljanja v druge ljudi 

• iskreno pohvali 

• razvije sposobnost poslušanja 

• se identificira s skupino 

 
SNOVALEC NAJ: 
 

• nadzira čas in čustva 

• kroti svojo potrebo po priznanju od 
drugih ljudi 

• poskuša biti objektivnejši 

• se osredotoči na trenutne naloge 

• do konca izpolni obljube, naloge 

• poskusi z nekoliko bolj logičnim 
načinom 

• več časa nameni preverjanju, 
specifikaciji in organiziranju 

 

 
POVEZOVALEC NAJ: 
 

• včasih reče ne 

• se upre neprestanemu iskanju novih 
priložnosti 

• nekoliko tvega 

• delegira drugim 

• sprejme logične spremembe 

• ubesedi svoje občutke 

• pri opravljanju nalog nekoliko 
potlači svojo občutljivost za čustva 
drugih ljudi 

 

 
ANALITIK NAJ: 
 

• kroti svojo natančnost in nagnjenost 
k iskanju šibkih točk 

• odkrito pokaže skrb in spoštovanje 
do drugih ljudi 

• daje pobude za nove projekte 

• uporablja pravila kot smernice, ne 
kot zakone 

• sodeluje z iskanjem skupnih točk 

• včasih poskusi z bližnjicami; tako bo 
prihranil čas 

• pravočasno sprejema odločitve 

 
Zdaj pa poglejmo še, kako se prilagoditi slogu komuniciranja drugih, da bi dosegli kar 
najboljše medosebne odnose, ki pomembno prispevajo k naši poslovni uspešnosti. 
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POBUDNIKU SE PRILAGODIMO 
TAKO, DA: 

• podpiramo njegove cilje 

• govorimo o zaželenih rezultatih 

• hitro preidemo k bistvu 

• o vsem komuniciramo kot v 
poslovnih zadevah 

• damo priznanje njegovim idejam 

• smo natančni, učinkoviti in dobro 
organizirani 

• mu predlagamo natančno opisane 
možnosti, podprte s kratkimi 
analizami 

• če se ne strinjamo, razpravljamo o 
dejstvih, ne o osebnih občutkih 

 

SNOVALCU SE PRILAGODIMO 
TAKO, DA: 

• pokažemo zanimanje zanj 

• podpiramo njegova stališča, ideje in 
sanjarjenja 

• dopuščamo razpravljanje o 
postranskih stvareh in ne hitimo z 
razpravo 

• smo optimistični, zabavni in hitro 
prehajamo z ene vsebine na drugo 

• mu prizanašamo s podrobnostmi 

• se poskušamo izogibati konfliktom, 
ker le redko zmagamo 

• se strinjamo in si zabeležimo 
podrobnosti vsakega sporazuma 

• pohvalimo njegov videz, kreativnost, 
prepričljivost in privlačnost 

 
POVEZOVALCU SE PRILAGODIMO 
TAKO, DA: 

• smo topli in iskreni 

• podpremo njegove občutke s tem, da 
pokažemo osebno zanimanje 

• domnevamo, da vse jemlje osebno 

• mu damo dovolj časa, da nam začne 
zaupati 

• napredujemo na nekoliko počasnejši, 
neformalen, a stabilen način 

• mu pokažemo, da aktivno poslušamo 

• če se ne strinjamo, razpravljamo o 
osebnih občutkih, ne o dejstvih 

• podpiramo odnose 

• mu damo zagotovilo, da bo tveganje 
kar najmanjše oziroma bo 
obravnavano, kar se da razumno 

 

 
ANALITIKU SE PRILAGODIMO 
TAKO, DA: 

• smo temeljiti in dobro pripravljeni 

• podpiramo njegov organiziran, 
premišljen način dela 

• podpiramo njegovo potrebo po 
natančnosti in logičnosti 

• pohvalimo njegovo učinkovitost, 
premišljenost in organiziranost 

• se mu predstavimo z dejanji, ne z 
besedami 

• smo izčrpni, natančni in logični 

• ga sprašujemo in mu tako 
omogočimo, da pokaže svoje znanje  

• navedemo prednosti in 
pomanjkljivosti vsakega predloga 

• priskrbimo trdne in oprijemljive 
dokaze 

• smo zvesti ustaljenim proceduram 

• damo zagotovilo, da se mu odločitve 
ne bodo izjalovile 
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Naši odnosi in razumevanje z drugimi ljudmi vplivajo na nas precej bolj, kot se morda 
zavedamo. Nenehne napetosti ali konflikti v medosebnih odnosih neugodno vplivajo na naše 
doživljanje nas samih in sveta okoli nas. In nasprotno, dobro razumevanje z drugimi pozitivno 
vpliva na različne vidike našega življenja in dela in posledično tudi na našo osebno in 
poslovno uspešnost. Stopnja dobrega razumevanja z drugimi je v veliki meri odvisna od 
naše sposobnosti prilagajanja. Resnično prilagodljiva oseba zadovolji svoje potrebe in 
potrebe drugih. Raziskave kažejo, da večina ljudi le ni tako prilagodljiva kot misli, in da se 
večina ljudi prilagodljivosti lahko nauči. Vendar preveč ali premalo prilagajanja lahko škodi. 

Pri prilagajanju je zato potrebno nekoliko pazljivosti; pomembno je namreč ohraniti lastno 
identiteto, sicer lahko izpademo »umetni«, nepristni in neiskreni.  
 
Če ob koncu povzamemo pomembnejša spoznanja, lahko rečemo, da se slog komuniciranja 

izraža v tem, kako posameznik kombinira v celoto tri sestavine komuniciranja: besedno, 

glasovno in vidno; prav zato pride najbolj do izraza prav pri ustni komunikaciji posameznika. 

Prevladujoče značilnosti slogov komuniciranja – pobudnikov, snovalcev, povezovalcev in 

analitikov – kažejo, da ima vsak izmed njih svoje prednosti in slabosti; noben slog 

komuniciranja tako ni (naj)boljši ali (naj)slabši. Slog komuniciranja odseva v obnašanju 

posameznika, ki je odvisno od osebnosti, okolja in njune interakcije. Poznavanje osebnostnih 

lastnosti in načinov obnašanja nas samih in drugih je bistvenega pomena pri prepoznavanju 

lastnega in slogov komuniciranja drugih. Poznavanje lastnega sloga komuniciranja omogoča 

bolje razumeti, kakšna sporočila pošiljamo drugim (z besedami, z glasom in z videzom). 

Poznavanje slogov komuniciranja drugih pa omogoča prilagoditev lastnega načina 

sporočanja načinu sprejemanja drugih. Prepoznavanja slogov komuniciranja se je zato 

koristno naučiti. Pri tem sta v pomoč dva načina; prvi temelji na prepoznavanju besednih, 

glasovnih in vidnih signalov posameznika, drugi pa temelji na prepoznavanju dveh dimenzij 

osebnosti, ki določata sloge komuniciranja: introvertiranost – ekstravertiranost in posrednost 

– neposrednost. Na našo poslovno uspešnost pomembno vpliva kakovost naših medosebnih 

odnosov; dobro razumevanje z drugimi ljudmi namreč pozitivno vpliva na različne vidike 

našega življenja in dela. Stopnja dobrega razumevanja z drugimi pa je v veliki meri odvisna 

od naše sposobnosti prilagajanja lastnega sloga komuniciranja različnim okoliščinam in 

slogom komuniciranja drugih. Kljub temu pri prilagajanju kanček pazljivosti ni odveč; 

pomembno je namreč ohraniti lastno identiteto, sicer lahko izpademo »umetni«, nepristni in 

neiskreni.  
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5.  RAZISKAVA O SLOGIH KOMUNICIRANJA 
PODJETNIKOV 

 

5.1.  Identifikacija problema in cilja raziskave 
 
Poslovno komuniciranje je temeljna dejavnost podjetnika; podjetnik mora sprejeti 
odgovornost za količino in kakovost komuniciranja v organizaciji. Komuniciranje podjetnika 
z zaposlenimi, kupci, dobavitelji, poslovnimi partnerji in drugimi ljudmi je tako sestavni del 
podjetnikovega vsakdana. Zato je obvladovanje veščin poslovnega komuniciranja strateško 
pomembno za nastanek, razvoj in preživetje vsakega podjetnika; še več, obvladovanje veščin 
poslovnega komuniciranja pomembno vpliva na uspešnost poslovnega komuniciranja 
podjetnika in na njegovo poslovno uspešnost. 
 
Pri ustni komunikaciji podjetnika pride do izraza njegov slog komuniciranja. Glede na to, 
kako posameznik kombinira v celoto besedno, glasovno in vidno sestavino komuniciranja, 
ločimo štiri sloge komuniciranja: pobudnike, snovalce, povezovalce in analitike. Spoznali 
smo, da se slog komuniciranja kaže v obnašanju posameznika, to pa je odvisno od osebnosti, 
okolja in njune interakcije. Poznavanje osebnostnih lastnosti in načinov obnašanja nas samih 
in drugih je bistvenega pomena pri prepoznavanju lastnega in slogov komuniciranja drugih. 
Poznavanje lastnega sloga komuniciranja omogoča bolje razumeti, kakšna sporočila 
pošiljamo drugim (z besedami, z glasom in z videzom). Poznavanje slogov komuniciranja 
drugih pa omogoča prilagoditev lastnega načina sporočanja načinu sprejemanja drugih. Slogi 
komuniciranja imajo tako pomemben vpliv na uspešnost poslovnega komuniciranja; naša 
komunikacija je namreč dobra le toliko, kot je dobro naše poznavanje osebe, s katero 
komuniciramo. Če se zavedamo vloge in pomena slogov pri poslovnem komuniciranju, če 
poznamo njihove značilnosti, če znamo prepoznati lasten in sloge komuniciranja drugih, če se 
znamo prilagoditi slogu komuniciranja drugih in če znamo prilagoditi lasten slog 
komuniciranja različnim okoliščinam, bomo tem verjetneje uspešnejši pri poslovnem 
komuniciranju z drugimi in tudi poslovno uspešnejši. 
 
Pomembnejši cilj raziskave je ugotoviti, kateri slogi komuniciranja so (pretežno) značilni za 
podjetnike iz različnih bolj ali manj uspešnih podjetij in ali ima zavedanje podjetnikov glede 
uporabe slogov pri poslovnem komuniciranju – ali uporaba pretežno enega sloga ali uporaba 
različnih slogov glede na okoliščine – vpliv na njihovo poslovno uspešnost.  
 
Za empirično testiranje sem postavila ničelno hipotezo, ki pravi: Med podjetniki iz bolj ali 
manj uspešnih podjetij ni razlike v zavedanju glede tega, kateri slog komuniciranja naj 
uporablja uspešen podjetnik; pretežno en slog ali različne sloge glede na okoliščine. 
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5.2.  Opis vzorca 
 
Anketni vprašalnik, ki je podlaga za empirični del te naloge, od anketirancev zahteva precej 
visoko angažiranost za izpolnjevanje. Za ciljno populacijo sem zato izbrala podjetja, ki 
poslujejo stabilno, podjetniki pa so v preteklosti že pokazali določene izkušnje s področja 
poslovnega komuniciranja. Od vzorca izbranega iz navedene ciljne populacije lahko 
pričakujem dovolj zanesljivo izpolnjevanje zahtevnega anketnega vprašalnika. Vzorčni okvir 
raziskave sem zato vnaprej zelo zožila. V ta namen sem v vzorec izbrala podjetja, ki so v letu 
2004 uporabljala podjetniška svetovanja v okviru Programa vavčerskega svetovanja 
(Programa subvencioniranih svetovalnih storitev), ki ga izvaja Javna agencija Republike 
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije; takih podjetij je bilo 1181. Izmed teh sem kot 
podjetja s stabilnim poslovanjem identificirala tista, ki so imela v obdobju 2002 – 2004 samo 
izgubo (manj uspešna podjetja) ali samo dobiček (bolj uspešna podjetja), povprečni poslovni 
izid vseh treh let pa je bil višji od enega milijona tolarjev. Podatke o poslovnem izidu vseh 
1181 podjetij sem pridobila v registru podjetij GV IN. Zahtevana kriterija je izpolnjevalo 557 
podjetij, ki so bila zajeta v vzorec raziskave; od teh je bilo 49 podjetij z izgubo in 508 podjetij 
z dobičkom. 
 

5.3.  Opis anketnega vprašalnika 
 
V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga razdelila v štiri dele: 

� V okviru prvega dela anketiranci ocenijo, koliko so uspešni pri poslovnem 
komuniciranju z drugimi osebami (zelo uspešen, uspešen, neuspešen, zelo neuspešen). 
S tem delom sem želela dobiti vpogled v podjetnikovo subjektivno zaznavanje lastne 
uspešnosti pri poslovnem komuniciranju z drugimi osebami. 

� V okviru drugega dela anketiranci izpolnijo vprašalnik za ocenjevanje sloga 
komuniciranja (Možina et al., 2004, str. 94-98), ki je sestavni del celotnega anketnega 
vprašalnika. Pri tem sledijo naslednjim navodilom: vsaka izmed dvajsetih trditev ima 
po štiri možne opisne odgovore (A, B, C ali D). Anketiranci jih razvrstijo tako, kot 
menijo, da jih najbolj natančno opisujejo; zapišejo ocene 4, 3, 2 ali 1 ob vsakem izmed 
možnih odgovorov. K odgovoru, ki naj bi bil za anketiranca najbolj značilen, pripišejo 
4, k naslednjemu najbolj značilnemu 3 itn. Ta del zajema tudi opis posameznih slogov 
komuniciranja. S tem delom sem želela ugotoviti prevladujoč slog komuniciranja 
anketirancev (iz bolj ali manj uspešnih podjetij) in seznaniti anketirance z 
značilnostmi vseh štirih slogov komuniciranja. 

� V okviru tretjega dela anketiranci na podlagi spoznanj (ugotovitev lastnega 
prevladujočega sloga komuniciranja in seznanitev z značilnostmi vseh štirih slogov 
komuniciranja) iz drugega dela odgovorijo na vprašanje: Kateri slog komuniciranja 
naj uporablja uspešen podjetnik? Pretežno slog analitika, pretežno slog povezovalca, 
pretežno slog snovalca, pretežno slog pobudnika ali različne sloge glede na okoliščine. 
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� V okviru četrtega dela anketiranci odgovorijo na nekaj splošnih vprašanj: navedejo 
točen naziv in naslov podjetja, položaj, ki ga imajo v podjetju (ustanovitelj, 
(so)lastnik, manager, drugo), spol, starost, dokončano izobrazbo in število let 
vodstvenih delovnih izkušenj. 

 
Anketni vprašalnik sem z metodo intervjujev in razgovorov s šestimi podjetniki najprej 
preverila in ga ustrezno prilagodila ter tako dosegla optimalno jasnost in razumljivost 
anketnega vprašalnika (priloga 1). 
 

5.4.  Potek zbiranja podatkov 
 
Anketni vprašalnik sem izbranemu vzorcu podjetij poslala po elektronski pošti. Vse 
elektronske naslove sem predhodno preverila in tako poskrbela za njihovo pravilnost; vračil 
anketnih vprašalnikov zaradi napačnih elektronskih naslovov zato ni bilo. Način 
komuniciranja po elektronski pošti je za podjetja v izbranem vzorčnem okviru že dovolj 
pogost.  
 
Anketni vprašalnik sem naslovila na ustanovitelja oziroma (so)lastnika podjetja. Če je bilo 
ustanoviteljev oziroma (so)lastnikov več, sem anketni vprašalnik naslovila na ustanovitelja 
oziroma (so)lastnika, ki je hkrati tudi direktor podjetja.  
 
Anketni vprašalnik je bil posredovan ustreznim osebam iz vseh 557 podjetij; posredovan je 
bil le enkrat brez naknadnih elektronskih opomnikov. V obdobju od 21.06.2005 do 
29.06.2005 sem prek elektronske pošte odposlala 207 anketnih vprašalnikov, preostalih 350 
pa sem odposlala v obdobju od 01.09.2005 do 07.10.2005. 
 
Ocenjujem, da je oseba, ki je izpolnjeni anketni vprašalnik vrnila prek elektronske pošte (ime 
pošiljatelja), tega tudi dejansko izpolnila. Izpolnjene anketne vprašalnike sem nazaj prejemala 
v obdobju od 25.06.2005 do 07.07.2005 in od 10.09.2005 do 21.10.2005.  
 
Anketni vprašalnik je izpolnilo in vrnilo skupaj 98 podjetnikov (18 % odzivna stopnja); 
veljavnih je bilo 79 anketnih vprašalnikov (14 %), in sicer 14 takih, ki so jih izpolnili 
podjetniki iz manj uspešnih podjetij (podjetja z izgubo), in 65 takih, ki so jih izpolnili 
podjetniki iz bolj uspešnih podjetij (podjetja z dobičkom).  
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5.5.  Rezultati raziskave 
 

5.5.1.  Podatki o anketirancih  

 

Naziv podjetja 
 
Anketiranci so na vprašanje »Navedite točen naziv vašega podjetja.« posredovali odgovore, 
ki jih prikazuje slika 3. S tem vprašanjem sem ugotavljala pravnoorganizacijsko obliko 
podjetij, iz katerih prihajajo anketiranci.  
 

Slika 3:  Struktura anketirancev po nazivu podjetja – pravnoorganizacijska oblika 

d.n.o.
1%

k.d.
1%

s.p.
24%

d.o.o.
74%

 
Vir: anketni vprašalnik, vprašanje št. 3, priloga 1, tabela 1, priloga 2 

 
Kot pravnoorganizacijska oblika prevladuje družba z omejeno odgovornostjo; kar 74 % 
anketirancev se je opredelilo za navedeno obliko, 24 % anketirancev ima status samostojnega 
podjetnika posameznika, iz družbe z neomejeno odgovornostjo prihaja 1 % anketirancev, prav 
toliko odstotkov anketirancev prihaja tudi iz komanditne družbe.  
 

Položaj v podjetju 
 
Anketiranci so na vprašanje »Navedite položaj, ki ga imate v podjetju.« posredovali 
odgovore, ki jih prikazuje slika 4. 
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Slika 4:  Struktura anketirancev po položaju v podjetju 
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manager
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manager

3%

 
Vir: anketni vprašalnik, vprašanje št. 4, priloga 1, tabela 2, priloga 2 

 
Glede na položaj v podjetju 34 % anketirancev v podjetju nastopa v vlogi ustanovitelja, 
(so)lastnika in managerja hkrati, 30 % je (so)lastnikov podjetja, ustanoviteljev je 16 %, 
preostalih 20 % anketirancev pa je bodisi ustanoviteljev in (so)lastnikov (11 %), bodisi 
(so)lastnikov in managerjev (6 %) bodisi ustanoviteljev in managerjev (3 %). Samo managerji 
med anketiranci niso zastopani, kar ni presenetljivo; ker sem raziskovala sloge komuniciranja 
podjetnikov, sem v vzorec zajela le podjetnike (ustanovitelje in/ali (so)lastnike podjetij). 
 

Spol 
 
Anketiranci so na vprašanje »Navedite vaš spol.« posredovali odgovore, ki jih prikazuje slika 
5. 
 

Slika 5:  Struktura anketirancev po spolu 

ženski
32%

moški
68%

 
Vir: anketni vprašalnik, vprašanje št. 5, priloga 1, tabela 3, priloga 2 
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Glede na spol je 68 % anketirancev moškega spola, preostalih 32 % so ženske. Prevladujoče 
število moških niti ni presenetljivo, če vemo, da se za podjetništvo v večji meri odločajo prav 
moški; t.i. žensko podjetništvo se sicer vse bolj razvija, vendar število ženskih podjetnic še 
vedno krepko zaostaja za številom moških podjetnikov. 
 

Starost 
 
Anketiranci so na vprašanje »Navedite vašo starost.« posredovali odgovore, ki jih prikazuje 
slika 6. 
 

Slika 6:  Struktura anketirancev po starosti 

60 in več let
1%

20-30 let
10%

50-60 let
22%

40-50 let
39%

30-40 let
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Vir: anketni vprašalnik, vprašanje št. 6, priloga 1, tabela 4, priloga 2 

 
Starostna struktura anketirancev kaže, da med anketiranci prevladujejo stari 40 do 50 let; 
takih anketirancev je kar 39 %, 28 % anketirancev je starih 30 do 40 let, 22 % anketirancev je 
starih 50 do 60 let, najmanj anketirancev pa je zastopanih v starostnih razredih »20-30 let« 
(10 %) in »60 in več let« (1 %). 
 

Dokončana izobrazba 
 
Anketiranci so na vprašanje »Navedite vašo dokončano izobrazbo.« posredovali odgovore, ki 
jih prikazuje slika 7. 
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Slika 7:  Struktura anketirancev po dokončani izobrazbi 
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Vir: anketni vprašalnik, vprašanje št. 7, priloga 1, tabela 5, priloga 2 

 
Glede na izobrazbeno strukturo ima največ anketirancev visoko ali univerzitetno izobrazbo 
(35 %), 33 % anketirancev ima dokončano srednjo šolo, višjo izobrazbo ima 19 % 
anketirancev, veljavne anketne vprašalnike pa je prispevalo tudi 5 % anketirancev s 
specializacijo in 8 % anketirancev z magisterijem znanosti.  
 

Vodstvene delovne izkušnje 
 
Anketiranci so na vprašanje »Navedite število let vaših vodstvenih delovnih izkušenj.« 
posredovali odgovore, ki jih prikazuje slika 8. 
 

Slika 8:  Struktura anketirancev po vodstvenih delovnih izkušnjah 
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Vir: anketni vprašalnik, vprašanje št. 8, priloga 1, tabela 6, priloga 2 
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Po letih vodstvenih delovnih izkušenj ima 38 % anketirancev 15 in več let vodstvenih 
delovnih izkušenj, odstotek manj anketirancev ima 10 do 15 let vodstvenih delovnih izkušenj, 
15 % anketirancev ima 5 do 10 let vodstvenih delovnih izkušenj, 9 % anketirancev ima 3 do 5 
let vodstvenih delovnih izkušenj, preostali odstotek anketirancev pa ima do 3 let vodstvenih 
delovnih izkušenj. 
 

5.5.2.  Podatki o slogih komuniciranja anketirancev  iz bolj in manj 
uspešnih podjetij 

 
Z raziskavo sem poskušala ugotoviti prevladujoč slog komuniciranja anketirancev iz bolj in 
manj uspešnih podjetij (podatki o slogih komuniciranja anketirancev so prikazani v prilogi 3). 
Rezultate prikazuje tabela 1. 
 

Tabela 1:  Podatki o slogih komuniciranja anketirancev iz bolj in manj uspešnih 
podjetij 

 POBUDNIK SNOVALEC POVEZOVALEC ANALITIK SKUPAJ 

ank. iz bolj usp. podj. 16 (24 %) 18 (28 %) 13 (20 %) 18 (28 %) 65 (82 %) 

ank. iz manj usp. podj. 3 (21 %) 1 (7 %) 5 (36 %) 5 (36 %) 14 (18 %) 

SKUPAJ 19 (24 %) 19 (24 %) 18 (23 %) 23 (29 %) 79 (100 %) 

Vir: anketni vprašalnik; vprašalnik za ocenjevanje sloga komuniciranja in ocenjevalni list, 

priloga 1, priloga 3 

 
Prevladujoč slog komuniciranja vseh anketirancev je analitik; 29 % anketirancev je 
analitikov, drugi slogi komuniciranja so med anketiranci zastopani približno enako (snovalcev 
je 24 %, pobudnikov je prav tako 24 %, povezovalcev pa je 23 %). Prevladujoča sloga 
komuniciranja anketirancev iz bolj uspešnih podjetij sta analitik (28 %) in snovalec (prav 
tako 28 %), sledijo pobudniki (24 %), najmanj pa je povezovalcev (20 %). Prevladujoča sloga 
komuniciranja anketirancev iz manj uspešnih podjetij pa sta analitik (36 %) in povezovalec 
(prav tako 36 %), pobudnikov je 21 %, najmanj pa je snovalcev; le 7 %. 
 
Če povzamem zgoraj podane rezultate o slogih komuniciranja anketirancev iz bolj in manj 
uspešnih podjetij, ugotovim, da med enimi in drugimi ni bistvenih razlik; tako med 
anketiranci iz bolj kot tudi med anketiranci iz manj uspešnih podjetij prevladuje slog 
analitika, ki mu sledi slog pobudnika. Tudi slog povezovalca je med enimi in drugimi precej 
opazno zastopan. Pomembne razlike med anketiranci iz bolj in manj uspešnih podjetij pa 
ugotavljam glede sloga snovalca, ki je eden izmed prevladujočih slogov komuniciranja med 
anketiranci iz bolj uspešnih podjetij, med anketiranci iz manj uspešnih podjetij pa je 
snovalcev daleč najmanj. Spoznali smo značilnosti snovalca, zato vemo, da so snovalci 
časovno naravnani v prihodnost; stalno jim roji po glavi, so polni idej, pravi vizionarji. Svet je 
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zanje poln možnosti. Radi tvegajo. Naštete lastnosti so značilne prav za podjetnike. Raziskava 
je pokazala, da so te lastnosti izrazito prisotne prav pri anketirancih iz bolj uspešnih podjetij. 
Na podlagi rezultatov raziskave lahko sklepam, da bo posameznik z lastnostmi snovalca 
verjetneje poslovno uspešnejši kot posameznik, ki teh lastnosti nima oziroma se jih ne zaveda.  
 

5.5.3.  Podatki o slogih komuniciranja anketirancev  glede na 
nekatere demografske zna čilnosti 

 

Slogi komuniciranja in spol anketirancev 
 
Prevladujoč slog komuniciranja med anketiranci moškega spola je snovalec (30 %), 28 % 
moških anketirancev je analitikov, sledijo pobudniki, ki so med moškimi anketiranci 
zastopani z 22 %, in povezovalci; ti so med moškimi anketiranci zastopani z 20 %. Med 
anketiranci ženskega spola je prevladujoč slog komuniciranja analitik (32 %), 28 % ženskih 
anketirancev je pobudnikov, prav toliko odstotkov je tudi povezovalcev, najmanj pa je 
snovalcev; teh je le 12 % (tabela 2). 
 

Tabela 2:  Podatki o slogih komuniciranja anketirancev glede na spol 

 POBUDNIK SNOVALEC POVEZOVALEC ANALITIK SKUPAJ 

moški 12 (22 %) 16 (30 %) 11 (20 %) 15 (28 %) 54 (68 %) 

ženski 7 (28 %) 3 (12 %) 7 (28 %) 8 (32 %) 25 (32 %) 

SKUPAJ 19 (24 %) 19 (24 %) 18 (23 %) 23 (29 %) 79 (100 %) 

Vir: anketni vprašalnik; vprašalnik za ocenjevanje sloga komuniciranja, ocenjevalni list in 

vprašanje št. 5, priloga 1, tabela 1, priloga 4 

 

Slogi komuniciranja in starost anketirancev 
 
Med anketiranci starostnega razreda »20-30 let« prevladujejo pobudniki (38 %) in snovalci 
(prav tako 38 %), sledijo povezovalci, ki so zastopani s 24 %, analitikov v tem starostnem 
razredu ni. Med anketiranci starostnega razreda »30-40 let« so vsi štirje slogi komuniciranja 
zastopani približno enako; prevladujejo pobudniki (27 %) in povezovalci (prav tako 27 %), 
sledijo snovalci (23 %) in analitiki (prav tako 23 %). Prevladujoč slog komuniciranja med 
anketiranci starostnega razreda »40-50 let« je analitik; teh je kar 39 %, sledijo snovalci, ki so 
zastopani s 26 %, povezovalci in pobudniki pa so v tem starostnem razredu zastopani 
približno enako; povezovalcev je 19 %, pobudnikov pa 16 %. Tudi med anketiranci 
starostnega razreda »50-60 let« prevladujejo analitiki (34 %), pobudniki in povezovalci so 
zastopani enako; tako pobudnikov kot povezovalcev je 24 %, snovalcev pa je 18 %. V 
starostnem razredu »60 in več let« je zastopan le en anketiranec, ki je po slogu komuniciranja 
pobudnik (tabela 3). 
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Tabela 3:  Podatki o slogih komuniciranja anketirancev glede na starost 

 POBUDNIK SNOVALEC POVEZOVALEC ANALITIK SKUPAJ 

do 20 let 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

20-30 let 3 (38 %) 3 (38 %) 2 (24 %) 0 (0 %) 8 (10 %) 

30-40 let 6 (27 %) 5 (23 %) 6 (27 %) 5 (23 %) 22 (28 %) 

40-50 let 5 (16 %) 8 (26 %) 6 (19 %) 12 (39 %) 31 (39 %) 

50-60 let 4 (24 %) 3 (18 %) 4 (24 %) 6 (34 %) 17 (22 %) 

60 in več let 1 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (1 %) 

SKUPAJ 19 (24 %) 19 (24 %) 18 (23 %) 23 (29 %) 79 (100 %) 

Vir: anketni vprašalnik; vprašalnik za ocenjevanje sloga komuniciranja, ocenjevalni list in 

vprašanje št. 6, priloga 1, tabela 2, priloga 4 

 

Slogi komuniciranja in dokončana izobrazba anketirancev 
 
Med anketiranci z dokončano srednjo šolo prevladujeta dva sloga komuniciranja: pobudnik 
(31 %) in analitik (prav tako 31 %), sledijo povezovalci, ki so zastopani s 27 %, najmanj pa je 
snovalcev; teh je le 11 %. Prevladujoč slog komuniciranja anketirancev z dokončano višjo 
šolo je analitik; ti so zastopani s 33 %, sledijo povezovalci (27 %), pobudniki in snovalci pa 
so zastopani enako; tako pobudnikov kot snovalcev je 20 %. Med anketiranci z visoko ali 
univerzitetno izobrazbo prevladujejo snovalci (32 %), sledijo analitiki (29 %), pobudniki (21 
%) in povezovalci (18 %). 50 % anketirancev s specializacijo je snovalcev, 25 % je 
pobudnikov, z enakim odstotkom so zastopani tudi analitiki, povezovalcev pa med anketiranci 
s specializacijo ni. Med anketiranci z magisterijem znanosti prevladujejo snovalci in 
povezovalci; vsak izmed obeh slogov komuniciranja je zastopan s 33 %, sledijo pobudniki (17 
%) in analitiki (prav tako 17 %) (tabela 4). 
 

Tabela 4:  Podatki o slogih komuniciranja anketirancev glede na dokončano 
izobrazbo 

 POBUDNIK SNOVALEC POVEZOVALEC ANALITIK SKUPAJ 

srednja 8 (31 %) 3 (11 %) 7 (27 %) 8 (31 %) 26 (33 %) 

višja 3 (20 %) 3 (20 %) 4 (27 %) 5 (33 %) 15 (19 %) 

visoka/univ. 6 (21 %) 9 (32 %) 5 (18 %) 8 (29 %) 28 (35 %) 

specializacija 1 (25 %) 2 (50 %) 0 (0 %) 1 (25 %) 4 (5 %) 

magisterij 1 (17 %) 2 (33 %) 2 (33 %) 1 (17 %) 6 (8 %) 

doktorat 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

SKUPAJ 19 (24 %) 19 (24 %) 18 (23 %) 23 (29 %) 79 (100 %) 

Vir: anketni vprašalnik; vprašalnik za ocenjevanje sloga komuniciranja, ocenjevalni list in 

vprašanje št. 7, priloga 1, tabela 3, priloga 4 
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Slogi komuniciranja in vodstvene delovne izkušnje anketirancev 
 
Med anketiranci, ki imajo do 3 let vodstvenih delovnih izkušenj, je zastopan le en anketiranec, 
ki je po slogu komuniciranja povezovalec. Prevladujoč slog komuniciranja anketirancev, ki 
imajo 3 do 5 let vodstvenih delovnih izkušenj, je snovalec; teh je kar 42 %, sledijo pobudniki 
in analitiki, ki so zastopani enako; tako pobudnikov kot analitikov je 29 %, povezovalcev pa 
med takimi anketiranci ni. Med anketiranci, ki imajo 5 do 10 let vodstvenih delovnih 
izkušenj, prevladujejo povezovalci (42 %), sledijo snovalci (33 %), analitiki (17 %), najmanj 
pa je pobudnikov (8 %). Prevladujoč slog komuniciranja anketirancev, ki imajo 10 do 15 let 
vodstvenih delovnih izkušenj, je pobudnik; teh je 30 %, povezovalci in analitiki so zastopani 
enako; vsak izmed obeh slogov komuniciranja je zastopan z 28 %, najmanj pa je snovalcev; 
teh je le 14 %. Med anketiranci, ki imajo 15 in več let vodstvenih delovnih izkušenj, 
prevladujejo analitiki (37 %), 27 % takih anketirancev je snovalcev, sledijo pobudniki, ki so 
zastopani s 23 %, in povezovalci; teh je le 13 % (tabela 5). 
 

Tabela 5:  Podatki o slogih komuniciranja anketirancev glede na vodstvene delovne 
izkušnje 

 POBUDNIK SNOVALEC POVEZOVALEC ANALITIK SKUPAJ 

do 3 leta 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (100 %) 0 (0 %) 1 (1 %) 

3-5 let 2 (29 %) 3 (42 %) 0 (0 %) 2 (29 %) 7 (9 %) 

5-10 let 1 (8 %) 4 (33 %) 5 (42 %) 2 (17 %) 12 (15 %) 

10-15 let 9 (30 %) 4 (14 %) 8 (28 %) 8 (28 %) 29 (37 %) 

15 let in več 7 (23 %) 8 (27 %) 4 (13 %) 11 (37 %) 30 (38 %) 

SKUPAJ 19 (24 %) 19 (24 %) 18 (23 %) 23 (29 %) 79 (100 %) 

Vir: anketni vprašalnik; vprašalnik za ocenjevanje sloga komuniciranja, ocenjevalni list in 

vprašanje št. 8, priloga 1, tabela 4, priloga 4 

 
Povzete demografske značilnosti posameznih slogov komuniciranja anketirancev prikazuje 
tabela 6. 
 
Tabela 6:  Prevladujoče demografske značilnosti posameznih slogov komuniciranja 

anketirancev 

 
SLOG KOMUNICIRANJA 

 
STAROST 

 
IZOBRAZBA 

VODSTVENE 
DELOVNE 
IZKUŠNJE 

POBUDNIK 30-40 let srednja 10-15 let 

SNOVALEC 40-50 let visoka/univ. 15 let in več 

POVEZOVALEC 30-40 let oz. 40-50 let srednja 10-15 let 

ANALITIK 40-50 let srednja oz. visoka/univ. 15 let in več 
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Anketiranci s prevladujočim slogom komuniciranja »pobudnik« so večinoma stari 30 do 40 
let, imajo dokončano srednjo šolo in 10 do 15 let vodstvenih delovnih izkušenj. Med 
anketiranci s prevladujočim slogom komuniciranja »snovalec« prevladujejo stari 40 do 50 let, 
imajo visoko ali univerzitetno izobrazbo ter 15 in več let vodstvenih delovnih izkušenj. Za 
anketirance s prevladujočim slogom komuniciranja »povezovalec« je večinoma značilno, da 
so stari 30 do 50 let, imajo dokončano srednjo šolo in 10 do 15 let vodstvenih delovnih 
izkušenj. Anketiranci s prevladujočim slogom komuniciranja »analitik« pa so večinoma stari 
40 do 50 let, imajo srednjo oziroma visoko ali univerzitetno izobrazbo ter 15 in več let 
vodstvenih delovnih izkušenj. 
 

5.6.  Analiza dobljenih podatkov in predstavitev re zultatov 
 
Za empirično testiranje sem postavila ničelno hipotezo, ki pravi: Med podjetniki iz bolj ali 
manj uspešnih podjetij ni razlike v zavedanju glede tega, kateri slog komuniciranja naj 
uporablja uspešen podjetnik; pretežno en slog ali različne sloge glede na okoliščine. 
 
Ničelna hipoteza (H0) – pravimo ji tudi hipoteza neodvisnosti – je hipoteza, s katero izražamo 
sum v trditev, ki jo hipoteza vsebuje: razlike v lastnostih pojavov, ki sestavljajo spremenljivke 
hipoteze, niso pomembne, in če so, nastajajo pod vplivom naključja. Ničelna hipoteza pomeni 
specifičen postopek verifikacije hipoteze z matematično statističnimi postopki (Toš, Hafner-

Fink, 1998, str. 74). Ničelno hipotezo, ki sem jo postavila, bom preverila s Pearsonovim 2χ - 

preizkusom.  
 
Ključni opisni spremenljivki za empirično testiranje sta: 

1. podatek o poslovnem izidu podjetja: 
a) podjetje je v letih 2002, 2003 in 2004 poslovalo z izgubo; 
b) podjetje je v letih 2002, 2003 in 2004 poslovalo z dobičkom. 

2. odgovor na anketno vprašanje: Spoznali ste naravnanost in značilnosti posameznih 
slogov komuniciranja. Kateri slog komuniciranja (analitik, povezovalec, snovalec, 
pobudnik) naj uporablja uspešen podjetnik? Obkrožite le en ustrezen odgovor! 

a) pretežno slog analitika; 
b) pretežno slog povezovalca; 
c) pretežno slog snovalca; 
d) pretežno slog pobudnika; 
e) različne sloge glede na okoliščine. 

 
Frekvenčno porazdelitev za zgoraj navedeni opisni spremenljivki prikažem v kontingenčni 
tabeli, ki je »tabela za prikaz dvorazsežne frekvenčne porazdelitve za opisni spremenljivki« 
(Košmelj, 1993, str. 25). Frekvenco opredelim kot število enot v posamezni skupini.  
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odgovor na 
anketno vprašanje 

anketiranci iz bolj 
uspešnih podjetij 

anketiranci iz manj 
uspešnih podjetij 

pretežno slog analitika 2 3 

pretežno slog povezovalca 0 3 

pretežno slog snovalca 7 2 

pretežno slog pobudnika 8 1 

različne sloge glede na okoliščine 48 5 

SKUPAJ 65 14 

Vir: anketni vprašalnik, vprašanje št. 2, priloga 1 

 
Za empirično testiranje ničelne hipoteze uporabim podatek o poslovnem izidu podjetja v letih 
2002, 2003 in 2004, ki predstavlja merilo uspešnosti podjetnika. Pri odgovoru na zgoraj 
navedeno anketno vprašanje pa me zanima, ali je anketiranec izbral odgovor e (»različne 
sloge glede na okoliščine«) ali kateregakoli od preostalih odgovorov od a do d (»pretežno en 
slog«). Skupino odgovorov od a do d zato združim v eno skupino. Tako se izognem tudi 
pomisleku, ali je v posamezni skupini dovolj enot za statistični preizkus. Za vsako enoto je v 
kontingenčni tabeli en sam vnos, tako da je vsota dejanskih frekvenc enaka skupnemu številu 
enot, za katere sem vnesla podatke v tabelo. 
 

Tabela 7:  Kontingenčna tabela; dejanske frekvence, deleži znotraj skupin 

odgovor na 
anketno vprašanje 

anketiranci iz 
bolj uspešnih podjetij 

anketiranci iz 
manj uspešnih podjetij 

SKUPAJ 

dejanska frekvenca 17 dejanska frekvenca 9 26 pretežno  
en slog delež znotraj skupine 26,2 % delež znotraj skupine 64,3 %  

dejanska frekvenca 48 dejanska frekvenca 5 53 različne sloge glede  
na okoliščine delež znotraj skupine 73,8 % delež znotraj skupine 35,7 %  

dejanska frekvenca 65 dejanska frekvenca 14 79  
SKUPAJ delež znotraj skupine 100 % delež znotraj skupine 100 %  

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je med anketiranci iz bolj ali manj uspešnih podjetij velika 
razlika v zavedanju glede tega, kateri slog komuniciranja naj uporablja uspešen podjetnik: 
pretežno en slog ali različne sloge glede na okoliščine. Izmed skupno 65 anketirancev iz bolj 
uspešnih podjetij jih kar 73,8 % meni, da naj uspešen podjetnik uporablja različne sloge 
komuniciranja glede na okoliščine. Izmed skupno 14 anketirancev iz manj uspešnih podjetij 
pa jih 64,3 % nasprotno meni, da naj uspešen podjetnik uporablja pretežno en slog 
komuniciranja. Ali potemtakem ničelno hipotezo lahko zavrnem? Da bi lahko odgovorila na 

to vprašanje, ničelno hipotezo najprej preverim s Pearsonovim2χ - preizkusom po formuli 

(Sagadin, 2003, str. 296):  
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2χ = 
t

t

f

ff 2)( −
∑ , 

pri čemer je: 

f  = dejanska frekvenca, 

tf  = teoretična frekvenca. 

 

Vrednost 2χ sem pridobila s statističnim programom SPSS za Windows (Rovan, Turk, 2001, 

str. 133). Rezultati analize so prikazani v prilogi 5, pri čemer menim, da obstaja statistično 
pomembna povezanost med proučevanima opisnima spremenljivkama ((1) podatek o 
poslovnem izidu podjetja in (2) odgovor na anketno vprašanje) v primeru, ko je vrednost P 
(stopnja značilnosti testa) manjša od 0,05. 
 

Pearsonov 2χ - preizkus je pokazal statistično pomembno povezanost med zgoraj navedenima 

proučevanima opisnima spremenljivkama; vrednost2χ = 7,586 pri stopnji značilnosti testa P = 

0,006 < 0,05, kar pomeni, da ničelno hipotezo zavrnem. To pa pomeni, da med podjetniki iz 
bolj ali manj uspešnih podjetij je razlika v zavedanju glede tega, kateri slog komuniciranja naj 
uporablja uspešen podjetnik: pretežno en slog ali različne sloge glede na okoliščine. Na 
podlagi rezultatov raziskave je mogoče sklepati, da ima zavedanje glede uporabe slogov 
komuniciranja vpliv na poslovno uspešnost podjetnikov; podjetniki iz bolj uspešnih podjetij 
se zavedajo, da je pri poslovnem komuniciranju treba uporabljati različne sloge glede na 
okoliščine, podjetniki iz manj uspešnih podjetij pa, nasprotno, menijo, da zadostuje uporaba 
pretežno enega sloga komuniciranja.  
 

5.7.  Ugotovitve raziskave  
 

Podatki o anketirancih  
 
Veljavnih je bilo 79 anketnih vprašalnikov, in sicer 14 (18 %) takih, ki so jih izpolnili 
podjetniki iz manj uspešnih podjetij (podjetja z izgubo), in 65 (82 %) takih, ki so jih izpolnili 
podjetniki iz bolj uspešnih podjetij (podjetja z dobičkom). Kot pravnoorganizacijska oblika 
prevladuje družba z omejeno odgovornostjo; kar 74 % anketirancev se je opredelilo za 
navedeno obliko. Glede na položaj v podjetju vseh 100 % anketirancev v podjetju nastopa 
bodisi v vlogi ustanovitelja, bodisi v vlogi (so)lastnika bodisi v obeh vlogah hkrati, kar ni 
presenetljivo; ker sem raziskovala sloge komuniciranja podjetnikov, sem v vzorec zajela le 
podjetnike (ustanovitelje in/ali (so)lastnike podjetij). Glede na spol je 68 % anketirancev 
moškega spola, preostalih 32 % so ženske. Starostna struktura anketirancev kaže, da med 
anketiranci prevladujejo stari 40 do 50 let; takih anketirancev je kar 39 %, pomemben delež 
(28 %) pa zavzemajo tudi anketiranci stari 30 do 40 let. Glede na izobrazbeno strukturo ima 
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največ anketirancev visoko ali univerzitetno izobrazbo (35 %) oziroma dokončano srednjo 
šolo (33 %). Po letih vodstvenih delovnih izkušenj ima 38 % anketirancev 15 in več let 
vodstvenih delovnih izkušenj, odstotek manj anketirancev pa ima 10 do 15 let vodstvenih 
delovnih izkušenj. 
 

Podatki o slogih komuniciranja anketirancev iz bolj in manj uspešnih podjetij  
 
Prevladujoč slog komuniciranja vseh anketirancev je analitik; 29 % anketirancev je 
analitikov, drugi slogi komuniciranja so med anketiranci zastopani približno enako (snovalcev 
je 24 %, pobudnikov je prav tako 24 %, povezovalcev pa je 23 %). Prevladujoča sloga 
komuniciranja anketirancev iz bolj uspešnih podjetij sta analitik (28 %) in snovalec (prav 
tako 28 %), sledijo pobudniki (24 %), najmanj pa je povezovalcev (20 %). Prevladujoča sloga 
komuniciranja anketirancev iz manj uspešnih podjetij pa sta analitik (36 %) in povezovalec 
(prav tako 36 %), pobudnikov je 21 %, najmanj pa je snovalcev; le 7 %. 
 
Pomembne razlike med anketiranci iz bolj in manj uspešnih podjetij ugotavljam glede sloga 
snovalca, ki je eden izmed prevladujočih slogov komuniciranja med anketiranci iz bolj 
uspešnih podjetij, med anketiranci iz manj uspešnih podjetij pa je snovalcev daleč najmanj. 
Raziskava je pokazala, da so lastnosti snovalca – vizionarstvo, kreativnost, snovanje idej, 
nagnjenost k tveganju – izrazito prisotne prav pri anketirancih iz bolj uspešnih podjetij. Na 
podlagi rezultatov raziskave lahko sklepam, da bo posameznik z lastnostmi snovalca 
verjetneje poslovno uspešnejši kot posameznik, ki teh lastnosti nima oziroma se jih ne zaveda. 
 

Podatki o slogih komuniciranja anketirancev glede na nekatere demografske značilnosti 
 
Prevladujoč slog komuniciranja med anketiranci moškega spola je snovalec (30 %), 28 % 
moških anketirancev je analitikov, sledijo pobudniki, ki so med moškimi anketiranci 
zastopani z 22 %, in povezovalci; ti so med moškimi anketiranci zastopani z 20 %. Med 
anketiranci ženskega spola je prevladujoč slog komuniciranja analitik (32 %), 28 % ženskih 
anketirancev je pobudnikov, prav toliko odstotkov je tudi povezovalcev, najmanj pa je 
snovalcev; teh je le 12 %. 
 
Anketiranci s prevladujočim slogom komuniciranja »pobudnik« so večinoma stari 30 do 40 
let, imajo dokončano srednjo šolo in 10 do 15 let vodstvenih delovnih izkušenj. Med 
anketiranci s prevladujočim slogom komuniciranja »snovalec« prevladujejo stari 40 do 50 let, 
imajo visoko ali univerzitetno izobrazbo ter 15 in več let vodstvenih delovnih izkušenj. Za 
anketirance s prevladujočim slogom komuniciranja »povezovalec« je večinoma značilno, da 
so stari 30 do 50 let, imajo dokončano srednjo šolo in 10 do 15 let vodstvenih delovnih 
izkušenj. Anketiranci s prevladujočim slogom komuniciranja »analitik« pa so večinoma stari 
40 do 50 let, imajo srednjo oziroma visoko ali univerzitetno izobrazbo ter 15 in več let 
vodstvenih delovnih izkušenj. 
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Analiza dobljenih podatkov in predstavitev rezultatov 
 
Za empirično testiranje sem postavila ničelno hipotezo, ki pravi: Med podjetniki iz bolj ali 
manj uspešnih podjetij ni razlike v zavedanju glede tega, kateri slog komuniciranja naj 
uporablja uspešen podjetnik; pretežno en slog ali različne sloge glede na okoliščine. 
 

Pearsonov 2χ - preizkus je pokazal statistično pomembno povezanost med zgoraj navedenima 

proučevanima opisnima spremenljivkama; vrednost2χ = 7,586 pri stopnji značilnosti testa P = 

0,006 < 0,05, kar pomeni, da ničelno hipotezo zavrnem. To pa pomeni, da med podjetniki iz 
bolj ali manj uspešnih podjetij je razlika v zavedanju glede tega, kateri slog komuniciranja naj 
uporablja uspešen podjetnik: pretežno en slog ali različne sloge glede na okoliščine. Na 
podlagi rezultatov raziskave je mogoče sklepati, da ima zavedanje glede uporabe slogov 
komuniciranja vpliv na poslovno uspešnost podjetnikov; podjetniki iz bolj uspešnih podjetij 
se zavedajo, da je pri poslovnem komuniciranju treba uporabljati različne sloge glede na 
okoliščine, podjetniki iz manj uspešnih podjetij pa, nasprotno, menijo, da zadostuje uporaba 
pretežno enega sloga komuniciranja.  
 

6.  SKLEPNE MISLI 
 
Pomen podjetništva in podjetnikov za gospodarski razvoj je izjemen, saj vpliva na ustvarjanje 
novih delovnih mest, učinkovitost gospodarstva, spreminjanje sektorske in regionalne 
strukture gospodarstva in gospodarsko rast. Pri podjetništvu gre v prvi vrsti za ustvarjanje 
dodane vrednosti; govorimo o podjetniškem procesu, katerega gonilne sile so podjetnik, 
poslovna priložnost in potrebna sredstva. Za uspeh novega podjetja je kakovosten podjetnik 
ključnega pomena. Na uspešnost podjetnika pomembno vplivajo njegove osebnostne lastnosti 
kot so temperament, značaj, sposobnosti, znanje in motivacija. Uspešnost podjetnika pa ni 
odvisna le od naštetih osebnostnih lastnosti pač pa tudi od kakovosti odnosov z drugimi 
ljudmi. Medosebni odnosi se vzpostavljajo v procesu komuniciranja; za doseganje dobrih 
medosebnih odnosov je dobra komunikacija vitalnega pomena.  
 
Poslovno komuniciranje je temeljna dejavnost podjetnika tako v okviru lastne organizacije 
kot tudi v širšem okolju. Zato je obvladovanje veščin poslovnega komuniciranja strateško 
pomembno za nastanek, razvoj in preživetje vsakega podjetnika; še več, obvladovanje veščin 
poslovnega komuniciranja pomembno vpliva na uspešnost poslovnega komuniciranja 
podjetnika in na njegovo poslovno uspešnost. Poslovno komuniciranje je sredstvo za 
doseganje ciljev organizacije. Komuniciranje v organizaciji je proces; pomeni celoto vseh 
sestavin, ki skupaj zagotavljajo pretok informacij od vira do prejemnika. V procesu 
komuniciranja je naš cilj prenesti informacijo iz naših misli v misli prejemnika, pri čemer 
moramo poskrbeti za vernost prenosa; poskrbeti moramo, da prejemnik razume naše sporočilo 
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tako, kot smo ga zasnovali. Pri tem je povratno sporočilo prejemnika v veliko pomoč. V 
procesu komuniciranja se lahko pojavljajo tudi najrazličnejše motnje, ki pa jih moramo znati 
obvladovati, če želimo uspešno komunicirati. Odvisno od namena (kaj je cilj), pomena (kaj je 
vsebina) in odnosa (komu je namenjeno) presojamo odločitev za izbiro načina poslovnega 
komuniciranja; izbiramo lahko med ustnim in pisnim, ki ju dopolnjujemo z vidnimi podobami 
in multimedijo ter nebesednim oziroma kombinacijo omenjenih načinov komuniciranja. 
Poskrbeti moramo za skladnost besednega in nebesednega komuniciranja, ker tako povečamo 
prepričljivost sporočila; če sta omenjena načina komuniciranja v neskladju, udeleženci 
komuniciranja običajno bolj verjamejo nebesednemu komuniciranju. Pri komuniciranju je 
pomembno, da čim bolje poznamo udeležence komuniciranja, da se znamo čim bolje vživeti 
vanje in da čim bolje poznamo kulturne značilnosti okolja, kjer poteka komuniciranje – vse to 
namreč vpliva na zmožnost ugotavljanja pomena sporočila. Na uspešno poslovno 
komuniciranje pa pomembno vpliva tudi naša sposobnost poslušanja.  
 
Pri ustni komunikaciji podjetnika pride do izraza njegov slog komuniciranja. Glede na to, 
kako posameznik kombinira v celoto besedno, glasovno in vidno sestavino komuniciranja, 
ločimo štiri sloge komuniciranja: pobudnike, snovalce, povezovalce in analitike. Prevladujoče 
značilnosti posameznih slogov komuniciranja kažejo, da ima vsak izmed njih svoje prednosti 
in slabosti; noben slog komuniciranja tako ni (naj)boljši ali (naj)slabši. Slog komuniciranja je 
funkcija obnašanja, to pa je funkcija osebnosti, okolja in njune interakcije. Poznavanje 
osebnostnih lastnosti in načinov obnašanja nas samih in drugih je bistvenega pomena pri 
prepoznavanju lastnega in slogov komuniciranja drugih. Poznavanje lastnega sloga 
komuniciranja omogoča bolje razumeti, kakšna sporočila pošiljamo drugim (z besedami, z 
glasom in z videzom). Poznavanje slogov komuniciranja drugih pa omogoča prilagoditev 
lastnega načina sporočanja načinu sprejemanja drugih. Prepoznavanja slogov komuniciranja 
se je zato koristno naučiti. Pri tem sta v pomoč dva načina; prvi temelji na prepoznavanju 
besednih, glasovnih in vidnih signalov posameznika, drugi pa temelji na prepoznavanju dveh 
dimenzij osebnosti, ki določata sloge komuniciranja: introvertiranost – ekstravertiranost in 
posrednost – neposrednost. Na našo poslovno uspešnost pomembno vpliva tudi kakovost 
naših medosebnih odnosov; dobro razumevanje z drugimi ljudmi namreč pozitivno vpliva na 
različne vidike našega življenja in dela. Stopnja dobrega razumevanja z drugimi pa je v veliki 
meri odvisna od naše sposobnosti prilagajanja lastnega sloga komuniciranja različnim 
okoliščinam in slogom komuniciranja drugih, pri čemer moramo biti pazljivi; pomembno je 
namreč ohraniti lastno identiteto, sicer lahko izpademo neiskreni. 
 
Raziskava o slogih komuniciranja podjetnikov, izvedena med 65 anketiranci iz bolj uspešnih 
podjetij (podjetja z dobičkom) in 14 anketiranci iz manj uspešnih podjetij (podjetja z izgubo), 
je pokazala: 

1. da je prevladujoč slog komuniciranja vseh anketirancev analitik; 29 % anketirancev je 
analitikov, drugi slogi komuniciranja so med anketiranci zastopani približno enako 
(snovalcev je 24 %, pobudnikov je prav tako 24 %, povezovalcev pa je 23 %);  
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2. da sta prevladujoča sloga komuniciranja anketirancev iz bolj uspešnih podjetij analitik 
(28 %) in snovalec (prav tako 28 %), sledijo pobudniki (24 %), najmanj pa je 
povezovalcev (20 %); 

3. da sta prevladujoča sloga komuniciranja anketirancev iz manj uspešnih podjetij 
analitik (36 %) in povezovalec (prav tako 36 %), pobudnikov je 21 %, najmanj pa je 
snovalcev; le 7 %; 

4. da med podjetniki iz bolj ali manj uspešnih podjetij je razlika v zavedanju glede tega, 
kateri slog komuniciranja naj uporablja uspešen podjetnik: pretežno en slog ali 
različne sloge glede na okoliščine. Na podlagi rezultatov raziskave je mogoče sklepati, 
da ima zavedanje glede uporabe slogov komuniciranja vpliv na poslovno uspešnost 
podjetnikov; podjetniki iz bolj uspešnih podjetij se zavedajo, da je pri poslovnem 
komuniciranju treba uporabljati različne sloge glede na okoliščine, podjetniki iz manj 
uspešnih podjetij pa, nasprotno, menijo, da zadostuje uporaba pretežno enega sloga 
komuniciranja.  

 
Rezultate raziskave lahko strnemo v dve pomembnejši ugotovitvi: prvič, da obstajajo 
pomembne razlike med anketiranci iz bolj in manj uspešnih podjetij glede sloga snovalca, ki 
je po svoji naravi kreativen, vizionarski in nagnjen k tveganju; slog snovalca je namreč eden 
izmed prevladujočih slogov komuniciranja med anketiranci iz bolj uspešnih podjetij, medtem 
ko je med anketiranci iz manj uspešnih podjetij snovalcev najmanj. In drugič, da ima 
zavedanje glede uporabe slogov komuniciranja vpliv na poslovno uspešnost podjetnikov; 
podjetniki, ki se zavedajo, da je pri poslovnem komuniciranju potrebno uporabljati različne 
sloge komuniciranja glede na okoliščine, so poslovno uspešnejši. 
 
Bistveni element uspeha (novega) podjetja je kakovosten podjetnik, ki ga opredeljujejo 
njegove osebnostne lastnosti: temperament in značaj (koliko si prizadeva), sposobnosti (kaj 
zmore), znanje (kaj zna) in motivacija (kaj hoče). Tak podjetnik zna pravilno izbrati 
kakovostne partnerje, opredeliti in ovrednotiti poslovne priložnosti, poiskati potrebna sredstva 
in realizirati poslovne priložnosti v praksi; vse to počne s komuniciranjem, zato je 

obvladovanje veščin poslovnega komuniciranja vitalnega pomena za uspešno poslovno 
delovanje. Pri ustni komunikaciji podjetnika ima njegov slog komuniciranja zelo pomembno 
vlogo. Podjetnik, ki želi uspešno poslovno delovati, mora glede na različne okoliščine znati 
uporabljati različne sloge komuniciranja: pobudnika, snovalca, povezovalca ali analitika. 
Tak podjetnik naj goji lastnosti snovalca, ki je po svoji naravi časovno naravnan v 
prihodnost; stalno mu roji po glavi, je poln idej, pravi vizionar; svet je zanj poln možnosti; 
nagnjen je k tveganju. Podjeten posameznik nenehno išče nove ideje, ki jih poskuša 
spremeniti v uspešne posle; pri snovanju poslovnih idej naj uporabi slog snovalca, pri 
njihovem vrednotenju pa slog analitika. Slog pobudnika, ki zamisli spreminja v dejanja, naj 
pride do izraza pri realizaciji poslovnih priložnosti v praksi. Slog povezovalca, ki se zna 
vživeti v ljudi in je odličen poslušalec, pa naj podjetnik uporabi v odnosih z ljudmi. Pri 
odločanju o izbiri sloga komuniciranja mora podjetnik najprej presoditi okoliščine – kaj je 
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cilj, kaj je vsebina in kdo so udeleženci komuniciranja – in uporabiti okoliščinam 
najprimernejši slog komuniciranja. V komuniciranju pa ne gre le za prilagajanje podjetnika 
trenutnim okoliščinam, temveč tudi za njegovo spreminjanje. Določene osebnostne lastnosti, 
predvsem tiste, ki so pod vplivom okolja, je do neke mere mogoče spremeniti; pri tem so 
lastne izkušnje podjetnika v veliko pomoč. Na podlagi teh podjetnik presoja, kaj je prav in 
kaj narobe, kaj je dobro in kaj slabo, se uči in pridobiva nova znanja, ki jih uporabi v praksi 
in tako gradi nove izkušnje. Na poslovno uspešnost podjetnika pa pomembno vpliva tudi 
kakovost njegovih medosebnih odnosov, ki se vzpostavljajo v procesu komuniciranja. 
Odnosi izhajajo iz podjetnikovih osebnostnih lastnosti in so usmerjeni na druge ljudi, ki ga 
obdajajo. Če ni vse prav v odnosih, podjetnik ne more zares uspeti. Zato mora ustvariti in 
ohranjati kar najboljše medosebne odnose; od tega je odvisno ne le to, kako uspešen je zdaj, 
ampak tudi kakšne možnosti za uspeh bo imel v prihodnje.  
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PRILOGA 1 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Spoštovani! 
 
Moje ime je Vesna Petričevič. Sem študentka podiplomskega študija podjetništva na 
Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno pišem magistrsko nalogo, v okviru katere 
raziskujem sloge komuniciranja podjetnikov. Komuniciranje predstavlja pomemben del 
življenja vsakega podjetnika; komuniciramo s prijatelji, znanci, sodelavci, poslovnimi 
partnerji. V procesu komunikacije lahko naletimo na komunikacijska nesoglasja/zaplete. 
Kako se jim izogniti? Skrivnost je v načinu komuniciranja, v našem primeru bomo govorili o 
slogu komuniciranja. Vsak človek ima svoj slog komuniciranja. Poznavanje slogov 
komuniciranja nas samih in drugih, s katerimi veliko komuniciramo, predvsem pa njihova 
ustrezna uporaba, vpliva na učinkovitost in uspešnost pri komuniciranju z drugimi osebami. 
Uporaba različnih slogov komuniciranja glede na okoliščine naj bi tako pomembno vplivala 
tudi na vašo uspešnost pri delu.  
 
Pred vami se nahaja vprašalnik, ki vam bo pomagal oceniti vaš slog komuniciranja. Ko ga 
boste izpolnili, boste ugotovili, kateri slogi komuniciranja so značilni za vas. Spoznali boste 
naravnanost in značilnosti posameznega sloga komuniciranja, njihove prednosti in slabosti – 
tako jih boste lahko učinkoviteje uporabljali in jih prilagajali glede na okoliščine.  
 
Prosim vas, da izpolnite vprašanja, ki sledijo. Pravilnih in napačnih odgovorov ni, prosim 
vas le za odkrite in natančne odgovore. Zagotavljam vam zaupnost individualnih podatkov: 
podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe raziskave.  
 
V primeru, da imate kakršna koli vprašanja in pripombe, me lahko poiščete na Javni agenciji 
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, Ljubljana, telefon: 01 
5309802, lahko pa mi pošljete elektronsko pošto na naslov: vesna.petricevic@japti.si. 
 
Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem! 

Vesna Petričevič 
 

VPRAŠALNIK 
 
1. Koliko ste uspešni pri poslovnem komuniciranju z drugimi osebami? Pri poslovnem 
komuniciranju z drugimi osebami sem: Obkrožite le en ustrezen odgovor! 

 
a) zelo uspešen 
b) uspešen 
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c) neuspešen 
d) zelo neuspešen 
 
SLEDI VPRAŠALNIK ZA OCENJEVANJE SLOGA KOMUNICIRANJA: 
 
Navodila za izpolnjevanje vprašalnika: Vsaka izmed dvajsetih trditev, ki sledijo, ima po štiri 
možne opisne odgovore (A, B, C ali D). Razvrstite jih tako, kot menite, da vas najbolj 
natančno opisujejo; zapišite ocene 4, 3, 2 ali 1 ob vsakem izmed možnih odgovorov. K 
odgovoru, ki naj bi bil za vas najbolj značilen, pripišite 4, k naslednjemu najbolj značilnemu 3 
itn. 
 
Izberite trditve: 
 
1. Največ veselja imam v situacijah, ki obsegajo: 
 
______A.  raziskovanje novih in inovativnih zamisli, konceptov, načel in teorij; 
______B.  stike z drugimi, ko imam priložnost raziskovati in razumevati čustva, občutke 

in vedenje ljudi; 
______C.  uporabo logike, razuma in sistematičnega iskanja v urejenem procesu 

opredeljevanja problema, analize in rešitve; 
______D.  uporabo energije in sredstev za doseganje ciljev ter takojšen in otipljiv 

povratni odziv na izide mojih prizadevanj. 
 
2. Najbolj sem zadovoljen sam s seboj, kadar: 
 
______A.  opravim težavno nalogo tako, da se je lotim zelo logično in metodično; 
______B.  dosežem več, kot sem pričakoval; 
______C.  resnično razumem, kako čutijo drugi, in jim lahko ponudim pomoč; 
______D.  ustvarim nov ali izviren pristop, metodo ali postopek. 
 
3. Kadarkoli izražam misli in zamisli (bodisi z govorjeno ali z zapisano besedo), skušam: 
 
______A. posredovati široko, vseobsežno podobo in pokazati na nove ali novotarske 

vidike situacije; 
______B. ponuditi informacije v urejenem zaporedju ter opozorim na vire in veljavnost 

teh informacij; 
______C. pogosto omenjati naše skupne vrednote, obojestranske koristi in skupne 

izkušnje; 
______D. osredotočiti pozornost le na tiste vidike, ki so takrat pomembni, in na tiste 

izvedbene korake, ki so potrebni. 
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4. Kadar se lotevam dejavnosti za neko zadevo, me ponavadi najbolj skrbi: 
 
______A. kakšne so možnosti za uspeh ter za takojšnje in otipljive koristi, ki si jih 

obetam za porabljeni čas in delo; 
______B. presoja, ali bo dejavnost prinesla pomemben prodor v popolnejše znanje ali pa 

novo uporabo za obstoječe znanje; 
______C. ali smo res zbrali dovolj podatkov ter jih primerno analizirali, da bi obsegli vse 

vidike situacije; 
______D. morebitni vpliv na druge in stopnja, do katere bo vplival na njihovo razmerje z 

menoj. 
 
5. Kadar sem v družbi drugih ljudi, se jim najbrž ugodno odzivam, če se mi zdi, da so: 
 
______A. idealistični, intelektualistični ali izzivalni v svojem mišljenju in stališčih; 
______B. pristno topli, razumevajoči in pripravljeni na klepet z menoj; 
______C. predvsem stvarni, praktični in pragmatični; 
______D. razglabljajoči, analitični in urejeni v svojih mislih. 
 
6. Kadar opravljam nalogo, sem ponavadi najbolj pozoren: 
 
______A. da se prepričam, da sem dosleden, sistematičen in racionalen v pristopu, ki ga 

izberem; 
______B. da dosežem neposreden cilj s katerimikoli načini in metodami, ki so v danem 

trenutku najbolj smiselne; 
______C. na možne bodoče učinke in dolgoročne omejitve pristopa, ki ga bom nemara 

izbral; 
______D. na uveljavljene vrednote ter na morebitne občutke ali odzive drugih ljudi ob 

mojem pristopu. 
 
7. Kadar prepričujem druge, naj sprejmejo moje stališče, skušam: 
 
______A. pazljivo poslušati, opazovati odzive drugih in pogledati na zadevo z njihovimi 

očmi; tako začenjam spoznavati njihova izhodišča in gledati položaj tako kot 
oni; 

______B. predstaviti svoje misli mirno, preprosto in urejeno, da lahko razumejo logiko 
mojega stališča; 

______C. biti natančen, govoriti o stvarnosti, najti področja, kjer se lahko sporazumemo, 
pri tem pa poudarjati koristi, ki jih lahko uživamo oboji, če bi bilo sprejeto 
moje gledišče; 

______D. poudarjati, kako široko je moje znanje v zadevi, kako razumsko dojemam 
ključne koncepte in kako zmorem širok pogled na zadevo. 
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8. Drugim ljudem, ki me dobro poznajo, se kot oseba najbrž zdim predvsem: 
 
______A. sposobna vživljanja, ki je odzivna in kar spodbudna za družbo; 
______B. domiselna, razumniška, včasih pa tudi nekoliko zapletena; 
______C. objektivna, odločna in analitična; 
______D. energična, pragmatična in samozavestna. 
 
9. Kadar delam z drugimi, mi je razmerje najbolj pogodu, če se jim zdim: 
 
______A. analitičen človek, ki zmore dojeti vse vidike zadeve ali problema in ki prinaša 

v skupino nekaj več objektivnosti in stabilnosti;  
______B. praktičen in odločen človek, ki opravi svoje brez odvečnega odločanja; takšen, 

ki prinaša v skupino nekaj poleta in občutka nujnosti; 
______C. inovativen človek, ki lahko razvije nov pristop ali odkrije tisto, kar so drugi 

nemara prezrli; takšen, ki vdahne skupini nekaj ustvarjalnosti in domišljije; 
______D. zvest prijatelj, ki rad pomaga, ki je dojemljiv in rahločuten, pronicljiv in 

razumevajoč. 
 
10. Pri delu z drugimi postanem običajno nepotrpežljiv, če: 
 
______A. porabljajo preveč časa za odločanje, ne storijo pa ničesar; 
______B. se ne zavedajo človeških vidikov v situaciji; 
______C. se trdno držijo starih pristopov in niso pripravljeni razmišljati o čem novem; 
______D. niso posvetili dovolj časa skrbnemu analiziranju vseh pomembnih dejavnikov 

zadeve. 
 
11. Če se situacija nekoliko zaostri, se drugim najbrž zdim: 
 
______A. nekoliko nejasen in nestvaren; 
______B. nekoliko čustven in nepreračunljiv; 
______C. nekoliko impulziven in trd; 
______D. preveč previden in neodločen. 
 
12. Če se drugi odločno ne strinjajo z menoj, tedaj: 
 
______A. raziščem njihovo stališče, pazljivo poslušam in poudarjam, kako pomembno je 

ohraniti naše odnose; 
______B. skušam ostati neprizadet ter jim postrežem z dopolnilnimi primeri ali koncepti, 

da bi jim pokazal celotno razsežnost zadeve in ujemanje sestavin; 
______C. skušam ostati miren, se umaknem iz situacije, da bi zbral in analiziral nekaj 

več dejstev; 
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______D. sprejmem izziv, še bolj odločno uveljavljam svoje stališče in skušam najti 
način, kako bi nasprotnike izigral. 

 
13. Kadar se mi zazdi, da drugi dosegajo uspehe na moj račun, tedaj: 
 
______A. skušam ostati prožen, se pošalim in skušam vse skupaj vzeti z lahkoto; 
______B. se postavim in terjam svojo pravico; 
______C. pojasnim, kako bi bilo pošteno delovati, in zakaj tako mislim; 
______D. vprežem svojo domiselnost in iščem nove načine za skupno delovanje. 
 
14. Kadar se pritiski stopnjujejo, se skušam osredotočiti: 
 
______A. na pridobivanje dodatnih dejstev, ki podpirajo moje razumevanje in ugled; 
______B. na najbližjo nalogo in jo skušam opraviti kar najhitreje; 
______C. na osebnosti v zadevo vpletenih ljudi ter na najprimernejši način, kako bi jih 

obravnaval; 
______D. na lastno pronicljivost in razgledanost ter na celosten pogled na zadevo. 
 
15. Kadar je videti, da gre vse narobe, tedaj ponavadi: 
 
______A. postanem preveč čustven in odkrito razlagam svoje občutke drugim; 
______B. postanem na vso moč resno analitičen ter malce oprezen v komuniciranju z 

drugimi; 
______C. poiščem malo miru, da se umaknem v svoj lastni miselni svet; 
______D. planem in se zaženem v akcijo, preden sem jo utegnil premisliti. 
 
16. Zdi se mi, da je ob končnem obračunu še najbolje: 
 
______A. če me imajo za človeka akcije, ki opravi zadeve do konca, pa čeprav ostaja za 

njim nekaj ruševin in prizadetosti; 
______B. če veljam za človeka, ki ustvarja nove in pomembne vrednote, pa čeprav bo 

trajalo nekaj časa, preden bodo drugi v celoti cenili tovrstna prizadevanja; 
______C. če sem v očeh drugih dosleden in zanesljiv človek, ki se zadev loteva logično 

in sistematično, oprt na podatke in številke, pa čeprav se nekaterim morda 
zdim včasih preveč vnet za podrobnosti; 

______D. če se zdim drugim topel in razumevajoč človek, ki je z vsemi v dobrih stikih, 
pa čeprav to včasih odloži akcije. 
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17. Kadar naletim s svojimi namerami na hud odpor, tedaj ponavadi: 
 
______A. preverim, ali je v mojih načrtih kaj praznin in šibkih točk, ter jih primerno 

prilagodim; 
______B. analiziram občutke in čustva drugih, da bi ugotovil njihove resnične namere; 
______C. premislim vse vidike situacije in pripravim nov splet načrtov; 
______D. osredotočim pozornost na en ključni cilj ali dva, ugotovim poglavitne ovire in 

poiščem poti, kako bi jih obšel. 
 
18. Najbolj nesrečnega se počutim, kadar: 
 
______A. drugim nakopljem nekaj neprijetnosti in zato pokvarim naše delovno 

sodelovanje; 
______B. odlašam z akcijo in tako zapravim priložnost, da dosežem zastavljeni cilj; 
______C. uporabljam star, preizkušen način za urejanje naloge, potem pa odkrijem, da je 

nekdo drug razvil nov pristop; 
______D. prezrem nekaj bistvenih podatkov ali pa malomarno analiziram zbrane 

podatke. 
 
19. Kadar me drugi odkrito grajajo, tedaj ponavadi: 
 
______A. skušam prezreti podrobnosti ter nastopiti z novimi ali drugačnimi pristopi, ki 

jih bodo zanimali; 
______B. skušam pretehtati veljavnost njihovih obtožb in pokazati na napake v njihovih 

mislih; 
______C. postanem nekoliko naježen, skušam pobiti ugovore, potem se pa lotim 

pomembnejših zadev; 
______D. skušam pomiriti duhove in najti način, kako bi zgladili nesoglasja. 
 
20. Včasih, če nisem pozoren, se lahko nameri, da se drugim zazdim: 
 
______A. neprizadet in zainteresiran le za doseganje lastnih smotrov in ciljev; 
______B. brez čustev in občutkov, tog v svojih stališčih; 
______C. odvisen od razpoloženja ter uklonjen ravnanju drugih v medosebnih odnosih; 
______D. malce vzvišen, obdan z ozračjem razumske večvrednosti v odnosih do drugih. 

 
Navodila za izpolnjevanje ocenjevalnega lista: Prva faza je za nami. K vsakemu odgovoru 
ste pripisali ustrezno oceno (1, 2, 3 ali 4). To ste storili za vseh 80 odgovorov. Prosim vas, da 
zapisane ocene vpišete v ocenjevalni list, in sicer v stolpce »OCENA«. Navedeni stolpci so 
štirje – vanje boste tako skupno vpisali 80 ocen. Ocene v vsakem stolpcu seštejte in seštevek 
vpišite v polje »SKUPAJ = ...............« (da ne bo pomote: seštevek vseh polj »SKUPAJ = 
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...............« = 200). Vaš najizrazitejši slog komuniciranja – analitik, povezovalec, snovalec, 
pobudnik – je tisti, kjer je seštevek posameznih ocen najvišji.  
 

V nadaljevanju vas prosim, da proučite naravnanost in značilnosti posameznih slogov 
komuniciranja:  
 
ANALITIKI  so časovno naravnani v preteklost, sedanjost in prihodnost. Presojajo predvsem 
razmerja. So posredni in vase zaprti ljudje. Kontrolirajo svoja čustva. So analitični, odločni, 
sistematični, metodični ljudje, ki uživajo v reševanju nalog in problemov. Pri tem razvijajo 
rešitve, jih skrbno tehtajo in preizkušajo, da bi dosegli oprijemljive rezultate. Pri svojem delu 
se močno opirajo na logiko. Zanimajo jih dejstva, številke, podatki, so zelo temeljiti, natančni 
in redoljubni. Premislijo, preden reagirajo. Veliko pričakujejo tako od sebe kot od drugih, 
zato znajo biti preveč kritični. Težijo k popolnosti, kar namesto analize lahko povzroči 
paralizo. Togo se držijo predpisov in so popolnoma brez vizije. Ne marajo presenečenj; 
odločitve zato sprejemajo počasi, premišljeno in zelo (celo preveč) previdno. So skeptični, 
zato prisegajo na pisano besedo.  
 
POVEZOVALCI  so časovno naravnani v preteklost. Presojajo predvsem vrednote. So 
posredni in odprti ljudje. So topli in čustveni. So mili, ljubeznivi, prijazni, ki govorijo s tihim 
glasom, tihi, potrpežljivi. Zaradi svoje sproščenosti so zelo dostopni in prijazni. Izrazito so 
usmerjeni v ljudi; ljudje so v središču njihovega sveta. Prisegajo na medsebojna razmerja, 
odnose, stike in vplivanje med ljudmi; radi se vživljajo v ljudi. Uživajo v razpravah. So 
odlični poslušalci, predani prijatelji in zvesti uslužbenci. So zelo dobri timski igralci. Ne 
marajo tveganja, sprememb. Raje prenašajo neprijetne okoliščine kot tvegane spremembe. 
Najraje vidijo, da je tako, kot je. Kadar so soočeni s spremembo, jo najprej dobro premislijo, 
jo načrtujejo, šele nato sprejmejo v svoj svet. Prizadevajo si k ohranjanju osebnega miru, 
stabilnosti in ravnotežja. Na delovnem mestu so vljudni, prijazni in pripravljeni deliti 
odgovornosti s sodelavci. So dobri pri načrtovanjih in vztrajni pri delu. Dobro se razumejo s 
sodelavci, prijatelji, znanci, tudi, če se z njimi ne strinjajo – preprosto zato, ker jim nočejo 
otežkočiti stvari. 
 
SNOVALCI  so časovno naravnani v prihodnost. Presojajo predvsem naravo zadev, njihov 
pomen in smisel. So neposredni in odprti ljudje. Navdušenje, privlačnost, prepričljivost in 
toplina so njihove glavne značilnosti. Radi so povsod tam, kjer se kaj dogaja; samote ne 
marajo. Zelo radi govorijo in so pravi čvekači. Uživajo, če so v središču pozornosti. Stalno 
jim roji po glavi, snujejo zamisli, so pravi vizionarji. Svet je zanje poln možnosti. Živijo v 
oblakih, v svojem lastnem svetu in v svojih vizijah izgubljajo stik z realnostjo. So preveč 
čustveni, lahkoverni, površni in nepotrpežljivi ljudje, vendar večni optimisti z obilico 
karizme. Radi tvegajo, svoje odločitve opirajo na intuicijo. Ne predlagajo dokazov; 
domnevajo, da bodo to storili drugi. 
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POBUDNIK I so časovno naravnani v sedanjost. Presojajo predvsem trenutno aktualnost 
zadev. So neposredni in vase zaprti ljudje. Naravnani so na izide; vprašujejo se: »Bo za 
rabo?« Zamisli spreminjajo v dejanja. Uživajo, če vodijo / upravljajo ljudi in okoliščine. 
Čimveč zadev želijo opraviti takoj. Pri tem ne izgubljajo časa z govorjenjem. Iščejo koristi in 
pri tem ne oklevajo, če morajo prekršiti pravila; so pač iznajdljivi. Lažje je namreč prositi 
odpuščanja kot prositi za dovoljenje (ukrepajo, preden premislijo). Sprejemajo izzive. So 
hitrega in odločnega koraka (konkretno odzivni), naravnani na izide, naloge, probleme, sami 
delajo hitro in impresivno, kar pomeni, da jih motijo zamude, odlašanja. So zelo dejavni in 
zagnani (pravi priganjači), dominantni, tekmovalni in samozavestni, kar ima tudi svoje 
slabosti: so trmasti, nepotrpežljivi in brezčutni. So tako osredotočeni in zbrani, da se pozabijo 
ustaviti in poduhati cvetje. 
 
2. Spoznali ste naravnanost in značilnosti posameznih slogov komuniciranja. Kateri slog 
komuniciranja (analitik, povezovalec, snovalec, pobudnik) naj uporablja uspešen podjetnik? 
Obkrožite le en ustrezen odgovor!  
 
a) pretežno slog analitika 
b) pretežno slog povezovalca 
c) pretežno slog snovalca 
d) pretežno slog pobudnika 
e) različne sloge glede na okoliščine 
 

Ob koncu vas prosim, da izpolnite še nekaj splošnih vprašanj: 
 
3. Točen naziv in naslov vašega podjetja? 
 
Naziv podjetja:  
___________________________________________________________________________ 
Ulica, hišna št., pošta, kraj:  
___________________________________________________________________________ 
 
4. Položaj, ki ga imate v podjetju? Obkrožite vse ustrezne odgovore! Če boste obkrožili 

odgovor d), vas prosim, da zraven navedete položaj, ki ga imate v podjetju. 

a) ustanovitelj b) (so)lastnik  c) manager d) drugo: ___________________ 

 
5. Spol? 

a) ženska b) moški 

 
6. Vaša starost? 

a) do 20 let b) 20-30 let c) 30-40 let d) 40-50 let e) 50-60 let f) 60 in več let 
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7. Vaša dokončana izobrazba? 

a) srednja b) višja c) visoka/univ. d) specializacija e) magisterij f) doktorat 

 
8. Število let vodstvenih delovnih izkušenj? 

a) do 3 leta b) 3-5 let c) 5-10 let d) 10-15 let e) 15 let in več 

  
 

ZA VAŠ TRUD IN ČAS, VLOŽEN V IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA, SE VAM 
ISKRENO ZAHVALJUJEM. V KOLIKOR ŽELITE VPOGLED V REZ ULTATE 

RAZISKAVE OZIROMA V IZDELANO MAGISTRSKO NALOGO, ME,  PROSIM, 
OBVESTITE. 

Poiščete me lahko na Javni agenciji Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, 
Dunajska 156, Ljubljana, telefon: 01 5309802, lahko pa mi pošljete elektronsko pošto na 

naslov: vesna.petricevic@japti.si. 
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OCENJEVALNI LIST 
 

TRDITEV  ODGOVOR OCENA TRDITEV  ODGOVOR OCENA TRDITEV  ODGOVOR OCENA TRDITEV  ODGOVOR OCENA 

1 C  1 B  1 A  1 D  

2 A  2 C  2 D  2 B  

3 B  3 C  3 A  3 D  

4 C  4 D  4 B  4 A  

5 D  5 B  5 A  5 C  

6 A  6 D  6 C  6 B  

7 B  7 A  7 D  7 C  

8 C  8 A  8 B  8 D  

9 A  9 D  9 C  9 B  

10 D  10 B  10 C  10 A  

11 D  11 B  11 A  11 C  

12 C  12 A  12 B  12 D  

13 C  13 A  13 D  13 B  

14 A  14 C  14 D  14 B  

15 B  15 A  15 C  15 D  

16 C  16 D  16 B  16 A  

17 A  17 B  17 C  17 D  

18 D  18 A  18 C  18 B  

19 B  19 D  19 A  19 C  

20 B  20 C  20 D  20 A  

SKUPAJ = ............... SKUPAJ = ............... SKUPAJ = ............... SKUPAJ = ............... 

            

ANALITIK POVEZOVALEC SNOVALEC POBUDNIK 
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PRILOGA 2 
 

PODATKI O ANKETIRANCIH PO NAZIVU PODJETJA – PRAVNOORGANIZACIJSKA 
OBLIKA, POLOŽAJU V PODJETJU, SPOLU, STAROSTI, DOKONČANI IZOBRAZBI 

IN VODSTVENIH DELOVNIH IZKUŠNJAH 
 
 
Tabela 1: Podatki o anketirancih po nazivu podjetja – pravnoorganizacijska oblika 

PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA ŠTEVILO (DELEŽ) 

d.o.o. 58 (74 %) 

s.p. 19 (24 %) 

d.n.o. 1 (1 %) 

k.d. 1 (1 %) 

SKUPAJ 79 (100 %) 

Vir: anketni vprašalnik, vprašanje št. 3  
 
 
Tabela 2: Podatki o anketirancih po položaju v podjetju 

POLOŽAJ V PODJETJU ŠTEVILO (DELEŽ) 

ustanovitelj 13 (16 %) 

(so)lastnik 24 (30 %) 

manager 0 (0 %) 

ustanovitelj in (so)lastnik 9 (11 %) 

ustanovitelj in manager 2 (3 %) 

(so)lastnik in manager 5 (6 %) 

ustanovitelj, (so)lastnik in manager 26 (34 %) 

SKUPAJ 79 (100 %) 

Vir: anketni vprašalnik, vprašanje št. 4 

 
 
Tabela 3: Podatki o anketirancih po spolu 

SPOL ŠTEVILO (DELEŽ) 

moški 54 (68 %) 

ženski 25 (32 %) 

SKUPAJ 79 (100 %) 

Vir: anketni vprašalnik, vprašanje št. 5 
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Tabela 4: Podatki o anketirancih po starosti 

STAROST ŠTEVILO (DELEŽ) 

do 20 let 0 (0 %) 

20-30 let 8 (10 %) 

30-40 let 22 (28 %) 

40-50 let 31 (39 %) 

50-60 let 17 (22 %) 

60 in več let 1 (1 %) 

SKUPAJ 79 (100 %) 

Vir: anketni vprašalnik, vprašanje št. 6 

 
 
Tabela 5: Podatki o anketirancih po dokončani izobrazbi 

DOKONČANA IZOBRAZBA ŠTEVILO (DELEŽ) 

srednja 26 (33 %) 

višja 15 (19 %) 

visoka/univ. 28 (35 %) 

specializacija 4 (5 %) 

magisterij 6 (8 %) 

doktorat 0 (0 %) 

SKUPAJ 79 (100 %) 

Vir: anketni vprašalnik, vprašanje št. 7 

 
 
Tabela 6: Podatki o anketirancih po vodstvenih delovnih izkušnjah 

VODSTVENE DELOVNE IZKUŠNJE ŠTEVILO (DELEŽ) 

do 3 let 1 (1 %) 

3-5 let 7 (9 %) 

5-10 let 12 (15 %) 

10-15 let 29 (37 %) 

15 let in več 30 (38 %) 

SKUPAJ 79 (100 %) 

Vir: anketni vprašalnik, vprašanje št. 8 
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PRILOGA 3 
 

PODATKI O SLOGIH KOMUNICIRANJA ANKETIRANCEV 
 

 
ANKETIRANEC 

DOBIČEK 
OZIROMA 
IZGUBA 

 
POBUDNIK 

 
SNOVALEC 

 
POVEZOVALEC 

 
ANALITIK 

PREVLADUJOČ 
SLOG 

KOMUNICIRANJA 

Anketiranec št. 1 D 39 56 55 50 snovalec 

Anketiranec št. 2 D 43 60 45 52 snovalec 

Anketiranec št. 3 I 46 44 52 58 analitik 

Anketiranec št. 4 D 63 58 48 31 pobudnik 

Anketiranec št. 5 D 54 46 49 51 pobudnik 

Anketiranec št. 6 D 42 59 50 49 snovalec 

Anketiranec št. 7 D 40 54 40 66 analitik 

Anketiranec št. 8 D 43 54 52 51 snovalec 

Anketiranec št. 9 D 55 58 42 45 snovalec 

Anketiranec št. 10 D 47 63 41 49 snovalec 

Anketiranec št. 11 I 49 46 47 58 analitik 

Anketiranec št. 12 D 46 35 64 55 povezovalec 

Anketiranec št. 13 I 38 52 56 54 povezovalec 

Anketiranec št. 14 I 46 45 74 35 povezovalec 

Anketiranec št. 15 D 58 49 38 55 pobudnik 

Anketiranec št. 16 D 48 51 46 55 analitik 

Anketiranec št. 17 D 52 54 36 58 analitik 

Anketiranec št. 18 D 50 49 58 43 povezovalec 

Anketiranec št. 19 D 42 50 52 56 analitik 

Anketiranec št. 20 D 54 52 59 35 povezovalec 

Anketiranec št. 21 D 60 46 44 50 pobudnik 

Anketiranec št. 22 D 46 52 51 51 snovalec 

Anketiranec št. 23 I 48 37 62 53 povezovalec 

Anketiranec št. 24 I 63 55 39 43 pobudnik 

Anketiranec št. 25 D 54 54 35 57 analitik 

Anketiranec št. 26 D 54 36 62 48 povezovalec 

Anketiranec št. 27 D 54 56 39 51 snovalec 

Anketiranec št. 28 I 43 50 52 55 analitik 

Anketiranec št. 29 D 58 49 43 50 pobudnik 

Anketiranec št. 30 I 53 35 58 54 povezovalec 

Anketiranec št. 31 D 43 49 47 61 analitik 

Anketiranec št. 32 D 68 48 37 47 pobudnik 

Anketiranec št. 33 D 42 50 56 52 povezovalec 

Anketiranec št. 34 D 52 59 27 62 analitik 

Anketiranec št. 35 I 52 57 35 56 snovalec 
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Anketiranec št. 36 D 32 68 61 39 snovalec 

Anketiranec št. 37 I 44 50 54 52 povezovalec 

Anketiranec št. 38 D 61 49 34 56 pobudnik 

Anketiranec št. 39 I 58 52 42 48 pobudnik 

Anketiranec št. 40 D 41 43 67 49 povezovalec 

Anketiranec št. 41 D 48 49 47 56 analitik 

Anketiranec št. 42 D 57 52 39 52 pobudnik 

Anketiranec št. 43 D 52 47 55 46 povezovalec 

Anketiranec št. 44 D 40 38 57 65 analitik 

Anketiranec št. 45 D 55 39 53 53 pobudnik 

Anketiranec št. 46 I 41 49 42 68 analitik 

Anketiranec št. 47 D 67 50 24 59 pobudnik 

Anketiranec št. 48 D 47 45 53 55 analitik 

Anketiranec št. 49 D 46 62 41 51 snovalec 

Anketiranec št. 50 D 44 47 59 50 povezovalec 

Anketiranec št. 51 D 27 53 70 50 povezovalec 

Anketiranec št. 52 D 55 53 38 54 pobudnik 

Anketiranec št. 53 D 66 45 46 43 pobudnik 

Anketiranec št. 54 D 40 62 48 50 snovalec 

Anketiranec št. 55 D 66 37 49 48 pobudnik 

Anketiranec št. 56 D 44 59 40 57 snovalec 

Anketiranec št. 57 D 53 39 43 65 analitik 

Anketiranec št. 58 D 52 53 47 48 snovalec 

Anketiranec št. 59 I 44 52 44 60 analitik 

Anketiranec št. 60 D 61 51 44 44 pobudnik 

Anketiranec št. 61 D 42 54 46 58 analitik 

Anketiranec št. 62 D 48 49 59 44 povezovalec 

Anketiranec št. 63 D 52 42 45 61 analitik 

Anketiranec št. 64 D 54 48 41 57 analitik 

Anketiranec št. 65 D 60 56 47 37 pobudnik 

Anketiranec št. 66 D 43 51 49 57 analitik 

Anketiranec št. 67 D 39 52 60 49 povezovalec 

Anketiranec št. 68 D 50 42 55 53 povezovalec 

Anketiranec št. 69 D 50 53 50 47 snovalec 

Anketiranec št. 70 D 31 65 54 50 snovalec 

Anketiranec št. 71 D 39 58 48 55 snovalec 

Anketiranec št. 72 I 63 47 44 46 pobudnik 

Anketiranec št. 73 D 53 54 41 52 snovalec 

Anketiranec št. 74 D 54 60 44 42 snovalec 

Anketiranec št. 75 D 49 43 52 56 analitik 

Anketiranec št. 76 D 59 55 44 42 pobudnik 
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Anketiranec št. 77 D 50 38 55 57 analitik 

Anketiranec št. 78 D 45 51 68 36 povezovalec 

Anketiranec št. 79 D 52 44 50 54 analitik 
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PRILOGA 4 
 
PODATKI O SLOGIH KOMUNICIRANJA ANKETIRANCEV GLEDE NA NEKATERE 
DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI – SPOL, STAROST, DOKONČANA IZOBRAZBA IN 

VODSTVENE DELOVNE IZKUŠNJE 
 
 
Tabela 1: Podatki o slogih komuniciranja anketirancev glede na spol 

 POBUDNIK SNOVALEC POVEZOVALEC ANALITIK  SKUPAJ 

moški 12 (22 %) 16 (30 %) 11 (20 %) 15 (28 %) 54 (68 %) 

ženski 7 (28 %) 3 (12 %) 7 (28 %) 8 (32 %) 25 (32 %) 

SKUPAJ 19 (24 %) 19 (24 %) 18 (23 %) 23 (29 %) 79 (100 %) 

Vir: anketni vprašalnik; vprašalnik za ocenjevanje sloga komuniciranja, ocenjevalni list in 

vprašanje št. 5 

 
 
Tabela 2: Podatki o slogih komuniciranja anketirancev glede na starost 

 POBUDNIK SNOVALEC POVEZOVALEC ANALITIK  SKUPAJ 

do 20 let 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

20-30 let 3 (38 %) 3 (38 %) 2 (24 %) 0 (0 %) 8 (10 %) 

30-40 let 6 (27 %) 5 (23 %) 6 (27 %) 5 (23 %) 22 (28 %) 

40-50 let 5 (16 %) 8 (26 %) 6 (19 %) 12 (39 %) 31 (39 %) 

50-60 let 4 (24 %) 3 (18 %) 4 (24 %) 6 (34 %) 17 (22 %) 

60 in več let 1 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (1 %) 

SKUPAJ 19 (24 %) 19 (24 %) 18 (23 %) 23 (29 %) 79 (100 %) 

Vir: anketni vprašalnik; vprašalnik za ocenjevanje sloga komuniciranja, ocenjevalni list in 

vprašanje št. 6 

 
 
Tabela 3: Podatki o slogih komuniciranja anketirancev glede na dokončano izobrazbo 

 POBUDNIK SNOVALEC POVEZOVALEC ANALITIK  SKUPAJ 

srednja 8 (31 %) 3 (11 %) 7 (27 %) 8 (31 %) 26 (33 %) 

višja 3 (20 %) 3 (20 %) 4 (27 %) 5 (33 %) 15 (19 %) 

visoka/univ. 6 (21 %) 9 (32 %) 5 (18 %) 8 (29 %) 28 (35 %) 

specializacija 1 (25 %) 2 (50 %) 0 (0 %) 1 (25 %) 4 (5 %) 

magisterij 1 (17 %) 2 (33 %) 2 (33 %) 1 (17 %) 6 (8 %) 

doktorat 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

SKUPAJ 19 (24 %) 19 (24 %) 18 (23 %) 23 (29 %) 79 (100 %) 

Vir: anketni vprašalnik; vprašalnik za ocenjevanje sloga komuniciranja, ocenjevalni list in 

vprašanje št. 7 
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Tabela 4: Podatki o slogih komuniciranja anketirancev glede na vodstvene delovne izkušnje 

 POBUDNIK SNOVALEC POVEZOVALEC ANALITIK  SKUPAJ 

do 3 let 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (100 %) 0 (0 %) 1 (1 %) 

3-5 let 2 (29 %) 3 (42 %) 0 (0 %) 2 (29 %) 7 (9 %) 

5-10 let 1 (8 %) 4 (33 %) 5 (42 %) 2 (17 %) 12 (15 %) 

10-15 let 9 (30 %) 4 (14 %) 8 (28 %) 8 (28 %) 29 (37 %) 

15 let in več 7 (23 %) 8 (27 %) 4 (13 %) 11 (37 %) 30 (38 %) 

SKUPAJ 19 (24 %) 19 (24 %) 18 (23 %) 23 (29 %) 79 (100 %) 

Vir: anketni vprašalnik; vprašalnik za ocenjevanje sloga komuniciranja, ocenjevalni list in 

vprašanje št. 8 
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PRILOGA 5 
 

PEARSONOV 2χ KOEFICIENT 

 
 

Crosstab

48 5 53

73,8% 35,7% 67,1%

17 9 26

26,2% 64,3% 32,9%

65 14 79

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Dobičkar/Izgubar

Count

% within Dobičkar/Izgubar

Count

% within Dobičkar/Izgubar

različne sloge glede na
okoliščine

specifičen slog

Kateri slog naj
uporablja uspešen
podjetnik?

Total

dobičkar izgubar

Dobičkar/Izgubar

Total

 

Chi-Square Tests

7,586b 1 ,006

5,957 1 ,015

7,146 1 ,008

,011 ,009

7,490 1 ,006

79

Pearson Chi-Square

Continuity Correction a

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,61.b.  


