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1. UVOD 
 
Etika postaja vse pomembnejša tako na zasebnem kot na poslovnem področju. Kljub temu da 
etika kot filozofska disciplina obstaja že zelo dolgo, so se podjetja začela intenzivno ukvarjati 
z etičnimi problemi šele v zadnjem času. Podjetja se torej ukvarjajo z vprašanjema, kaj je prav 
in kaj je etično. Današnja družba stremi k etičnemu delovanju vseh institucij, kamor sodijo 
tudi podjetja, ki morajo svoje delovanje zasnovati tako, da delujejo skladno z etičnimi 
pričakovanji družbe. 
 
Podjetja v večini skušajo ravnati čim bolj etično, vendar pa so in bodo vedno obstajali 
posamezniki, in tudi podjetja, ki delujejo v nasprotju z etiko. Pri poskusih doseganja čim 
večjega uspeha podjetja posegajo po nepoštenih in pogosto tudi nezakonitih sredstvih, zato je 
potrebna regulativa. 
 
Podjetja delujejo za dosego skupnega cilja. Za delovanje in dosego zastavljenih ciljev je 
ključnega pomena komunikacija. Zato je proces komuniciranja temeljna organizacijska 
dejavnost. Organizacijsko komuniciranje je torej zelo pomembno in bi kot tako moralo biti 
etično, če želi organizacija poslovati etično. Ker je etika izredno pomembna pri 
organizacijskem komuniciranju, sem se odločila, da to področje preučim natančneje. Cilj 
diplomskega dela je opisati, kakšno naj bi bilo etično organizacijsko komuniciranje, in 
preučiti, ali je organizacijsko komuniciranje v praksi etično. Poleg tega je cilj diplomskega 
dela preveriti, kaj se da storiti za večjo etičnost organizacijskega komuniciranja.  

 
Diplomsko delo sem razdelila na štiri dele. V prvem sem najprej opredelila, kaj etika sploh je. 
Nato sem na kratko definirala še poslovno in etiko managementa. Da bi pokazala na težave, s 
katerimi se soočajo podjetja pri vprašanju etičnosti, sem obravnavala etične dileme in vzroke 
zanje ter nazadnje dodala še nekaj o etičnosti komuniciranja. 
 
Drugi del se ukvarja s komuniciranjem. V njem sem opredelila komuniciranje, nato pa še 
vrste in načine komunikacij. Komuniciranje sem opredelila za natančnejše razumevanje 
obravnavane teme.  
 
V tretjem, osrednjem delu, ki obravnava etičnost organizacijskega komuniciranja, sem 
etičnost organizacijskega komuniciranja preučevala na treh področjih le-tega: oglaševanje kot 
del organizacijskega komuniciranja z zunanjimi javnostmi, odnose z javnostmi kot del, ki 
sega tako na področje zunanjih kot notranjih javnosti, in nazadnje še notranje komuniciranje, 
ki zajema komuniciranje z zaposlenimi. Obravnavala sem, kakšno naj bi bilo organizacijsko 
komuniciranje, kakšne etične težave se pojavljajo, in tudi kako se jih rešuje – predvsem s 
kodeksi etičnosti.  
 
V zadnjem, četrtem delu sem na kratko podala priporočilo za večjo etičnost organizacijskega 
komuniciranja. 
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2. ETIKA 
 
Diplomsko delo bom začela z obravnavo pojmov etika in etičnost. Etika je pogosto omenjen 
pojem, zato imamo občutek, da smo vsi seznanjeni s pomenom in vsebino pojma etika. Ko pa 
želimo etiko opredeliti natančneje, se znajdemo pred več definicijami in tudi teorijami. Ker se 
v diplomskem delu ukvarjam z etičnostjo organizacijskega komuniciranja, bom skušala tudi 
natančneje opredeliti, od kod izvirajo težave, ki se pojavljajo pri etičnem obnašanju in s tem 
tudi komuniciranju. 
 

2.1. POJEM ETIKE IN ETI ČNEGA OBNAŠANJA 
 
Etika kot taka obstaja že zelo dolgo. Kot filozofska disciplina se je pojavila z nastankom 
Grčije. Začetnika sta bila Sokrat in Platon, avtor prvega celovitega etičnega sistema pa je bil 
Aristotel (Robas, 2003, str. 2). Etična vprašanja in dileme so večinoma sporne, saj se 
ukvarjajo z razločevanjem med dobrim in slabim. Meja med dobrim in slabim pa je očitna le 
na prvi pogled. Kaj je torej etično vedenje? Za odgovor na to vprašanje je treba najprej 
natančneje opredeliti etiko (Robas, 2003, str. 2). 
 
Etika je filozofska disciplina ali panoga, ki se ukvarja s tematiko ravnanja z vidika dobrega in 
zlega. Etika je teoretična filozofska refleksija o nravnosti, o pojavih, ki so moralno 
pomembni. Po Sruku (1999, str. 138) se glede na glavni vrsti svojih nalog deli na teoretično in 
normativno. »Če nam prva pojasnjuje, npr., kaj je moralna sodba, druga moralno sodi. Če 
prva ugotavlja, kaj je moralna opredelitev, druga moralno opredeljuje. Teoretična etika ali 
metaetika razglablja o pojmu moralni princip, normativna etika pa formulira in pojasnjuje 
moralna načela.« 
 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1997) je etika opredeljena kot filozofska disciplina, 
ki obravnava merila človeškega hotenja in ravnanja glede na dobro in zlo. Hellriegel in 
Slocum (Berlogar, 2000, str. 233) pravita, da je etika niz pravil, ki definirajo pravilno in 
napačno vedenje. Ta etična pravila določajo, kdaj je kako vedenje sprejemljivo oz. dobro in 
kdaj napačno. 
 
Pri etiki gre za temeljno vprašanje človeških odnosov, za naš odnos do ljudi in kako naj se 
drugi ljudje obnašajo do nas. Etična načela usmerjajo moralno delovanje. Neetično vedenje 
(laganje, kraje, oškodovanje ...) je pogosto v vsakdanjem življenju. Če pa je tako vedenje 
preveč razširjeno, lahko zelo škodljivo vpliva na delovanje (tudi ekonomsko) družbe. 
Vsepovsod obstajajo različni etični sistemi, ki pomagajo razločevati, kaj je prav in kaj ne. V 
tem pogledu je etika univerzalna in lastna celemu človeštvu (Jaklič, 1996, str. 80). Ker ne 
obstaja globalna etika, ni mogoče napisati enotne definicije etike. Etika se hkrati razlikuje 
med posameznimi narodi in se spreminja v času oz. s časom (Grah, 2004, str. 2).  
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Hellriegel in Slocum (Berlogar, 2000, str. 234) sta prepričana, da je tisto, kar imamo za etično 
vedenje, v precejšnji meri odvisno od naslednjih dejavnikov: 

a) posameznikovega odnosa; 
b) pogleda organizacije, kjer posameznik deluje; 
c) pravne interpretacije in 
č)   širše družbene definicije. 

 

2.2. RAZLIKA MED MORALO IN ETIKO 
 
Preden nadaljujem, je dobro razčistiti še z mešanjem pojmov morala in etika. Boatright 
(Berlogar, 2000, str. 234) pravi, da sta pojma medsebojno zamenljiva. Prisotnost dveh besed 
je po njegovem le posledica dejstva, da sta izpeljani iz dveh različnih korenov – morala iz 
latinske besede moralis in etika iz grške ethikos. Seveda obstaja nekaj razlik med moralo in 
etiko. Povzela jih bom po Boatrightu (Berlogar, 2000, str. 234). Morala naj bi se uporabljala 
za v družbi obstoječa pravila ter naj bi bila razločevanje med dobrim in slabim. Vsaka družba 
ima moralo, saj ta sestavlja temelj za uspešno interakcijo. Temeljna pravila, kot sta »ne kradi« 
in »ne ubijaj«, so nujna za obstoj družbe. Za moralo je značilno, da je specifična za določeno 
družbo, čas in prostor. Govorimo lahko celo o morali različnih razredov v družbi. Morala 
obstaja, ne glede na sprejemanje ali zavračanje le-te pri posamezniku. Etika je pogosto 
omejena na pravila in norme ali kodeks vedenja specifi čnih skupin. Lahko govorimo o 
kodeksu etike računovodij, o kodeksu etike borznih posrednikov. Etika je tudi področje 
filozofije morale. Tu etika ni zamenjava za moralo. Etika jemlje moralo kot predmet 
preučevanja, skuša organizirati moralna prepričanja ter jim dati preciznost in konsistentnost 
(Berlogar, 2000, str. 235). Morala in etika sta v takšnem medsebojnem razmerju, da je morala 
predmet etike. Etika lahko moralo preučuje ali jo tudi utemeljuje. Etike, kakršne poznamo iz 
zgodovine filozofije, so moralo utemeljujoče etike (Berlogar, 2000, str. 237). 

 
2.3. ETIČNE TEORIJE  
 
Tavčar v knjigi Management (2002, str. 219) razdeli sodobne poglede na etiko v tri skupine. 
Prva obsega teološko etiko (zlasti utilitarizem), v kateri štejejo predvsem cilji oz. koristi. 
Teološke teorije trdijo, da je »pravost dejanja določena s količino pozitivnih posledic, ki jih to 
dejanje povzroči« (Berlogar, 2000, str. 239). Utilitaristi zagovarjajo svoje temeljno načelo, ki 
določa, da je delovanje moralno pravilno, če je korist večja od škode in če nobeno drugo 
delovanje ne bi prineslo večje koristi od škode (Beauchamp, Bowie, 2004, str. 7). Utilitarizem 
pa lahko razumemo tudi širše, kot blagostanje ljudi. Kar k temu prispeva, je dobro, in kar ga 
zmanjšuje, je slabo. V drugi skupini so etike dolžnosti (deontološke etike), kjer je etičnost 
človekova dolžnost, ki je pred koristmi. Odločitev torej ni dobra zaradi izidov, temveč zaradi 
pravil, po katerih se ravna. Deontološke teorije zanikajo, da so posledice dejanj pomembne za 
presoje glede njihove etičnosti (Berlogar, 2000, str. 248). Dejanja so prava ali napačna zaradi 
narave same ali zaradi pravil, s katerimi so oz. niso usklajena. Temeljni moralni kategoriji 
deontoloških teorij sta obveznost in dolžnost. Kantova etična teorija spada pod deontološke 
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teorije. Pomembna je le naša dobra volja, da kako delo opravimo, ker je to naša dolžnost 
(Berlogar, 2000, str. 248). V tretji skupini je etika pravic in pravi čnosti, ki zagovarja 
enakopravnost in svobodo odločanja za vse ljudi.  
 
Torej, kaj je sprejemljivo etično vedenje in etični standard? To je tisto, kar bi bilo »prav« 
vsem ljudem, kar bi se ujemalo z njihovimi vrednotami, kar bi bili pripravljeni zapisati v 
zakone in druga pravila. Neetično je torej tudi razmišljanje utilitaristov, da so pomembne le 
koristi za vse vpletene ljudi skupaj. To namreč pomeni, da posameznik znotraj skupine lahko 
doživi velike krivice in izgube (Tavčar, 2002, str. 219). 
 

2.4. POSLOVNA ETIKA IN ETIKA MANAGEMENTA 
 
Etika managementa in poslovna etika se razlikujeta. Etika managementa je veda, ki obravnava 
načela o dobrem in zlem ter pravila za delovanje managerjev. Zadeva vse dejavnosti 
managerjev (Robas, 2003, str. 3). Pri etiki managementa se presoja o tem, katerih vrednot se 
managerji držijo (Tavčar, 2002, str. 208). Poslovna etika pa je skupek moralnih načel, po 
katerih se sprejemajo poslovne odločitve. Pri etiki managementa gre za etične probleme, s 
katerimi se ukvarjajo managerji pri odločanju. Pri poslovni etiki pa gre za temeljna praktična 
in teoretična vprašanja gospodarstva, se pravi, da se ukvarja z etičnostjo podjetja v okolju 
(Robas, 2003, str. 3). 
 
V zunanjem okolju podjetja govorimo o poslovni etiki, ki se ukvarja s tem, kako organizacija 
v povezavi s posamezniki in drugimi organizacijami spoštuje prevladujoče vrednote v okolju 
(Tavčar, 2002, str. 208). Poslovna etika predstavlja uporabo splošnih etičnih načel pri 
poslovnem obnašanju. Poslovni svet naj si ne bi izmišljal svojih kriterijev o tem, kaj je prav in 
kaj narobe (Jaklič, 1996, str. 81). Poslovna etika so nravstvena načela in norme, ki naj bi 
predstavljale optimalno etično ureditev in osmislitev poslovnih odnosov. Glavni imperativ 
poslovne etike je zahteva po poštenem poslovanju (Sruk, 1999, str. 387). Poslovna etika spada 
v skupino specialnih etik, ki so se razvile v zadnjih tridesetih letih. Specialne etike prenašajo 
vsebino splošne etike na posebna področja. Poslovna etika torej prenaša nauke etike na 
poslovno področje (Grah, 2004, str. 5). Glede na vse povedano, bi lahko zaključila, da se bom 
v diplomskem delu ukvarjala predvsem s poslovno etiko. Kljub temu da je to specifično 
področje, zanj veljajo vsa merila etičnega obnašanja. Tudi v poslovnem svetu naj se ne bi 
lagalo, zavajalo, skratka vedlo neetično, vendar velikokrat ni tako. Velja namreč prepričanje, 
da je morala oz. moralno delovanje v interesu podjetja. Torej bi s stališča razumnosti 
zagotovo morali delovati etično. Vendar se v praksi velikokrat izkaže, da razumnost zahteva 
precej drugačno odločitev in delovanje kot etika (Beauchamp, Bowie, 2004, str. 4). S tem se 
lahko srečamo skoraj povsod, za zgled pa lahko navedem farmacevtska podjetja, ki dajo v 
uporabo zdravila, za katera vedo, da imajo stranske učinke. Ali pa avtomobilsko industrijo, ki 
da v prodajo avtomobil, ki ni tehnično brezhiben. 
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2.5. ETIČNE DILEME 
 
Tako kot povsod tudi v podjetjih nastajajo etične dileme. V nadaljevanju jih bom preučila, 
prav tako pa tudi razloge za njihov nastanek. 
  
2.5.1. VRSTE ETIČNIH DILEM 
 
V podjetjih se etične dileme pojavljajo vse pogosteje. Vse več poslovnežev se ukvarja z 
vprašanjem, kako bi jih razrešili oz. preprečili. V poslovnem svetu obstajajo tri vrste etičnih 
dilem (Jaklič, 1996, str. 83–85): 
 

a) Vsakodnevne etične dileme v odnosih med ljudmi 
Pri teh gre za odnose med zaposlenimi, med podrejenimi in nadrejenimi. Dileme se nanašajo 
na poštenost medsebojnih odnosov – ali obstaja laganje, kako se spoštuje zasebnost, ali si 
posamezniki pripisujejo zasluge drugih. Poleg tega se pojavljajo dileme tudi pri prevelikih 
zahtevah pri delu. Prav tako se pojavljajo dileme pri odnosu s strankami – kolikšna je 
poštenost pri cenah, kakovosti in storitvah ter kakšni so prodajni načini. Predmet poslovnih 
etičnih dilem so lahko tudi odnosi z dobavitelji. 
 

b) Etične dileme podjetja 
Tu gre predvsem za vprašanje odnosa podjetja do zasebnosti posameznikov, odnosa do žensk, 
odnosa do invalidov, odnosa do okolja. 

 
c) Etične dileme po funkcijskih področjih 
Pojavljajo se v računovodstvu, financah, trženju. Pri trženju so problemi mogoči pri vseh 
elementih trženja (pri cenah, promociji, načinu prodaje, tržnih raziskavah ...). 
 
2.5.2. RAZLOGI ZA ETIČNE DILEME 
 
Da bi lahko opredelila razloge za nastanek etičnih dilem, sem pregledala ugotovitve Fredrica, 
Posta in Davisa (1988, str. 53–58). Le-ti navajajo pet temeljnih razlogov: osebni interesi, 
konkurenčni pritisk na dobiček, cilj v nasprotju z osebnimi vrednotami, nasprotja med 
različnimi kulturami ter vrednote in vedenje managerjev. 

 
a) Osebni interesi 
Etične probleme lahko povzročijo osebna korist in pohlepnost. Podjetjem se lahko zgodi, da 
zaposlijo ljudi, ki nimajo primernih osebnih vrednot. Taki ljudje gledajo le nase in na svojo 
dobrobit ter se ne ozirajo na to, ali s tem škodijo drugim zaposlenim in podjetju in celo širši 
družbi. Ljudi, ki postavljajo svoje interese pred druge, imenujemo etični egoisti. Zanje je 
značilno samopoveličevanje, sebičnost in grabežljivost. Prezirajo etična načela in menijo, da 
veljajo le za druge. Altruizem je po njihovem mnenju nekaj škodljivega, iracionalnega in 
sentimentalnega. Zlasti podjetja, ki nimajo dobro razvitega sistema zaposlovanja, se jim ne 
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morejo izogniti. Zato danes mnoga podjetja najamejo specializirana podjetja, ki imajo izdelan 
sistem preverjanja usposobljenosti in etičnosti kandidatov. 
 

b) Konkurenčni pritiski  
Drugi razlog za neetično vedenje so konkurenčni pritiski. Za onesposobljanje konkurentov 
velikokrat posežejo tudi po neetičnih dejavnostih. Raziskave kažejo, da podjetja, ki imajo 
slabe poslovne rezultate in majhne dobičke, večkrat ravnajo nezakonito kot tista z velikimi 
dobički. Podjetja se pri delovanju na omejenem tržišču pogosto dogovarjajo o cenah, kar je 
seveda neetično do kupcev, saj zato le-ti plačujejo višje cene. Podjetja se dogovarjajo o cenah 
zato, da bi preprečila prosto konkurenco in zavarovala svoj dobiček. Prosta konkurenca pa je 
eden izmed temeljev tržnega gospodarstva, zato je naloga države, da jo ščiti in spodbuja. 
 

c) Poslovne metode in cilji ter osebne vrednote 
Etične dileme se pojavljajo tudi tedaj, ko so cilji in metode podjetja v nasprotju s 
prepričanjem nekaterih zaposlenih. Posameznik lahko sam sporoči, kaj se mu zdi narobe s 
podjetjem. Na podjetje skuša vplivati tako, da bi le-to popravilo svoje dejanje. Etična dilema 
nastane, ko bi morali zaposleni delovati tako, kot to zahteva podjetje, zaposleni pa so 
prepričani, da to škoduje njim samim, strankam, podjetju in družbi. Ker so zaposleni prisiljeni 
v določeno delovanje, so njihova osebna notranja etična prepričanja v nasprotju s cilji in 
metodami njihovega podjetja. 
 

č) Nasprotja med različnimi kulturami 
Etične dileme se lahko pojavljajo tudi v družbah, kjer se etični standardi razlikujejo od etičnih 
standardov okolja. S temi dilemami se srečujejo mednarodne organizacije in narodi, kjer so 
središča multinacionalk. Tu gre predvsem za vprašanje moralnega relativizma (Jaklič, 1996, 
str. 86). Predvsem v državah tretjega sveta se zelo pogosto srečujemo s podkupovanjem oz. 
korupcijo. V teh državah je podkupnina pričakovana in celo potrebna, da posli lahko tečejo 
nemoteno. Kljub temu da to pri nas ni etično sprejemljivo, se v teh državah tako dejanje 
tolerira. Eden izmed vplivov na etične vrednote so tudi zgodovinske izkušnje. Le-te so 
oblikovale različne lastnosti posameznih narodov. Drugi dejavnik je stopnja v ekonomskem 
razvoju države. V državah, kjer tržna ekonomija ni institucionalno podprta, lahko manjka 
osnovno zaupanje. V takih državah ni zagotovila za uresničitev pogodb. V razvitih državah pa 
institucije in javne vrednote zahtevajo pošteno delovanje na trgu. To je osnovna razlika v 
etični klimi. Naslednji pomemben dejavnik je politični sistem. V evropskem političnem 
sistemu je običajno država odgovorna za ublažitev družbenih problemov, podjetja pa imajo v 
primerjavi z ameriškimi manj manevrskega prostora. V državah z veliko birokracije se hitro 
širijo razne nepoštenosti in osebne prednosti. Vladni uradniki so znani po tem, da uporabljajo 
številne zakone, dokler ne dosežejo zaželenega rezultata. 

 
d) Vrednote in vedenje managerjev 
Ali bo podjetje delovalo etično ali neetično, je v končni fazi odvisno predvsem od 
managerjev. Zaposleni se po managerjih namreč zgledujejo. Torej so vrednote managerjev 
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pomembne pri spodbujanju etičnega obnašanja. Tudi glede na raziskave so vrednote in etično 
vedenje managerjev pomemben element etičnosti posameznega podjetja. 
 

2.6. ETIČNO KOMUNICIRANJE 
 
Kot sem že omenila, je etika niz standardov, po katerih se presojajo naša dejanja. Če je to 
aplicirano na komuniciranje, etika zajema načela, ki nas vodijo v presoji dobrega in slabega 
ter ne samo učinkovitega in uspešnega, ko gre za komuniciranje. Naše vrednote prav tako 
vplivajo na definicijo etičnega. Torej kakšno je etično komuniciranje? 
 
Etično komuniciranje je pomemben pogoj za uspešnost posameznika in organizacije. Torej bi 
lahko rekla, da je komuniciranje etično, če daje informacije, potrebne za presojanje ter izbiro 
in odločitev. Etično komuniciranje z ustreznostjo informacij pomaga posamezniku pri 
pomembnih odločitvah, neetično pa z lažmi in prevarami ter prikrivanjem informacij to 
onemogoča. Komuniciranje je etično, če pokaže spoštovanje osnovnega dostojanstva človeka 
in če z njim spodbuja razvoj vseh njegovih potencialov. Da bi bilo tako, pa mora biti dana 
možnost udeležbe vsem, ki si to želijo. Z etiko organizacijskega komuniciranja je povezano 
tudi dejstvo, da na etičnost vplivajo individualni vrednotni sistemi, vrednotni sistemi 
organizacije. Zaposleni imajo svoje vrednote, s katerimi presojajo etičnost komunikacijskega 
vedenja. Vendar absolutna presoja vedenja ni mogoča, posameznikove in organizacijske 
vrednote ter presoje se namreč razlikujejo. Konflikti, ki nastajajo pri soočanju različnih 
pojmovanj etičnosti komuniciranja, so v organizaciji pogosti (Berlogar, 1999, str. 213, 214). 
 

2.7. POTREBNOST ETIKE 
 
Organizacija ne more biti dolgoročno uspešna, če je neetična do zunanjih in notranjih 
udeležencev. Zlasti v poslovnih razmerjih sta poštenje in zaupanje nenadomestljivi vrlini. 
Vendar etičnost delovanja organizacijo marsikdaj prikrajša za trenutne koristi. Etičnost in 
moralnost nista zasebni zadevi managerjev, temveč dolžnost, ali drugače povedano, velika 
izziva (Tavčar, 2002, str. 226).  
 
Poslovna etika je potrebna iz več razlogov. Javnost od podjetij pričakuje etično delovanje, 
poštenost, varovanje okolja in družbeno odgovornost. Poleg tega je etično delovanje potrebno 
za to, da se prepreči škoda, ki bi se lahko povzročila družbi. Če tega podjetje ne zagotavlja, 
izgublja podporo javnosti in lahko sčasoma tudi propade. Etika je potrebna tudi za zaščito 
podjetja pred neetičnimi zaposlenimi in neetično konkurenco. Če je podjetje etično, pa to ščiti 
tudi zaposlene. Le-ti imajo boljšo moralo in večjo produktivnost (Frederic, Davis, Post, 1988, 
str. 53). Etika je torej potrebna na vseh področjih delovanja podjetij, tako pri stikih z 
zunanjimi javnosti kot tudi z notranjo javnostjo. 
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3. KOMUNICIRANJE 
 
Potem ko sem opredelila etiko, bom natančneje opisala tudi predmet mojega preučevanja – 
komuniciranje. Ljudje med seboj namreč neprestano komuniciramo, na takšen ali drugačen 
način, tako v zasebnem kot v poslovnem življenju. Definicij komuniciranja je več. V 
nadaljevanju bom predstavila definicije ter vrste in načine komuniciranja. 
 

3.1. DEFINICIJA KOMUNICIRANJA 
 
Človek preživi večino časa v družbi z ljudmi, se z njimi pogovarja, se smeji z njimi in jih uči. 
Vse to lahko povzamemo s pojmom komuniciranje. Uspešna komunikacija je izredno 
pomembna še posebej na delovnem mestu. To najbolj velja za managerje, ki pri delu izredno 
veliko komunicirajo. Uspeh managerjev in njihovih podjetij je odvisen prav od dobre 
komunikacije. Tudi medosebni odnosi v organizaciji so zelo odvisni od komunikacije. Brez 
uspešnega komuniciranja lahko ljudje le malo dosežejo (Možina, Damjan, 1994, str. 559). 
 
Beseda komuniciranje izhaja iz latinske besede communicare in pomeni razpravljati, 
posvetovati se, vprašati za nasvet. S komuniciranjem se torej izmenjujejo informacije, znanje 
in izkušnje med v komunikaciji sodelujočimi osebami (Možina, Damjan, 1996, str. 3). 
Komunikacija je prenos informacij med oddajnikom in sprejemnikom s pomenskimi simboli. 
To je način izmenjave mnenj, idej in stališč. Za komunikacijski proces je potrebno, da obstaja 
pošiljatelj, ki sproži proces, in prejemnik, ki ga zaključi (Možina, Damjan, 1994, str. 560). 
 
V literaturi obstaja več različnih opredelitev pojma komuniciranje. Navedla jih bom nekaj 
izmed njih. Schramm (Možina, Damjan, 1996, str. 3) pravi, da je komuniciranje izmenjava 
misli, občutkov ali razumevanja zaznavanja. Lipovec (Možina, Damjan, 1996, str. 3) meni, da 
je komuniciranje oddajanje sporočil, in sicer tako, da jih prejemnik prejme, in sprejemanje 
sporočil. Možina (Možina, Damjan, 1996, str. 3) pa navaja, da je komuniciranje proces 
prenašanja informacij z medsebojnim sporazumevanjem. 
 
Thomason (Berlogar, 1999, str. 50) je dejal, da je temelj komunikacijskega procesa preprosto 
dejanje, ko ena oseba preda sporočilo drugi. Vendar se mora oseba, ki sporoča, odločiti, o 
čem bo poročala, in sporočilo spraviti v obliko, ki bo prenos omogočala. Oseba, ki sporočilo 
sprejema, pa ga mora videti ali slišati ter dekodirati tako, da iz njega razbere smisel. Možno 
je, da bo smisel drugačen kot tisti, ki ga je imel v mislih pošiljatelj. Za Harolda Laswella 
(Berlogar, 1999, str. 51) je komuniciranje proces, ki ima tri temeljne funkcije – nadzor nad 
okoljem, korelacijo med deli družbe in prenos družbene dediščine. Ena od funkcij 
komuniciranja je tudi ščititi vladajoče strukture in njihovo ideologijo, ki pomeni moč. 
 
Komuniciranje je v raznih oblikah tako razširjeno, da ga jemljemo kot nekaj samo po sebi 
umevnega. Zato se ne zavedamo izrednega pomena, ki ga ima komuniciranje v 
vsakodnevnem družbenem in gospodarskem življenju. Človekovo vedenje je skoraj vedno 
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rezultat ali funkcija določene oblike komuniciranja. Z razvojem podjetja narašča količina 
informacij, zato narašča tudi obseg komuniciranja. Toda s tem ko komunikacije naraščajo, ni 
vedno rešen problem nezadostne informiranosti. Le zaradi pozitivnih stališč prispeva večja 
količina komuniciranja k večji stopnji informiranosti. 
 

3.2. NAČINI KOMUNICIRANJA   
 
Komuniciranje poteka ne le takrat ko govorimo, marveč tudi drugače. Najpogostejša načina 
komuniciranja sta besedno in nebesedno. 
 
3.2.1. BESEDNO KOMUNICIRANJE 
 
Ustne komunikacije so govorjenje, diskusije in neformalne govorice. Prednost ustnih 
komunikacij je njihova hitrost, sporočilo je lahko oddano v minimalnem času. Možnost 
povratne informacije lahko koristi, če sprejemnik ni prepričan o pravilnosti sporočila. Dobra 
stran ustnih komunikacij je tudi možnost sočasnega komuniciranja z več ljudmi. Slabost je 
komuniciranje prek več oseb, saj se lahko v takem primeru sporočilo spremeni. Čim več je 
ljudi, ki sodelujejo pri prenosu sporočila, več je možnosti, da se bo pojavila entropija v 
procesu komuniciranja (Možina, Damjan, 1996, str. 10).  
 
Pisne komunikacije potekajo s pismi, dopisi, v časopisih. Prednosti pisne komunikacije so 
trajnost in natančnost ter jasnost in preverljivost. Prejemnik in oddajnik imata dokumentiran 
zapis poročila. Ob neustreznem komuniciranju je lažje najti odgovornost zanj. Zahteva večjo 
pozornost in natančnost. Pisne komunikacije so bolj dodelane, logične in jasne, saj ima 
oddajnik čas, da premisli, kaj bo napisal. Pisno sporočilo ima tudi določene slabosti. Za 
nastanek sporočila je potreben določen čas. Količina informacij, ki jo lahko oddamo v istem 
času, je precej večja pri ustni komunikaciji. Pri pisnem komuniciranju prav tako ni povratne 
informacije oz. je pomanjkljiva (Možina, Damjan, 1996, str. 10–11). 
 
3.2.2. NEBESEDNO KOMUNICIRANJE 
 
Nebesedno komuniciranje je tisto, ki ne poteka niti v pisni niti v ustni obliki. Najbolj poznani 
vrsti nebesedne komunikacije sta govorica telesa in besedna intonacija. Govorica telesa se 
nanaša na geste, kretnje, mimiko obraza in gibe telesa. Nebesedne komunikacije izražajo 
čustva. Besedna intonacija se kaže v dviganju in padanju glasu v govoru (Možina, Damjan, 
1996, str. 12). Ta sporočila so neposredna, natančna in izjemno hitra. Človek tako lahko 
spozna bistveno več iz govorice telesa kot iz vsebine sporočila (Rozman, Kovač, Koletnik, 
1993, str. 229). 
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3.3. VRSTE KOMUNIKACIJ 
 
Komuniciranje razdelimo najprej na medosebne in komunikacije v podjetju. Prve se nanašajo 
na komunikacije v družini, s prijatelji, druge pa na komuniciranje v združbi. Komunikacije v 
podjetju so lahko formalne in neformalne. Prve so povezane z ravnalno strukturo, druge pa 
izvirajo iz vlog posameznikov v podjetju (Rozman, Kovač, Koletnik, 1993, str. 229). 
 
Komuniciranje je lahko eno- in dvosmerno (Možina, Damjan, 1996, str. 17): 

a) Enosmerne komunikacije potekajo hitreje kot dvosmerne in dajejo videz večje 
urejenosti. Za enosmerne komunikacije bi lahko rekli, da kdaj sploh niso 
komunikacije, sprejemnik jih sprejema mnogo manj natančno. Enosmerna 
komunikacija je formalna in prihrani čas. Primerna je za enostavna sporočila. Če je 
poglavitni namen doseči čim večjo podrejenost sprejemnika (kar je pri neetičnem 
komuniciranju zagotovo pomembno), je treba uporabljati enosmerno komunikacijo. 

b) Dvosmerno komuniciranje je zahtevnejše, ker je potrebno ne le razumevanje, marveč 
tudi reagiranje. Sprejemnik daje povratna sporočila oddajniku tako, da ga dopolnjuje 
ali popravlja v tistih delih sporočila, ki jih ne razume. Pri dvosmernih komunikacijah 
je sprejemnik bolj prepričan, da je sporočilo sprejel pravilno. 

 

3.4. SMERI KOMUNICIRANJA 
 
Smeri komuniciranja so navpično, vodoravno in diagonalno (Rozman, Kovač, Koletnik, 1993, 
str. 231–232): 

a) Navpično komuniciranje se nanaša na komuniciranje navzgor in navzdol. Te 
komunikacije so značilne za hierarhijo. Nadrejeni sporočajo ukaze ali sprejemajo 
poročila o izvedbi. Podrejeni sporočajo o izvedbi in zahtevajo navodila. Ponavadi so 
take komunikacije neposredne in le izjemoma posredne, ki pomenijo preskok 
posamezne hierarhične ravni. 

b) Vodoravno komuniciranje predstavlja komuniciranje med skupinami ali oddelki na isti 
hierarhični ravni. Le-te olajšajo komunikacijo. Vodoravno komuniciranje je značilno 
za delo v skupinah, timih in projektih. 

c) Diagonalno komuniciranje so komunikacije med različnimi ravnmi, ki pa niso v 
neposredni hierarhiji. Take komunikacije so potrebne pri koordiniranju nalog v 
podjetjih z višjo diferenciacijo delitve dela. Take vrste komunikacij se v podjetjih 
uporabljajo redko (Škoberne, 2002, str. 4). 

 
 

4. ORGANIZACIJSKO KOMUNICIRANJE 
 
Če želimo opredeliti organizacijsko komuniciranje, moramo najprej določiti, kaj je 
organizacija. Organizacijo sestavljajo ljudje. Organizacija – podjetje – je združba ljudi, ki 
deluje, da bi dosegla čimuspešnejše poslovanje. Po sistemski teoriji je organizacija ciljno 
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usmerjen, v dejavnosti strukturiran sistem. Vrsta avtorjev se strinja, da gre za razmerje med 
ljudmi in zagotavljanje smotrnega delovanja. Lipovec (Rozman, Kovač, Koletnik, 1993, str. 
127–129) pa opredeli organizacijo podjetja kot »sestav medsebojnih razmerij med ljudmi, ki 
zagotavlja obstoj, družbeno-ekonomske in druge značilnosti podjetja ter smotrno 
uresničevanje cilja podjetja.«  
 

4.1. DEFINICIJA ORGANIZACIJSKEGA KOMUNICIRANJA 
 
Organizacijsko življenje je torej ena temeljnih človekovih izkušenj. Ljudje se organizirajo 
zato, da bi lažje dosegli svoje cilje. Organizacija je definirana s skupnimi dejavnostmi njenih 
članov. Temelj za skupno delovanje pa je komunikacija, zato je proces komuniciranja 
temeljna organizacijska dejavnost, trdita Daniels in Spiker. Komunikacijski procesi, ki so 
značilni za organizacijo, se imenujejo organizacijsko komuniciranje. Tu gre za kombinacijo 
procesa, ljudi, sporočil, pomena in namena. To je proces, v katerem se organizacije oblikujejo 
ter obenem soustvarjajo in oblikujejo dogodke v njih in okoli njih. Organizacijsko 
komuniciranje je torej podobno in hkrati drugačno od drugih tipov komuniciranja. Ima 
pošiljatelja, prejemnika, sporočilo, kodiranje, kanale. Vendar je več kot vsakodnevna 
interakcija posameznikov, saj organizacijo osmišlja. Obstaja tudi definicija Roya Foltza, ki 
pravi, da je organizacijsko komuniciranje izmenjava informacij, zamisli, navzgor in navzdol 
in v isti ravni. Organizacijsko komuniciranje ne pomeni zgolj procesov, temveč tudi njihovo 
preučevanje, organizacijsko prakso in teoretično preučevanje le-te ter je izrazito 
interdisciplinarno področje (Berlogar, 1999, str. 70–71). 
 

4.2. RAVNI ORGANIZACIJSKEGA KOMUNICIRANJA 
 
Komuniciranje tudi v organizaciji poteka na različnih ravneh. Po Krepsu obstajajo štiri ravni 
organizacijskega komuniciranja: osebno, medosebno, v skupinah in med skupinami (Berlogar, 
1999, str. 61–63). 
 
a) Osebno komuniciranje 
Temeljna raven človekovega komuniciranja je osebna (intrapersonalna), na kateri 
interpretiramo sporočila in jih tudi oblikujemo. To je komunikacija samega s seboj. Vsako 
komuniciranje je tudi predstavitev sebe, svoje mikrokulture. To po definiciji pravzaprav še ni 
komunikacija, vendar naša intrapersonalna komunikacija določa komunikacijo. Ta naš temelj 
pa se ne projecira neposredno pri interpersonalni komunikaciji. Pri interpersonalni 
komunikaciji se prilagajamo socialnemu okolju, se vključujemo v kulturo odnosov in se 
pojavljamo v različnih vlogah (Trček, 1998, str. 57). 
 
Interpretacija in oblikovanje sporočil ljudem omogočata sprejemanje in oddajanje sporočil, 
zato je osebna komunikacija temeljna, saj omogoča komunikacijo tudi na medosebni in 
skupinskih ravneh organizacijskega komuniciranja.  
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b) Medosebna komunikacija 
Medosebna (interpersonalna) komunikacija poteka med dvema posameznikoma, lahko iz oči 
v oči ali po elektronskih medijih. Ena izmed pomembnejših posledic medosebnega 
komuniciranja so medosebni odnosi, ti pa so bistvenega pomena za organizacijo. Tako kot 
osebna omogoča medosebno, le-ta omogoča komunikacijo na naslednji stopnji. 
 

c) Komunikacija v skupinah 
Komunikacija v skupinah poteka med nekaj ljudmi, ki skušajo doseči skupne cilje. Ponavadi 
je neposredna in omejena v številu tako, da lahko vsi komunikatorji še vedno aktivno 
sodelujejo. Komuniciranje v skupinah je zaradi medosebnih komunikacijskih zvez, skupinske 
dinamike in podskupin zelo kompleksno. 
 

č) Komuniciranje med skupinami 
Komuniciranje med skupinami se pojavlja v družbenem sistemu, sestavljenem iz več 
medsebojno odvisnih skupin. Je nujno za delovanje velikih organizacij, saj je sredstvo za 
koordinacijo aktivnosti, kjer se ne da zagotoviti komuniciranja vsakega z vsakim. 
 
Naslednja raven, ki se razlikuje od Krepsovega komuniciranja med skupinami, je obče 
komuniciranje , to je komuniciranje enega z mnogimi. To organizacijsko komuniciranje 
presega svojo internost, mnogi to komuniciranje enačijo s komuniciranjem z zunanjimi okolji. 
Vendar ima tudi obče komuniciranje interni del. Management namreč poskuša pošiljati 
sporočila skozi celotno organizacijsko strukturo, tako zaposlenim kot javnosti. To dosega z 
obvestili, internimi časopisi, filmi, sestanki z zaposlenimi. 
 
Za Danielsa in Spikerja (Berlogar, 1999, str. 62) je temeljna raven človekove interakcije v 
organizaciji odnos med človekoma (torej medosebna komunikacija). Znotraj tega pa največ 
pozornosti posvečata komuniciranju nadrejenih s podrejenimi. Nekateri avtorji pa menijo, da 
je najpomembnejše komuniciranje v skupini. 
 
Organizacijsko komuniciranje predstavlja več različnih pojmov. V diplomskem delu bom 
skušala z etičnega vidika predstaviti odnose z javnostmi, oglaševanje in notranje 
komuniciranje. 

 
 

5. ETIČNOST OGLAŠEVANJA 
 
Oglaševanje predstavlja del organizacijskega komuniciranja, ki je usmerjeno predvsem 
navzven. Ravno v zvezi z oglaševanjem se pogosto pojavljajo vprašanja o etičnosti. Z 
oglaševanjem se srečujemo pogosto in v večini primerov ne moremo vplivati na 
izpostavljenost le-temu. Zato ima lahko oglaševanje zelo velik vpliv na nas in naše vedenje. O 
tem, kaj oglaševanje je, in o težavah z etičnostjo le-tega bom spregovorila v tem poglavju. 
 



 13 

5.1. DEFINICIJA OGLAŠEVANJA 
 
Oglaševanje tvori skupaj z osebno prodajo, pospeševanjem prodaje, odnosi z javnostmi in 
neposrednim trženjem tržnokomunikacijski splet. Tržno komuniciranje pomeni koordinacijo 
vseh prodajalčevih naporov, s katerimi skuša vzpostaviti kanale za pretok informacij, in 
prepričevanja z željo prodati izdelek (Belch, Belch, 1998, str. 9). Organizacija z vsakim izmed 
teh instrumentov na poseben način komunicira s kupci. 
 
Oglaševanje je plačana oblika neosebne promocije, poslane po množičnih medijih, in je 
znano, kdo to promocijo plačuje. Oglaševanje vključuje plačilo mediju (televiziji, radiu, 
časopisu, reviji ...) za oglasni čas ali prostor, v katerem se pojavi sporočilo. Vsebino oglasa 
nadzira oglaševalec (Theaker, 2004, str. 15). 
 
Pri oglaševanju gre za obliko množičnega, torej neosebnega komuniciranja (Wells, Burnett, 
Moriarty, 1989, str. 8). Oglaševanje je enosmerna komunikacija, tok informacij gre namreč le 
od oglaševalca k sprejemniku. Mediji so sredstva, ki v imenu ponudnika prenašajo 
informacije v javnost. Pri oglaševanju gre za načrtno delovanje na človekovo osebnost, z 
namenom ustvariti čim intenzivnejšo in dolgotrajnejšo pripravljenost za nakup izdelka. 
Oglaševanje je torej usmerjeno na psihološke dejavnike. Glavni namen oglaševanja je 
povečati obseg prodaje, torej povečati tržni delež. Vedenje potrošnikov je odvisno od stopnje 
svobode (prejemki, vzdrževanje ...), na katero ni možno vplivati, in količine razpoložljivih 
informacij o izdelku, na katero pa se da vplivati. Podjetja torej posredujejo informacije 
potrošnikom. To je plačana oblika informiranja potrošnikov. Oglaševanje ima funkcijo, da 
sproži začetni impulz v fazi spoznavanja. Potencialni kupec se mora zavedati, da nekaj 
obstaja. Oglaševanje mora spodbuditi interes, željo in tudi ravnanje (Ferjan, 2000, str. 5, 6). 
 
V začetnem obdobju so se največ oglaševale blagovne znamke. Oglaševale so se torej 
pridobitne organizacije. Šele kasneje se je pojavilo oglaševanje oseb, mest, nepridobitnih 
organizacij. Torej tudi le-tem oglaševanje pomaga zadovoljiti njihov interes (Ferjan, 2000, str. 
6). 
 
Po Slovenskem oglaševalskem kodeksu je osnovna naloga oglaševanja, da širi informacije o 
izdelkih, storitvah, idejah organizacij in zasebnikov javnostim v družbi. Od drugih informacij 
ga loči predvsem dejstvo, da je to plačana in prepoznana informacija. Oglaševanje poleg tega 
da informira, skuša tudi prepričevati in vplivati na stališča ljudi ter ustvariti določeno akcijo. 
Ni nujno, da je prepričevanje glavni element v sporočilu, vendar gre v vsakem primeru za 
vrsto prepričevanja. Čeprav oglaševanje zastopa interese naročnika, je smisel te dejavnosti 
vzpostavitev dvostranske komunikacije med porabnikom in ponudnikom (Zajc, Zavrl, 1998, 
str. 653). 
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5.2. VLOGE OGLAŠEVANJA 
 
Wells, Burnett in Moriartyjeva (1989, str. 9) omenjajo štiri vloge oglaševanja: 

 
a) Marketinška vloga 
Oglaševanje je eden izmed načinov, kako komunicirati s kupci. Oglaševanje je najvidnejši 
element tržnokomunikacijskega spleta. 

b) Komunikacijska vloga 
Oglaševanje je oblika masovnega komuniciranja. Prenaša različne informacije za uspešno 
povezovanje in sodelovanje kupcev in prodajalcev na tržišču. 

c) Ekonomska vloga 
Na področju ekonomske vloge se pojavljata dve šoli. Prva je šola tržne moči. Ta vidi 
oglaševanje predvsem kot orodje za zmanjševanje kupčevih pomislekov o ceni. Proizvodi 
se diferencirajo glede na različne lastnosti in ne cene. Tako se doseže zvestoba določeni 
znamki. Druga šola je šola tržne konkurence. Ta dojema oglaševanje predvsem kot orodje 
za informiranje kupcev in na ta način še povečuje občutljivost kupcev na spremembe 
cene. To pa poveča konkurenco med ponudniki. 

č)   Socialna vloga 
Oglaševanje obvešča o novih proizvodih in uči, kako se le-te uporablja. Pomaga tudi pri 
primerjavi proizvodov in posledično pri odločanju. 

 

5.3. KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE OGLAŠEVANJA 
 
Oglaševanje je, kot sem že omenila, oblika množičnega komuniciranja. Štiri komunikacijske 
funkcije oglaševanja pa so (Krugman et al., 1994, str. 62): 

a) naglica (angl. precipitation), 
b) prepričevanje, 
c) okrepitev, 
č)   ponovno spominjanje. 

 
Prvi dve funkciji pomagata kupce premakniti iz stanja neodločenosti do nakupa. V prvi 
funkciji oglaševanje okrepi že obstoječe želje in potrebe, v tej funkciji je oglaševanje najbolj 
informativno. Kot prepričevanje želi oglaševanje okrepiti občutke in čustva ter doseči neko 
preferenco. Zadnji dve funkciji se dogajata po nakupnem vedenju. Okrepitev deluje po 
nakupih stvari, ki jih ne kupujemo pogosto, kot pokazatelj upravičenosti nakupa. V funkciji 
ponovnega spominjanja pa oglaševanje skuša sprožiti nakupovanje določenih stvari, da le-to 
postane navada. 
 

5.4. ETIČNOST OGLAŠEVANJA  
 
Oglaševanje je pogosto vsiljena komunikacija in kot taka je velikokrat predmet kritike. Kritiki 
so prepričani, da je treba to obliko množičnega komuniciranja preverjati s stališča njene 
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moralne neoporečnosti in jo ustrezno omejevati (Jančič, 1999, str. 957). Vprašanja etičnosti 
pridejo do izraza pri oglaševanju, namenjenem šibkejšim skupinam ljudi, kot so otroci, revni 
in starejši; pri uporabljanju žensk kot sredstvo pridobivanja strank; oglaševanju alkohola in 
cigaret. 
 
Oglasi lahko vplivajo na ljudi. Vendar pa vsi vplivi ne nadzorujejo vedenja. Nekateri vplivi so 
celo zaželeni, nekateri pa nezaželeni in taki, ki jih ne moremo nadzorovati. Manipulacija je 
izraz, ki se nanaša na področje nezaželenega vpliva. To je način, s katerim ljudi pripravijo do 
dejanj brez nasilja in brez utemeljenih argumentov. Manipulacija ima več oblik: ponujanje 
nagrad, grožnja s kaznijo, vlivanje strahu ... Pri informacijski manipulaciji je informacija 
podana oz. razložena tako, da bo zmanipulirana oseba delovala tako, kot to želi manipulator. 
Prevara se uporabi, da se spremeni človekovo dojemanje možnosti in ne človekove dejanske 
možnosti (Beauchamp, Bowie, 2004, str. 402–407). 
 
Oglas potencialnemu kupcu najprej polaska, potem pa ga poskuša spraviti v odvisnost od 
želje, katero izpolnitev obljublja z izdelkom. Manipulaciji z oglasi se prejemnik lahko upira s 
kritično presojo, aktivnim odnosom do življenja in poznavanjem metode. Za svobodno 
odločanje mu ostane dovolj prostora, ki ga lahko uporabi po svojih merilih in odgovornosti 
(Kirschner, 1994, str. 82). 
 
Slovenski oglaševalski kodeks (1994) pa določa, kakšno naj oglaševanje ne bo. Oglaševanje 
ne sme biti oblikovano tako, da bi zlorabljalo zaupanje potrošnikov. Oglasi morajo biti 
oblikovani na način, da je že na prvi pogled jasno, da gre za oglaševanje, in morajo biti jasno 
ločeni od drugih vesti ponudnikom. Tudi zakon o varstvu potrošnikov obravnava oglaševanje. 
Oglaševanje ne sme biti nezakonito ali zavajajoče. Zavajajoče pa pomeni oglaševanje, ki 
izkorišča potrošnikovo neizkušenost in neznanje v dobičkonosne namene, ki vsebuje 
pretiravanje in nejasnosti (Zajc, Zavrl, 1998, str. 654, 655). 
 
5.4.1. PODROČJA ETIČNIH DILEM 
 
Oglaševanje ima nedvomno družbeno moč, ki je lahko predmet zlorabe. Wells, Burnett in 
Moriartyjeva (1989, str. 40–52) navajajo šest področij etičnih problemov pri oglaševanju, in 
sicer: napihovanje, vprašanje dobrega okusa, stereotipiziranje (uporabljanje sterotipov),1 
oglaševanje otrokom, oglaševanje spornih izdelkov in subliminalno oglaševanje.  
 
Napihovanje pomeni pretiravanje, uporabo presežnikov in prispodob pri oglaševanju. 
Nekateri menijo, da napihovanje ni etično sporno, saj znajo ljudje sami presoditi resničnost 
takih izjav. Drugi pa menijo, da bi moralo biti napihovanje preprečeno z zakonom. Vendar ne 
smemo posploševati vsega napihovanja. Boatright (Jančič, 1999, str. 963) pravi, da je možno, 
da oglas vsebuje lažne trditve, ne da bi bil zavajajoč, in da oglas lahko zavaja, ne da bi 

                                                 
1 Stereotipi so vnaprejšnje sodbe o posamezniku, zgolj na osnovi rase, spola, starostne skupine ... (Možina, 
Damjan, 1994, str. 569). 
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vseboval kakšno laž. Zato do zavajanja pride, kadar napačno prepričanje, ki ga ustvari 
oglaševanje, ključno vpliva na zmožnost ljudi, da bi sprejemali racionalne odločitve o 
potrošnji. 
 
Problem dobrega okusa je povsem subjektivno področje. Različne ljudi motijo različne stvari. 
Pri tem gre največkrat za spolnost, nasilje, goloto. Ker pa se okus spreminja skozi čas in tudi 
med kulturami, se lahko stvari, ki so danes žaljive, že jutri zdijo povsem nedolžne. In lahko je 
oglaševanje neokusno, ni pa nujno, da je tudi neetično. 
 
Naslednji problem je stereotipiziranje. Pri tem gre za stereotipno prikazovanje skupin ljudi 
(ženske, manjšine, starejše). Etična težava pri vsem tem je vprašanje, ali stereotipiziranje 
povzroča stereotipe ali so le odraz stanja družbe. 
 
Oglaševanje otrokom je eno izmed najbolj spornih področij oglaševanja. Otroci nimajo 
potrebnih izkušenj in znanja, da bi uspešno ocenili oglas ter se racionalno odločili za nakup. 
Zato jih je treba zaščititi. 
 
Oglaševanje spornih izdelkov sicer ni etični problem komuniciranja, ampak povzroči problem 
že s prisotnostjo samo. Taki izdelki so alkohol, tobak in orožje. 
 
Subliminalno oglaševanje je že področje zase, saj pri tem oglaševalci vplivajo na nezavedni 
ravni. Pri tej vrsti oglaševanja je sprejemnik podvržen le-temu, ne da bi se tega zavedal oz. 
želel. Kljub prepričanju, da je takih sporočil veliko, jih je zelo težko dokazati. 
 
5.4.2. PRIKRITO OGLAŠEVANJE 
 
Eden izmed etično spornih načinov komuniciranja z oglaševanjem je tudi prikrito 
oglaševanje. Prikrita oglaševalska sporočila so tista, ki so oglaševalska, deklarirana pa so kot 
novinarski prispevki. Problematično je njihovo zavajanje potrošnika. Taki oglasi niso v 
skladu s pravili kodeksov in zakoni. Njihova neskladnost se kaže v tem, da niso predstavljena 
kot oglaševalska sporočila. Zakon o javnih glasilih pravi, da morajo biti oglasi jasno 
predstavljeni kot oglasi. Tudi oglaševalski kodeks pravi, da se mora oglas že na prvi pogled 
spoznati kot le-to (Zajc, Zavrl, 1998, str. 652). 
 
Definicija prikritega oglaševanja izhaja iz dejstva, da so v medijih vsebine tipa oglasov in 
prispevkov. Oglasi v tem primeru niso sporni. Prispevke pa novinar napiše sam in odražajo 
njegovo prepričanje ter so samostojni prispevki. Pri definiranju prikritega oglaševanja 
moramo vzpostaviti dva kriterija. Prvi je postopkovni. Ta pravi, da članek, ki je bil napisan po 
naročilu in za plačilo, ne more biti novinarski članek. Prikrito oglaševanje pa niso le objave iz 
gospodarstva. Če namen objave ni le informiranje, pač pa predstavitev koga ali česa, je to 
lahko prikrito oglaševanje. Drugi kriterij je vsebinski. Tu je treba oceniti vsebino članka. Ali 
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je članek v interesu tistih, ki jim je namenjen, ali v interesu obravnavanih ljudi, predmetov ali 
storitev ponudnikom (Zajc, Zavrl, 1998, str. 657). 
 

5.5. MEHANIZMI REGULACIJE OGLAŠEVANJA 
 
Načini regulacije etičnosti v oglaševanju so nedorečeni. Načeloma pa se etične dileme 
rešujejo na tri načine (Jančič, 1999, str. 956): 

a) s tržnim pritiskom, 
b) z zakonsko regulativo in 
c) s samoregulativo. 

 
V nadaljevanju diplomskega dela se bom natančneje ukvarjala le z etičnostjo organizacijskega 
komuniciranja s stališča samoregulative. Zakonsko regulativo bom predstavila le na kratko, s 
tržnim pritiskom (etičnost kot pogoj za uspeh) se ne bom ukvarjala zaradi specifičnosti tega 
področja. Ukvarjala se bom predvsem z etičnimi kodeksi. 
 
5.5.1. ZAKONSKA REGULATIVA 
 
Zakonska regulativa je nejasna in pogosto neživljenjska, vendar ima na področju oglaševanja 
dokaj močno vlogo. Nekatere države imajo urejeno integralno zakonodajo, druge (tudi 
Slovenija) se soočajo z razpršenostjo zakonskih določil. Večina držav je prepričana, da 
oglaševanja ne gre prepustiti le tržnemu pritisku in da je treba regulirati vsaj nekaj področij 
(Jančič, 1999, str. 965). 
 
Osnovni pravni viri, ki urejajo oglaševanje v Sloveniji, so: 

a) zakon o varstvu konkurence, 
b) zakon o varstvu potrošnikov. 

 
Zakon o varstvu konkurence prepoveduje dejanja, ki omejujejo konkurenco na trgu ali 
nasprotujejo dobrim poslovnim običajem pri nastopanju na trgu ali pomenijo nedovoljeno 
špekulacijo. Nelojalna konkurenca je prav tako prepovedana. Kot dejanje nelojalne 
konkurence se pojmuje tudi oglaševanje z navajanjem neresničnih podatkov (Zakon o varstvu 
konkurence, 1993). Zakon o varstvu potrošnikov ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, 
prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev podjetij ter določa dolžnosti državnih 
organov in drugih subjektov, da te pravice zagotavljajo. Celotno tretje poglavje z naslovom 
Oglaševanje blaga in storitev natančno določa, kakšno oglaševanje ne sme in kakšno mora biti 
(Zakon o varstvu potrošnikov, 2004). 
 
5.5.2. SAMOREGULATIVA 
 
Samoregulativni mehanizmi se manifestirajo skozi etične kodekse oglaševanja. Oglaševalske 
organizacije so že zgodaj spoznale, da ni svobode brez odgovornosti. V ZDA so potrebo po 
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samoregulaciji začutili že zgodaj, in sicer leta 1911. Kmalu zatem so sprejeli prvi etični 
kodeks Standards of Practice. Prvi evropski etični kodeks je bil sprejet 1924 v Veliki Britaniji. 
Sedanjo obliko so kodeksi držav prevzeli po kodeksu Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) 
iz leta 1937. V Evropi verjetno zaradi specifičnosti kultur še dolgo ne bo enotnega kodeksa 
oglaševanja. Vsaka država ima pravico, da po svoji meri regulira vrsto občutljivih vprašanj. 
Različnim kodeksom je skupno, da mora biti oglaševanje zakonito, dostojno, resnično in 
pošteno. Kodeksi oglaševanja so sestavljeni tako, da se v prvem delu opredelijo do 
posameznih etično problematičnih področij, v drugem pa še do izdelkov, do katerih morajo 
biti še posebej previdni. Kodeksi v nasprotju z zakoni ne določajo, kaj je pravno, temveč, kaj 
je prav. Vseeno lahko zaključimo, da pri oglaševalskih etičnih kodeksih ne gre le za željo po 
popolni etični korektnosti, temveč bolj za način iskanja krepostnosti zaradi nuje (Jančič, 1999, 
str. 967–969).  
 
V nadaljevanju bom preučila, kakšno naj bi bilo oglaševanje v Sloveniji. Zanima me torej, 
kako se kaže samoregulativa v etičnosti oglaševanja, torej v Slovenskem oglaševalskem 
kodeksu. 
 
5.5.3. SLOVENSKI OGLAŠEVALSKI KODEKS 
 
Slovenski oglaševalski kodeks je bil sprejet leta 1994, dopolnjen pa leta 1997 in 1999. 
Kodeks se zgleduje po britanskem kodeksu oglaševanja, kodeksu ICC in drugih nacionalnih 
kodeksih oglaševanja. Slovenski kodeks zavezuje vse udeležence oglaševalce, medije in 
oglaševalske agencije k spoštovanju etičnih določil oglaševanja. Za njegovo izvrševanje je 
pristojno šestčlansko častno razsodišče. Postopek pred le-tem lahko sproži vsak državljan 
Republike Slovenije. Sankcije lahko privedejo celo do kazenskega postopka (Jančič, 1999, str. 
970).  
 
Slovenski oglaševalski kodeks pomeni dopolnitev obstoječih pravnih aktov in pravil, ki 
izhajajo iz sistema informiranja v Sloveniji, katerega del je tudi oglaševanje. Kodeks ne more 
biti v nasprotju z zakonom (Slovenski oglaševalski kodeks, 1994).  
 
Kodeks je sestavljen iz dveh delov. Prvi opisuje cilje, namene, delovanje, omejitve kodeksa in 
odnos z regulativo. Kodeks opredeljuje tudi vlogo in funkcije oglaševanja ter pojme, kot so: 
sporočilo, sredstvo, oglaševalec, potrošnik, oglaševalska agencija in medij. V drugem delu pa 
navaja pravila oglaševanja, ki jih deli na splošna načela, posebna določila ter končne in 
prehodne določbe. Posebna določila se ukvarjajo z etično spornimi izdelki, kot so alkohol, 
tobak, zdravila, in kataloško prodajo, igrami na srečo ... Končne in prehodne določbe pa se 
nanašajo na zavezanost kodeksu ter spremembe in dopolnitve. Pri zadnjih dveh omenjenih 
delih ne gre za urejanje etičnosti komuniciranja samega, ampak je npr. v posebnih določilih 
posebna pozornost namenjena izdelkom, ki so že sami po sebi etično sporni. Zato bom 
podrobneje preučila le del s splošnimi načeli. 
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V splošnih načelih je zapisano, da oglaševanje ne sme vsebovati ničesar, kar bi bilo v 
nasprotju z zakonom, in tega tudi ne sme spodbujati. Oglaševanje mora biti dostojno, torej ne 
sme prikazovati žensk, moških in otrok na žaljiv način ter ne sme uporabljati golote le zaradi 
šokiranja. Oglaševanje mora biti tudi pošteno in ne sme zlorabljati zaupanja potrošnikov. 
Člen, ki obravnava resničnost, pravi, da morajo biti vse trditve dokazljive in ne smejo zavajati 
potrošnika. Neresnice in pretiravanja so dovoljena le, če je jasno, da gre za humor ali 
pretiravanje in ne za dejstvo. Oglasi morajo biti tudi prepoznavni. Torej morajo biti 
predstavljeni na način, da je že na prvi pogled jasno, da gre za oglaševanje. Od oglaševalcev 
se zahteva, da spoštujejo zasebnost ljudi. V oglasih torej ne smejo upodabljati še žive osebe 
brez njenega dovoljenja. Prav tako je pri oglaševanju treba upoštevati verska čustva. V 12. 
členu je natančno opisano, kakšno ne sme biti oglaševanje za otroke in mladostnike. Sporočila 
ne smejo neposredno pozivati otrok k nakupu ali k temu, da bi spodbujali starše k nakupu. Pri 
oglasih za otroke je treba paziti tudi na to, da se ne spodbuja neodgovornega obnašanja v 
prometu. Otroci tudi ne smejo uporabljati vozil, ognja, ne smejo se gibati tako, da bi bilo to 
lahko za njih nevarno. Pri oglaševanju se ne sme omalovaževati konkurence in se ne sme 
uporabljati naziva porekla, če izdelek ni izdelan v kraju, na katerega se naziv porekla nanaša. 
Prav tako se ne sme uporabiti tuje ideje oz. plagiirati. Pri sklicevanju na določeno avtoriteto je 
treba pridobiti njeno dovoljenje. Če je določen izdelek dobil nagrade ali priznanja, je treba le-
te uporabljati pri oglaševanju z določeno mero korektnosti. Pri navajanju cen in garancij v 
oglasih sta potrebni natančnost in poštenost, da se potrošnika ne zavaja. Zadnji 20. člen pa 
določa, da se ne sme poudarjati posamične ekološke komponente izdelka, če je običajna 
praksa pri pridobivanju v navzkrižju z okoljevarstvenimi standardi (Slovenski oglaševalski 
kodeks, 1994). 
 
 

6. ETIČNOST ODNOSOV Z JAVNOSTMI 
 
Tako kot ljudje morajo tudi organizacije komunicirati med seboj. Komuniciranje se mora 
uporabljati zato, da se usklajuje njihovo vedenje z vedenjem drugih. Organizacije imajo 
razmerja med uslužbenci, s skupnostmi, vladami, porabniki, nasprotniki. Torej potrebujejo 
odnose z javnostmi, ker imajo odnose z različnimi javnostmi. Organizacije, ki dobro 
komunicirajo z javnostmi, vedo, kaj lahko pričakujejo od teh javnosti, javnosti pa vedo, kaj 
lahko pričakujejo od njih. Ni nujno, da se vselej strinjajo, vendar pa premorejo medsebojno 
razumevanje. Doseganje razumevanja pa je eden izmed glavnih ciljev odnosov z javnostmi. 
Komuniciranje in kompromis prinašata organizaciji denar, saj ji omogočata prodajati izdelke 
in ji hkrati pomagata ohraniti denar, ki bi ga sicer morale izdajati za pravde, bojkote ali 
izučevanje novih delavcev (Hunt, Grunig, 1995, str. 4–5). 
 
Kljub mnogim pozitivnim vlogam, ki jih imajo odnosi z javnostmi, so le-ti lahko tudi sredstvo 
za prevaro javnosti. Z javnostjo lahko manipulirajo, govorijo neresnice ali samo prikrivajo 
dele resnice. Z etičnega vidika je to sporno. In ravno to področje me v delu najbolj zanima. 
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6.1. DEFINICIJA ODNOSOV Z JAVNOSTMI 
 
Na začetku se bom osredotočila na odnose z javnostmi, kakršni bi morali biti, z opisi definicij. 
Leta 1976 je Rex Harlow preučil 472 definicij odnosov z javnostmi in povzel, da so odnosi z 
javnostmi specifična funkcija upravljanja, ki skuša ohranjati ter vzpostavlja komuniciranje, 
sodelovanje in zaupanje med organizacijo in njenimi javnostmi. Le-to vključuje obvladovanje 
problemov ali spornih vprašanj in spremlja javno mnenje ter vodstvu pomaga v odzivih na 
probleme. Vodstvu pomaga tudi ostati v koraku s spremembami in jih učinkovito uporabljati. 
Poudarja, da mora vodstvo služiti javnemu interesu, ter kot svoje bistveno orodje uporablja 
raziskave in etične tehnike komuniciranja. Vendar nam ta definicija pove, kaj odnosi z 
javnostmi počnejo in ne kaj so (Theaker, 2004, str. 11). 
 
Svetovna skupščina Mednarodnega združenja za odnose z javnostmi je leta 1978 definirala, 
kaj odnosi z javnostmi so: »Odnosi z javnostmi so veščina in družbena veda o analiziranju 
trendov, napovedovanju njihovih posledic, svetovanju organizacijskim voditeljem in 
uresničevanju načrtovanih programov ukrepanja v interesu organizacij in javnosti.« (Theaker, 
2004, str. 11). 
 
Ameriško Društvo za odnose z javnostmi je leta 1982 sprejelo izjavo z opredelitvijo odnosov 
z javnostmi. Odnosi z javnostmi so funkcija upravljanja, ki odkriva, vzpostavlja in vzdržuje 
koristne odnose med organizacijo in javnostmi, od katerih sta odvisna njen uspeh ali neuspeh 
(Gruban,Verčič, Zavrl, 1997, str. 18). 
 
Tudi britanski Inštitut za odnose z javnostmi (Institute of Public Relations) je leta 1987 
oblikoval definicijo, ki pravi, da so odnosi z javnostmi načrtovano in trajno prizadevanje za 
uveljavitev in ohranjanje ugleda med organizacijo in različnimi javnostmi. Besedi načrtovano 
in trajno nam povesta, da ti odnosi niso površni ali naključni. Namen odnosov z javnostmi ni 
popularnost ali odobravanje, ampak ugled in razumevanje (Theaker, 2004, str. 11–12). 
 
Po Grunigovi multisistemski teoriji o odnosih z javnostmi naj bi si podjetje kot eden izmed 
podsistemov prizadevalo za sožitje in spojitev v višji družbeni sistem. S pomočjo takih 
odnosov se definira raven odgovornosti vodstva z upoštevanjem mnenja javnosti in 
seznanjanjem javnosti z vedenjem vodstva. Odnosi z javnostmi so tako način za pravočasno 
spremljanje in opozarjanje na smernice v okolju. Po tej definiciji je torej bistvo odnosov z 
javnostmi fleksibilnost, odzivnost, malo utilitarizma in nič etično spornega (Berlogar, 1999, 
str. 231). 
 
Odnosi z javnostmi so del managementa ter so odgovorni za uspešnost, učinkovitost, 
utemeljenost, ustvarjalnost in upravičenost odnosov med organizacijo in njenim okoljem. 
Slednje sestavljajo skupine ljudi, ki vplivajo nanjo, in obratno. Z nastankom velikih 
gospodarskih družb je postala odvisnost od odnosov z javnostmi zelo očitna. Edward L. 
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Bernays je le-te opredelil tako: z informiranjem, prepričevanjem organizirajo podporo 
javnosti za dejavnost, načelo ali institucijo (Gruban, Verčič, Zavrl, 1997, str. 17–18). 
 
Filozofija odnosov z javnostmi je enostavna. Organizacije s podporo javnosti in doseganjem 
medsebojnega razumevanja z različnimi javnostmi lažje uspejo doseči svoje cilje. Bistvo 
odnosov z javnostmi lahko povzamemo z besedami: ugled, dojemljivost, kredibilnost, 
zaupanje (Gole, 2000, str. 23). 
 
Odnosi z javnostmi kot funkcija naj bi obsegali: 

a) spoznavanje, analiziranje in interpretacijo javnega mnenja, ki lahko vplivajo na 
poslovanje in načrte; 

b) svetovanje članom uprave v zvezi s strateškimi odločitvami;  
c) stalno raziskovanje in ocenjevanje vseh programov komuniciranja; 
č)   načrtovanje in usmerjanje akcij za spreminjanje konkretnih ekonomskih, pravnih in 
      podobnih usmeritev; 
d) upravljanje z raznimi potenciali organizacije. 

 
Po tem opisu je očitno, da to ni aktivnost, ki bi javnosti najprej dajala informacije, ampak je 
njena glavna naloga pridobiti čim več informacij za primerno odzivanje podjetja (Berlogar, 
1999, str. 231–232). 
 
Odnosi z javnostmi so odvisni od tega, kaj ljudje govorijo in pišejo o podjetju. Dobri odnosi z 
javnostmi so veliko vredni, saj vključujejo pričanja ljudi izven organizacije oz. pustijo, da 
dejstva govorijo sama za sebe (Jaklič, 1996, str. 155).  
 

6.2. MODELI ODNOSOV Z JAVNOSTMI 
 
Osnovno orodje odnosov z javnostmi, s katerimi poskuša vplivati nase, na druge ter na odnose 
med sabo in drugimi, je komuniciranje. Obstajata dve osnovni načeli komuniciranja, ki ju 
lahko razdelimo na devet načinov (Gruban, Verčič, Zavrl, 1997, str. 50): 

a) komuniciranje kot enosmerni proces (komuniciranje kot prenos sporočil; 
komuniciranje kot dejanje odzivanja; komuniciranje kot razlaga) in 

b) komuniciranje kot dvosmerni proces (komuniciranje kot vzajemno razumevanje; 
komuniciranje kot menjava; komuniciranje kot menjava mnenj; komuniciranje kot 
odnos; komuniciranje kot družbeno vedenje; komuniciranje kot sodelovanje). 

 
Iz tega razlikovanja komuniciranja sta James E. Grunig in Todd Hunt razvila štiri modele 
odnosov z javnostmi: model tiskovnega predstavništva, model javnega informiranja, model 
dvosmernih simetričnih odnosov in model dvosmernih asimetričnih odnosov (Gruban, Verčič, 
Zavrl, 1997, str. 50). 
 



 22 

Model tiskovnega predstavništva opisuje izvajanje odnosov z javnostmi, ki si želijo kar 
največkratnega pojavljanja v medijih. Posebni razlogi niso potrebni, pogosto si izmišljujejo 
lažne dogodke: tiskovne konference, odprtja oz. karkoli bi se dalo posneti in napisati poročilo. 
Enega prvih zgledov modela tiskovnega predstavništva predstavlja P. T. Barnum, ki je tako 
predstavljal svoj cirkus. Ta model (Hunt, Grunig, 1995, str. 8) je pogost tudi pri delu 
publicistov, ki promovirajo filmske zvezde, športnike, politike ali proizvode. 
 
Model javnega informiranja  izhaja iz prepričanja, da če imajo ljudje informacije, razumejo 
razloge dejanj in jih zato tudi podpirajo. Ta model se kaže v prenosu novinarskega načina 
razmišljanja in delovanja na področje odnosov z javnostmi. Ti »novinarji« širijo bolj ali manj 
objektivne informacije v množičnih medijih. 
 
Oba modela sta enosmerna in hkrati asimetrična oz. manipulativna – namenjena sta namreč 
temu, da bi spremenila vedenje javnosti in ne vedenje organizacije. Prizadevata si, da bi 
prikazala organizacijo v lepši luči. Theakerjeva (2004, str. 12) pa trdi, da model tiskovnega 
predstavništva ni manipulativen, saj ne želi spreminjati okolja. 
 
Dvosmerni simetrični model ob komunikacijskih znanjih temelji še na pogajalskih ter stremi 
k sporazumevanju med organizacijo in njenimi javnostmi. Njegov namen ni le vplivati na 
okolje, temveč si tudi pustiti vplivati in tako doseči usklajenost organizacije z okolico. Ta 
model je izmed vseh najbolj etičen. Dvosmerni odnos z javnostmi omogoča, da se vprašanja 
in konflikte razrešijo s pogajanji.  
 
Dvosmerni asimetrični model temelji na prepričevalnem komuniciranju in poskuša z 
uporabo znanstvenih metod vplivati na opažanja, spoznanja, vedenje ljudi, ki so za 
organizacijo zanimivi. Za to uporablja raziskave, s katerimi organizacija pridobi povratne 
informacije za uspešno doseganje ciljev. Ker je v ta model zajeto preučevanje stališč javnosti, 
je učinkovitejši od modelov tiskovnega predstavništva in javnega informiranja. Dvosmerni 
asimetrični model je po svojih namerah manipulativen, saj želi spreminjati okolje. 
Zagovorniki tega modela so prepričani, da bi morala vsaka sprememba za razrešitev konflikta 
priti od javnosti, ne od organizacije. 
 
Ti štirje modeli se razlikujejo tako, da sta modela tiskovnega predstavništva in javnega 
informiranja enosmerna modela komuniciranja, dvosmerni simetrični in asimetrični pa 
modela dvosmernega komuniciranja. 
 

6.3. ETIČNOST ODNOSOV Z JAVNOSTMI 
 
Pri odnosih z javnostmi lahko komunikacija postane način, sredstvo prevare glede 
izpolnjevanja etične odgovornosti podjetij (Berlogar, 1999, str. 232). Odnosi z javnostmi so 
etično srce organizacije. Skrbijo za pretok dobrih in slabih informacij zaposlenim in zunanji 
javnosti. Mnogi dojemajo odnose z javnostmi kot orodje za prepričevanje ljudi, da je kaj 
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dobro, čeprav v resnici ni. Vidijo jih kot manipulatorje in ne zagovornike resnice (Van Hook, 
2005). 
 
Vsako podjetje se srečuje z dvema temeljnima preizkušnjama:  

a) v zvezi z doseganjem dobička ter 
b) v zvezi z uresničevanjem pričakovanj in zahtev družbe (Berlogar, 1999, str. 232). 

 
Ta problem je vse bolj prisoten zaradi vedno večje odvisnosti družbe od zelo velikih podjetij. 
Ravno ta odvisnost povzroča med deležniki2 podjetja frustracije, če podjetje ne uspe uresničiti 
njihovih pričakovanj. Podjetja to zaznavajo in se na to odzivajo z zunanjim organizacijskim 
komuniciranjem. Del zunanjega komuniciranja je seveda tudi oglaševanje, ki sem ga že 
obravnavala v prejšnjem poglavju. Tu pa se osredotočam na oblikovanje imidža podjetja in 
javnega mnenja o za podjetje pomembnih zadevah. Oblikovanje imidža je oblikovanje take 
organizacijske identitete, kakršna se za podjetje pričakuje od javnosti. Podjetja skušajo 
kultivirati javni vtis, oblikovati pozitivne vrednote. Prvi etični problem se pojavi, če te 
vrednote niso v resnici pozitivne. Odnosi z javnostmi so neetični, če so zgolj odziv na zahteve 
po etičnosti in če imidž ne temelji na dejanskih spremembah podjetja. Oblikovanje imidža se 
dandanes vsiljuje kot ena bistvenih dejavnosti odnosov z javnostmi. Za nekatere so odnosi z 
javnostmi v celoti legitimni, za druge kažejo na povečanje korupcije in razpad demokracije. 
Imidž podjetja je podlaga za oblikovanje javnega mnenja. Šele ko se predstavitev podjetja 
izenači z oceno javnosti glede le-tega, so odnosi med podjetjem in javnostjo resnično lahko 
dobri in neproblematični (Berlogar, 1999, str. 232). 
 
Če pa ni tako, zasluge za dobre rezultate podjetja pripisujejo sebi, za slabe rezultate pa najdejo 
razloge zunaj njih. Načini in strategije odnosov z javnostmi lahko dajejo resnične informacije, 
lahko pa so inštrument za prikrivanje škodljivih dejanj in ponarejanje slabih rezultatov. Imidž, 
ki nima podlage v dejanskem stanju organizacije, je daleč od zahtev po etičnosti. Namenjen je 
merjenju moči ter ustvarjanju videza nepolitičnosti in pripravljenosti pogajanja z okolji. Tudi 
nekateri teoretiki in praktiki odnosov z javnostmi dvomijo o etičnosti te funkcije. Če se 
ukvarjaš z odnosi z javnostmi, se ukvarjaš s prepričevanjem. To torej pomeni, da je tvoj cilj 
spremeniti odnos in vedenje drugih ter ga uskladiti z lastnim vedenjem in pričakovanji. Tak 
pristop je že prej omenjeni asimetrični model odnosov z javnosti Gruniga in Hunta. Ta pristop 
vodi k neetičnim, neodgovornim in tudi neučinkovitim dejanjem (Berlogar, 1999, str. 233). 
 
Idealnega koncepta odnosov z javnostmi ni lahko uresničiti, saj udeleženci niso enakovredni. 
Podjetje ima večjo moč kot posamezne javnosti. Praktiki odnosov z javnostmi imajo pogosto 
moč, ki presega potrebe. Znani so primeri, ko so bili le-ti vpleteni v zavajanje javnosti, 
odstavljanja vlad in celo spodbujanje vojne. Moč, ki so jo uporabili, je bila nepotrebna, 
vendar se ni mogoče izogniti občasnim presežkom moči, ki pa jo morajo izvajalci odnosov z 

                                                 
2 Deležnik so tisti posamezniki ali skupine, ki so odvisne od organizacije, da bi izpolnili svoje cilje, in od katerih 
je organizacija odvisna (Čebulj, 2002, str. 10). 
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javnostmi znati pravično uporabiti. V odnosih z javnostmi gre torej za ljudi, zato mora biti 
vsaka komunikacija opravičljiva ne le po zakonih, temveč tudi po profesionalni etiki in 
družbeni morali (Gruban, Verčič, Zavrl, 1997, str. 134). 
 
Vsak, ki se ukvarja z odnosi z javnostmi, se zaveda, da je mogoče povedati le del zgodbe ali 
povedati le eno in ne drugega, pa bo organizacija ostala v najlepši luči. Ko ta izbira postane 
zavajajoča in družbeno škodljiva ter ogroža tisto, za kar se zavzemajo drugi, gre za kršitev 
etike (Hunt, Grunig, 1995, str. 397). 
 
Kljub temu da obstajajo različni etični kodeksi za odnose z javnostmi in da velja prepričanje, 
da je etično komuniciranje predvsem posledica lastnega prepričanja in vrednot, to ni povsem 
tako (Van Hook, 2005). Etičnost praktika odnosov z javnostmi je predvsem odvisna od 
dogovora z organizacijo, ki jo zastopa. Svoje znanje in sposobnosti mora uporabiti za 
zakonito promoviranje organizacije v najlepši luči. Za osebna prepričanja tu ni prostora. V 
posameznih primerih organizacija želi delovati in komunicirati povsem etično. V takem 
primeru bo seveda tudi praktik odnosov z javnostmi lahko deloval v skladu z etičnimi 
kodeksi. Komunikacija z javnostmi je odkrita, poštena in celovita. Vendar obstajajo tudi 
drugačne organizacije, ki ne želijo razkriti vseh podatkov ali vseh strani zgodbe. Če pa že 
pride do razkritja nezaželenih podatkov, naj se jih razkrije čim manj, naj bodo nejasni, 
predvsem zato, da ne škodujejo organizaciji. Sami po sebi odnosi z javnostjo seveda ne bi 
smeli posredovati neresničnih podatkov, vendar pa naj ne bi razkrivali tistih podatkov, ki bi 
lahko škodovali organizaciji. Kljub temu da so taki odnosi z javnostmi dobri za organizacijo, 
niso dobri za javnost. Javnost je lahko zaslepljena in zmanipulirana. Etičnost takšnega 
komuniciranja pa je več kot vprašljiva. 
 
6.3.1. ETIČNA MERILA ODNOSOV Z JAVNOSTMI 
 
Z večanjem pomena odnosov z javnostmi je začela nastajati tudi velika količina literature o 
tem, kakšni so pravilni, dobri, etični odnosi z javnostmi. Vendar je vse, kar je napisano, treba 
spraviti tudi v prakso. Način, kako zagotavljati etičnost odnosov z javnostmi tudi v praksi, pa 
so etični kodeksi. Kodeksi torej služijo kot vodilo, kako se primerno vesti. Vsak poklicni 
izvajalec odnosov z javnostmi bi se moral namreč vesti do vseh enako pošteno in ne bi smel 
škodovati nikomur. Idealno bi bilo, da bi se ravnal po dvosmernem simetričnem modelu 
odnosov z javnostmi, ki predpostavlja, da vsi udeleženci delujejo v skupno in največje dobro 
(Hunt, Grunig, 195, str. 395). Vsakdo na področju odnosov z javnostmi odgovarja za svoja 
dejanja pred seboj in svojo vestjo. Šele nato sledi odgovornost do delodajalcev in javnostmi 
ter pred svojimi kolegi (Gruban, Verčič, Zavrl, 1997, str. 134). 
 
Trenutno obstaja več etičnih kodeksov na področju odnosov z javnostmi, saj zanj poskrbi 
vsaka večja mednarodna in domača organizacija. V nadaljevanju bom predstavila štiri 
pomembnejše mednarodne in tuje kodekse, natančnejšo primerjavo pa bom naredila med deli, 
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ki se na nanašajo na obravnavanje načela komuniciranja. Nato bom predstavila še kodeks 
etike Slovenskega društva za odnose z javnostmi. 
 
6.3.2. ETIČNI KODEKSI 
  
Primerjavo bom napravila med kodeksom etike IABC (Mednarodno združenje poslovnih 
komunikatorjev), ameriškim kodeksom poklicnih meril PRSA (Kodeks etike ameriškega 
združenja za odnose z javnostmi, 2000), evropskim kodeksom profesionalnega obnašanja v 
odnosih z javnostmi (Lizbonski kodeks) ter Atenskim kodeksom (Gruban, Verčič, Zavrl, 
1997, str. 160–167). Kodeksi pokrivajo več področij. Zato se bom osredotočila na področje, ki 
me glede na temo diplomskega dela najbolj zanima. To pa so pravila etičnega in pravilnega 
komuniciranja. 
 
V vseh kodeksih se srečamo s temeljno zahtevo o poštenem, resničnem in odgovornem 
komuniciranju. Kodeks PRSE posebej omeni točnost informacij, ki naj bi služile javnemu 
interesu. V vseh štirih kodeksih se poudarja, da člani ne smejo namenoma širiti neresničnih in 
zavajajočih dejstev. V kodeksih IABC in PRSA je poleg tega določeno, da če član razširi 
napačno informacijo, jo mora tudi kar najhitreje popraviti. Informacije, ki jih navajajo 
predstavniki odnosov z javnostmi, morajo biti preverjene. V kodeksu IABC je postavljena 
zahteva, da se vedno razkrivajo viri in namen informacij, ki se posredujejo javnosti. Kodeks 
PRSE navaja, da je vedno treba odkriti sponzorje in namene, ki so v ozadju. 
 
Lizbonski kodeks izrecno poudarja svobodo izražanja, iz katere izhaja posameznikova pravica 
do informiranja, torej so praktiki odnosov z javnostmi odgovorni, da poskrbijo za pravico do 
informiranja. Tudi v kodeksu IABC se srečamo z zahtevo do svobode govora in dostopa do 
informacij. Predstavnikom odnosov z javnostmi je izrecno prepovedano zavajanje javnosti. V 
Atenskem kodeksu je navedeno, da se ne smejo uporabljati manipulativne tehnike in se mora 
vedno delovati tako, da se utrjuje zaupanje pri ljudeh, s katerimi se pride v stik. Pri 
Lizbonskem kodeksu se mora upoštevati načelo profesionalne skrivnosti in se nikakor ne sme 
razkriti nikakršnih profesionalnih skrivnosti. Tudi kodeks IABC zahteva, da je profesionalno 
komuniciranje zakonito. Lizbonski kodeks izrecno zahteva, da se javnosti zagotovijo 
informacije brez plačil. 
 
V vseh kodeksih se torej pojavljajo zahteve glede komuniciranja. Razlike so le v poudarkih in 
obsežnosti posamezne obravnave komuniciranja. V kodeksih pa so le smernice – nakazujejo, 
kje so poglavitna področja zlorabe, nikakor pa niso popoln vodnik po poštenosti. Predstava, 
kaj je in kaj ni etično vedenje, bo ne nazadnje odvisna od posameznika, od njegovih vrednot 
(Hunt, Grunig, 1995, str. 397). 
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6.3.3. KODEKS ETIKE SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI 
 
V Sloveniji ureja področje etičnosti odnosov z javnostmi Kodeks etike Slovenskega društva 
za odnose z javnostmi (1998). Kodeks je sprejela skupščina društva na svoji seji 17. 
septembra 1998. Veljal naj bi za vse praktike odnosov z javnostmi v Sloveniji. Kodeks je 
sestavljen iz treh delov, in sicer iz predgovora, kodeksa ter prehodnih in končnih določb.  
 
V predgovoru so poudarjene človekove pravice do svobode misli, govora in združevanja. 
Praktike odnosov z javnostmi poziva k odgovornemu izvajanju odnosov z javnostmi in 
spoštovanju kodeksa. Določena so osnovna načela, po katerih praktiki odnosov z javnostmi 
odgovarjajo svoji vesti, naročnikom, družbi in kolegom. Kodeks je sestavljen iz sedmih 
členov. Prvi in drugi člen določata, da izvajanje odnosov z javnostmi ne sme ogrožati 
dostojanstva posameznika in vrednot družbe. Tretji in četrti člen se ukvarjata z varovanjem 
poslovnih skrivnosti, saj zagotavljata zaupnost informacij in varstvo naročnikovih interesov. 
Peti člen se nanaša na etičnost odnosov z javnostmi. Če namreč naročnik zahteva neetično 
dejanje od praktika odnosov z javnostmi, lahko le-ta odstopi od pogodbene zaveze. Predzadnji 
člen zavezuje vse izvajalce odnosov z javnostmi, da bodo pomagali kolegu, ki bi ostal brez 
službe zaradi ugovora vesti. V zadnjem členu pa poziva vse člane k medsebojnemu 
spoštovanju in neogrožanju ugleda društva. 
 
Pri primerjavi, ki sem jo naredila med štirimi tujimi in mednarodnimi kodeksi, sem se 
osredotočila le na področje etičnosti komuniciranja. Seveda so vsi obravnavani kodeksi 
pokrivali tudi druga področja. Če primerjam omenjene kodekse s Kodeksom etike 
Slovenskega društva za odnose z javnostmi, lahko ugotovim, da je le-ta manj obsežen in v 
nekaterih delih pomanjkljiv. Če se zopet osredotočim na zahtevo po etičnosti komuniciranja, 
ki v tujih kodeksih zahteva pošteno, nezavajajoče komuniciranje, točnost informacij in 
prepoved manipuliranja, se izkaže, da v slovenskem kodeksu o tem ni napisano nič. Se pravi, 
da slovenski kodeks ne zahteva določenega načina komuniciranja. Le v predgovoru bi lahko 
našli zasnovo za etičnost komuniciranja, saj zahteva odgovorno izvajanje odnosov z 
javnostmi in prepoveduje njihovo zlorabo. 
 
 

7. ETIČNOST NOTRANJEGA KOMUNICIRANJA 
 
Eno pomembnejših skupin deležnikov predstavljajo tudi zaposleni. Velja namreč, da dobri 
zunanji odnosi in politika temeljijo na dobri notranji komunikaciji ter da je dobro obveščena 
delovna sila bolj motivirana in produktivna. Cutlip (Theaker, 2004, str. 173, 175) meni, da so 
»cilji notranje komunikacije opredeliti, vzpostaviti in vzdrževati obojestransko koristen odnos 
med organizacijo in njenimi zaposlenimi, od katerih je odvisen uspeh ali neuspeh podjetja.« 
 
Seveda pa se lahko tudi pri notranjem komuniciranju pojavijo težave z etičnostjo le-tega. 
Burgoon, Hunsaker in Dawson (1994, str. 16) so opredelili komunikacijo kot sredstvo, s 
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katerim lahko ljudje pridobijo kontrolo nad okoljem. Na ta način je seveda mogoče delovati 
tudi neetično. Ko ljudje skušajo spremeniti vedenje drugih, lahko komunikacija postane 
sredstvo za spremembo. Komunikacijo je treba jemati kot prepričevalno po svojem bistvu. 
Take vrste komunikacija je strateška dejavnost. Ljudje lahko načrtujejo vnaprej, kakšne 
strategije bodo uporabili za večjo učinkovitost v različnih situacijah. Tu pride do izraza tudi 
manipulacija, saj se s komunikacijo zagotovo da manipulirati z ljudmi. 
 

7.1. DEFINICIJA NOTRANJEGA KOMUNICIRANJA 
 
Vsaka organizacija ima tudi svojo notranjo javnost, za katero mora poskrbeti. Če za to javnost 
ne bi bilo poskrbljeno, bi bilo ogroženo tudi njeno poslovanje navzven. Organizacije so 
namreč odvisne od podpore ljudi, ki jih sestavljajo (Rijavec, 1999, str. 619). 
 
Eden izmed načinov doseganja podpore zaposlenih je komuniciranje z njimi. Organizacija naj 
bi vzpostavila sistem notranjega komuniciranja, da bi bil pretok informacij tako horizontalen 
kot vertikalen in po naravi ne le dvosmeren, ampak naravnan predvsem na odnos. Uspešne 
organizacije naj se ne bi več toliko ukvarjale s prenosom sporočil po hierarhiji navzdol, 
ampak predvsem z razvojem skupinskega komuniciranjem, ki temelji na pogovoru znotraj 
organizacije in graditvijo odnosa. Poleg tega je poudarjena potreba po informiranju 
zaposlenih in komuniciranju z njimi, če želimo z njimi vzpostaviti kakršnekoli odnose. 
Zaposleni bodo učinkoviti šele tedaj, če bodo čutili, da lahko prispevajo k razpravi in bodo 
imeli občutek, da jih kdo posluša (Rijavec, 1999, str. 620). 
 
Zaposleni imajo med seboj in organizacijo psihološko pogodbo, ki jo je treba spoštovati. 
Psihološka pogodba zajema tri vrste vprašanj: o enakopravnosti vseh zaposlenih (da bodo 
plačani glede na delo), o pravičnosti organizacije (da ne bo razlikovanja in neetičnosti) in o 
potrebah (vsak človek ima svoje potrebe) (Gruban, Verčič, Zavrl, 1997, str. 98). 

V svetu postaja kategorija zadovoljstva zaposlenih postopoma enakovredna zadovoljstvu 
potrošnikov in zadovoljstvu delničarjev. Za doseganje zadovoljstva zaposlenih pa je potrebna 
izvedba programa, ki temelji na odličnosti v notranjem komuniciranju. Treba pa je razumeti 
napore za odličnost kot proces in ne kot enkraten cilj (Gruban, 2005a). 

Standardi odličnosti notranjega komuniciranja so (Gruban, 2005): 
a) dvo- ali večsmernost, 
b) učinkovitost = sprememba vedenja, 
c) relevantnost = okoljski kontekst, 
č)   stroškovna optimalnost, 
d) pravočasnost in hitrost, 
e) enostavnost, 
f) odprtost in odkritost, 
g) jasnost ciljev in smotrov.  
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Uspešnost programov notranjega komuniciranja je odvisna od podpore vodstva organizacije. 
Različni programi notranjega komuniciranja morajo zaposlene spodbujati k pravilnemu 
opravljanju svojega dela. Obstaja več orodij notranjega komuniciranja. Newbold in Scholes 
(Rijavec, 1999, str. 620) orodja delita na medosebna (sestanki, obiski, mentorstva), dogodke 
(konference, seminarji, prezentacije), tiskana (časopisi, brošure), elektronska (telefon, 
elektronska pošta, faks), računalniška (pisma, internet, on-line konference) in organizacijska 
(delovno okolje, govorice, sistem nagrajevanja). Komuniciranje v organizacijah poteka 
organizirano (formalno) in neorganizirano (neformalno). Neformalno komuniciranje poteka 
po svoje, zato ni mogoče nadzirati vsebine in resničnosti sporočil. 

Zaposlene je treba obravnavati kot premoženje in ne le kot strošek. Komuniciranje namreč 
prehaja od enosmernega preko dvosmernega, od usposabljanja in izobraževanja do 
motiviranja ter ne nazadnje do participacije pri upravljanju. Tako ljudje vedo, ne le kaj morajo 
delati, temveč tudi zakaj (Gruban, 2005a). 
 
Za uspešno notranje komuniciranje so potrebni trije pogoji: notranje komuniciranje mora biti 
del strateškega upravljanja, ne sme biti v nasprotju z organizacijsko kulturo in vodstvo mora 
neprestano izkazovati podporo internemu komuniciranju (Rijavec, 1999, str. 621). Izhodišče 
pri vsem tem je nova filozofija notranjega komuniciranja, ki presega linearno paradigmo o 
prenosu in delitvi informacij. Vse bolj se uveljavlja mrežno komuniciranje, kjer oddajnik 
nima več popolne kontrole nad informacijami in zaposleni pridobivajo moč (Gruban, 2005a). 
 
Zaposleni niso enotna skupina deležnikov, sestavljajo jo različni delavci, vodstvo. 
Komunikacija poteka po različnih poteh, od vodstva navzdol in nazaj, med skupinami in 
posamezniki. V nekaterih smereh poteka brez težav, v drugih pa se zatika. Kadar 
komunikacija ne deluje, vskočijo govorice. Težave se začnejo, če so govorice edina oblika 
širjenja informacij ali pa se zaposlenim zdijo verodostojnejše kot informacije, ki jih dobijo od 
vodstva (Theaker, 2004, str. 174). 
 

7.2. MODELI KOMUNIKACIJE Z ZAPOSLENIMI 
 
Grunig in Hunt (1984, str. 241) povezujeta obdobja notranjega komuniciranja s štirimi modeli 
odnosov z javnostmi: 

a) obdobje zabavanja zaposlenih, da se jih prepriča, da je organizacija prijetna za delo 
(model tiskovnega predstavništva); 

b) obdobje informiranja zaposlenih (javnoinformacijski model); 
c) obdobje prepričevanja zaposlenih (dvosmerni asimetrični model); 
č)   obdobje odprte komunikacije (dvosmerni simetrični model). 

 
Danes v organizacijah obstajajo vsi štirje modeli notranjega komuniciranja. Spet bi lahko 
rekli, da je etično korekten le zadnji model, obdobje odprte komunikacije. 
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7.3. ETIČNOST NOTRANJEGA KOMUNICIRANJA 
 
Pri odnosih med ljudmi se vedno soočamo s težavami in neetičnostjo v komuniciranju. Tako 
je tudi v organizacijah. V komuniciranju se namreč resnica lahko prikriva, pove se jo le del, se 
jo olepšuje. Komuniciranje je lahko sredstvo prevare in samoprevare. Informacije so dandanes 
izredno dragocene, kdor ima informacije, je močnejši, in kdor je močnejši, zmaguje. Kdor je o 
čem informiran, ima moč nad tem (Trček, 1998, str. 162–164). Moč je torej fenomen, ki se 
mu niti v družbi niti v organizaciji ne moremo izogniti. Problematična postane moč takrat, ko 
omejuje posameznika ali organizacijo. Temeljno vprašanje je torej, ali moč deliti, udejaniti 
participacijo zaposlenih ali vztrajati pri obstoječih razmerjih moči. Ker je delitev moči za 
njene nosilce grožnja, se ponavadi ne zgodi (Berlogar, 1999, str. 173). Poleg tega je težava 
tudi v tem, da imajo organizacije notranje komuniciranje za nekaj nujnega in ne za nekaj, kar 
želijo početi. 
 
Komunikacija v organizacijah poteka v več smereh. Težave se lahko pojavijo povsod. 
Komuniciranje navzdol je kljub veliki pozornosti, ki se temu posveča, v mnogih organizacijah 
neučinkovito. Težave se pojavijo pri neustreznosti informacij. Napredek informacijske 
tehnologije lahko pripelje do izkrivljanja informacij. Isto informacijo si različni ljudje 
različno interpretirajo. Vendar to ni problem etičnosti komuniciranja. Filtracija informacij3 pa 
bi bila že lahko želja po prevladi, po ohranjanju skrivnosti in moči ter s tem etično 
problematična. Tudi neustrezna distribucija informacij je način ustvarjanja negotovosti in 
ohranjanje dominacije. Informacija je torej moč in managerji so bolj nagnjeni k zadrževanju 
kot razširjanju. Možnost kontroliranja je odvisna od informacij, ki jih drugi nimajo. Zato se 
neka informacija lahko, kljub temu da je dana, ustavi na katerikoli hierarhični stopnji. 
Hellriegel in Slocum navajata, da se na poti preko petih hierarhičnih stopenj izgubi osemdeset 
odstotkov informacij (Berlogar, 1999, str. 117). Komuniciranje naj bi zmanjševalo negotovost 
in nepredvidljivost. Vendar je organizacijsko komuniciranje večkrat namenoma nejasno, ker 
ustvarjanje negotovosti služi nekaterim namenom.  
 
Tudi pri komuniciranju navzgor se pojavljajo težave. Management pogosto ne zagotavlja 
možnosti zanj, velikokrat je zgolj deklarirano in nima pravega učinka. Zato informacije 
zaposleni raje sprejemajo, kot dajejo, in jih, če jih že dajejo, pogosto selekcionirajo. Osnovni 
vzrok, zakaj se informacije selekcionirajo in ne komunicirajo navzgor, je zaupanje v 
nadrejene. Pri zaupanju pa se spet srečamo z etičnostjo oz. neetičnostjo (Berlogar, 1999, str. 
119). 
 
Horizontalno komuniciranje poteka med zaposlenimi na isti hierarhični stopnji. Pri 
horizontalnem komuniciranju se pojavljajo težave, kot so teritorialnost (odpor zaposlenih do 
vključevanja drugih v njihovo aktivnost), specializacija (raba istih izrazov za drugačne 

                                                 
3 Filtracija informacij pomeni, da se del informacij zadrži z določenim namenom. 
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pomene) in pomanjkanje motivacije. Teritorialne težave imajo lahko etično vprašlijve 
posledice (Berlogar, 1999, str. 121). 
 
Za pomanjkanje soudeležbe zaposlenih v organizacijskem komuniciranju ne obstajajo 
nikakršni, še najmanj pa etični razlogi. Pri tem gre za pravico do komuniciranja in presoje kot 
minimalnega pogoja posameznikove avtonomije. Management pa pravico do komuniciranja 
pogosto zanika, saj jo povezuje z zahtevami glede soudeležbe pri odločanju. Zaposleni si 
želijo tega, vendar le v povezavi z njihovimi nalogami, in ne glede strateških odločitev. 
Organizacije imajo različne razloge za omejeno soudeležbo zaposlenih v komuniciranju. Eden 
izmed njih naj bi bila manjša produktivnost zaradi nepotrebnega razpravljanja. Poleg tega se 
pojavlja tudi interes lastnikov, da nadzorujejo organizacijo, torej tudi notranje komuniciranje. 
Tu je zopet zelo očitno vprašanje etične upravičenosti. Soudeležba pri komuniciranju pa 
pogojuje samospoštovanje in samozavedanje ter je zato etična odgovornost podjetja. Mnogi 
omejujejo komunikacijske pravice zaposlenih na zasebne zadeve, tehnične zadeve pa naj ne bi 
bile njihovo področje. Vendar to seveda ne drži. Ni pravega razloga, da bi zaposlenim kratili 
svobodo do soudeležbe v notranjem komuniciranju. Kjer pa se to dogaja, bi morali to 
preprečiti s predpisi (Berlogar, 1999, str. 222–226). 
 

7.4. ŽVIŽGAČI 
 
Kdo pravzaprav so žvižgači? Ko zaposleni odkrije neetično, nezakonito ali nemoralno 
dejanje, se najprej sooči z vprašanjem, kaj narediti. Z izrazom žvižgači označimo ljudi, ki 
razkrijejo takšne informacije medijem ali državnim uradnikom. Lahko gre tudi za notranjega 
žvižgača, v tem primeru pa informacije pove nadrejenemu (England, 2005). Po definiciji 
Petersa in Brancha je to dejanje razkritje kakršnekoli informacije, za katero je zaposleni 
prepričan, da je dokaz za zlorabo zakona, pravila, korupcijo, zlorabo oblasti ali nevarnost za 
zdravje in varnost na delovnem mestu (Vinten, 1993, str. 55). Problem žvižgačev je tako del 
notranjega kot tudi zunanjega komuniciranja. 
 
Pojavlja se dilema, ali je zaposleni dolžan razkriti nepravilnosti v podjetju, ali dolguje 
podjetju lojalnost in ne bi smel razkrivati niti najbolj neetičnih dejanj. Če se še bolj 
poglobimo v etičnost žvižgačev, lahko začnemo z Bowiejem in Bokom (Fisher, 1999), ki oba 
trdita, da dolguje zaposleni podjetju zvestobo. Bok pravi, da žvižgač upa, da bo ustavil igro, 
ker pa ni niti sodnik niti trener in zažvižga lastni ekipi, je njegovo dejanje sprejeto kot izdaja 
zaupanja. Vendar pa naj zvestoba do organizacije ne bi bila absolutna. Obstajajo določene 
okoliščine, v katerih je zvestoba lahko postavljena ob stran. Te okoliščine so (Fisher, 1999): 

a) če žvižgačevo dejanje izhaja iz moralnega motiva preprečiti škodo drugim; 
b) če žvižgač najprej poskuša problem rešiti znotraj organizacije; 
c) če ima žvižgač dokaze, ki bi prepričale razumnega človeka; 
č)   če žvižgač zazna resno nevarnost, ki izhaja iz problema; 
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d) če žvižgač deluje v skladu s svojim prepričanjem o razkrivanju in preprečevanju 
etičnih nepravilnosti; 

e) če imajo žvižgačeve aktivnosti možnost za uspeh. 
 
Duska pa zavrača pristop, ki žvižgačevo dejanje dojema predvsem kot dejanje nezvestobe. 
Pravi, da organizacija ni oseba in zato ne zasluži zvestobe. Zvestoba naj bi obstajala le med 
ljudmi in zahtevala tudi žrtvovanje. Podjetje je zgolj inštrument s specifičnim namenom 
pridobivanja dobička (Fisher, 1999). 
 
Vsekakor pot žvižgačev ni enostavna in pojavi se fenomen čebeljega žela. Posameznik ima le 
eno želo (razkritje informacij), in če ga uporabi, lahko to pomeni konec kariere. V raziskavah 
so pokazali, da usode žvižgačev niso dobre. Ponavadi namreč to dejanje pripelje do 
ekonomskih in osebnih težav (Vinten, 1993, str. 83). V tej situaciji je torej dejanje žvižgačev 
dejanje velikega poguma. Torej, če bodo žvižgači ostali odvisni le od posameznikove zavesti, 
želje po pravičnosti in samožrtvovanja, bodo ostali le redki. Posameznikova želja po 
pravičnosti bi morala biti potrjena in razširjena tudi iz okolja, iz različnih organizacij. Torej bi 
se moralo spremeniti dojemanje žvižgaštva iz dejanja nezvestobe v dejanje kreposti (Fisher, 
1999). 
 

7.5. ETIČNI KODEKSI NOTRANJEGA KOMUNICIRANJA 
 
Etični kodeks opisuje sistem vrednot, etična vodila in pravila, ki jih zahtevajo podjetja 
(Frederic, Davis, Post, 1988, str. 69). Ustvarjanje etičnih kodeksov je lahko način 
promoviranja etičnega obnašanja in komuniciranja. Etični kodeks je pomemben, ker razjasni 
in določi ustrezno ravnanje zaposlenih v vseh situacijah ter pojasni, da organizacija od ljudi 
pričakuje etično vedenje pri vseh dejanjih. Vendar za izboljšanje etičnosti v vseh pogledih ni 
dovolj le etični kodeks. Potrebni so tudi seminarji s pojasnili o etičnem kodeksu in etičnosti, 
sistemi ocenjevanja etičnosti ... Zaposleni namreč ne zaupajo v resničnost etičnega kodeksa, 
dokler ga ne vidijo udejanjenega (Hunger, Wheelen, 1996, str. 71). Če je kodeks sestavljen le 
zato, da bi podjetje izpadlo bolj etično v javnosti, ne bo učinkovit. Najučinkovitejši pa so 
kodeksi, ki so sestavljeni v sodelovanju z uslužbenci ter imajo določene tudi kazni in nagrade 
(Frederic, Davis, Post, 1988, str. 69). 
 
Etični kodeksi se razlikujejo od podjetja do podjetja in tudi med državami. Preučila bom tri 
etične kodekse, in sicer podjetja Saubermacher & Komunala,  ameriškega podjetja Boeing in 
podjetja Telekom Slovenije. Želela sem predstaviti domače in tuje kodekse, ravno za te tri pa 
sem se odločila predvsem zaradi dostopnosti informacij. 
 
7.5.1. OPIS KODEKSA PODJETJA SAUBERMACHER & KOMUNALA 

Podjetje Saubermacher & Komunala je mednarodno podjetje s sedežem v Avstriji, deluje pa 
na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem in v Sloveniji. Ukvarja se z zbiranjem in odvozom 
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komunalnih odpadkov in kosovnega materiala. Družba Saubermacher Slovenija, d. o. o., je 
sestavni del mednarodne skupine podjetij Saubermacher, katerih matično podjetje je družba 
Saubermacher Dienstleistung AG iz Gradca v Avstriji. Skupna in glavna dejavnost vseh 
podjetij v skupini Saubermacher je dejavnost ravnanja z odpadki. Osnovna dejavnost družbe 
Saubermacher Slovenija pa je prvenstveno dejavnost trgovine s proizvodi in opremo, ki je 
namenjena izvajanju dejavnosti ravnanja z odpadki (Saubermacher, 2005).  

Kodeks etike podjetja Saubermacher & Komunala je sestavljen iz štirih delov: usmerjenosti h 
kupcem, usmerjenosti k okolju in družbi, usmerjenosti k zaposlenim in usmerjenosti k 
lastniku. 
 
V prvem delu omenjajo odgovornost do zagotavljanja visoke kakovosti svojim uporabnikom. 
Poleg tega morajo izpolnjevati zahteve uporabnikov in zakonodaje. Naročila morajo biti 
izpolnjena hitro, prav tako pritožbe. Kupcem zagotavljajo popolno informiranost o delovanju 
ter delujejo tako, da ohranjajo zaupanje in zagotavljajo varnost. V drugem delu se kodeks 
ukvarja z družbeno odgovornostjo. Kodeks usmerja k dobrodelnosti, zaščiti okolja, 
spoštovanju zakonodaje in izobraževanju otrok. Del, ki je usmerjen k zaposlenim, je del, ki 
me najbolj zanima, saj neposredno obravnava problematiko notranjega komuniciranja. 
Kodeks zahteva, da se vsakega zaposlenega upošteva kot posameznika. Z zaposlenimi je 
potrebna dvosmerna komunikacija, da se spoznajo njihova pričakovanja in zahteve. Na ta 
način ustvarjajo zadovoljstvo in posledično večjo uspešnost podjetja. Zaposleni ne smejo biti 
diskriminirani, imajo možnost članstva v sindikatih, spoštuje se njihovo dostojanstvo. 
Zaposleni morajo imeti pravico do svobodnega komuniciranja, dajanja predlogov, pripomb. 
Poleg tega mora vodstvo zagotoviti zaposlenim popolno informiranost. V zadnjem delu 
kodeksa, usmerjenosti k lastnikom, sta opredeljeni odgovornost lastnikom za doseganje 
dobička ter potreba po uporabi najboljših sredstev in prevzemanju odgovornosti managementa 
(Kodeks etike podjetja Saubermacher & Komunala, 2005). 
 
7.5.2. OPIS KODEKSA POSLOVANJA PODJETJA BOEING 
 
Boeing je bil ustanovljen v Seattlu leta 1916. Je vodilni ameriški proizvajalec letal in njegovih 
delov ter raket. Poleg tega je tudi drugi največji vojni dobavitelj na svetu in drugi največji 
proizvajalec letal za Airbusom. Njegov sedež je v Chichagu (Wikipedia, 2005).  
 
Kodeks je na neki način sestavljen iz dveh delov. V prvem so splošne opredelitve o 
poslovanju, v drugem pa je natančneje določeno vedenje zaposlenih. Kodeks se začne s 
trditvijo, da bo Boeing opravljal svoje poslovanje pošteno, nepristransko, etično in zakonito. 
Pri tem mora delovati pošteno pri odnosih z zaposlenimi, kupci, dobavitelji in družbo. Drugi 
del, kjer kodeks določa vedenje zaposlenih, pa se začne s trditvijo, da zaposleni ne bodo 
nikoli počeli stvari, ki bi spravile njih same in posledično Boeing na slab glas. Kodeks določa, 
da se zaposleni ne smejo okoriščati s položajem, ki ga imajo v podjetju, da ne smejo razkrivati 
informacij in da bodo zaščitili sredstva podjetja. Poleg tega morajo delovati zakonito, in če 
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izvejo za neetične aktivnosti, morajo le-te nemudoma sporočiti naprej (Boeing Code of 
Conduct, 2005). 
 
7.5.3. OPIS KODEKSA PODJETJA TELEKOM SLOVENIJE 
 
Telekom Slovenije je nastal po ločitvi poštne in telekomunikacijske dejavnosti v letu 1995. 
Kot slovenski nacionalni operater fiksnih telekomunikacij zagotavlja storitve lokalnih, 
medkrajevnih in mednarodnih telekomunikacij, vključno z govornimi in telefaks storitvami 
ter storitvami prenosa podatkov (Grden, 2002, str. 78). Telekom je lastnik štirih hčerinskih 
družb, ki so Mobitel, Siol, GVO in Avtenta.si. 
 
Kodeks je stopil v veljavo 15. marca 2003. Z njim morajo biti seznanjeni vsi zaposleni. Za 
nadzor nad izvrševanjem so odgovorni vsi direktorji sektorjev, na osebni ravni pa se prenaša 
odgovornost navzdol do vsakega zaposlenega. Kodeks se začne z uvodom, v katerem so 
predstavljeni Telekomova vizija, poslanstvo in strateški cilji. Nato pa sledijo poglavja: Naši 
zaposleni in delo, Vodenje poslov Telekoma, O zasebnem času, Kršitve in Veljavnost 
kodeksa.  
 
Prvo poglavje Naši zaposleni in delo določa (Kodeks poslovanja Telekoma Slovenije, 2003): 

a) Odnosi so zgrajeni na medsebojnem spoštovanju, odkritosti, poštenosti in sodelovanju. 
Komunikacija mora biti odprta, poštena in nedvoumna. 

b) Pri delu je treba upoštevati najvišja moralna načela, zakone in varovati okolje. 
c) Treba je ohranjati ugled Telekoma z upoštevanjem smernic kodeksa. 
č)  Če zaposleni izve za neetično vedenje ali dejanje, mora o tem obvestiti svojega   

nadrejenega. 
d) Delovno okolje mora biti zdravo, varno, brez diskriminacije. Poleg tega ne sme biti 

nedopustnega vedenja, kot so grožnje, nasilje, posest mamil in alkohola. 
e) Treba je zagotavljati varovanje osebnih podatkov. 
f) Varovanje vseh oblik premoženja je izredno pomembno, saj vpliva na konkurenčnost. 

Materialna osnovna sredstva je dovoljeno uporabljati le za vodenje poslov Telekoma 
Slovenije. Neprimerno je obiskovati strani na spletu s spolno vsebino in tako, ki kaže 
nestrpnost do drugačnih. Določeno je, katere informacije so zavarovane, se pravi, da 
se jih ne sme razkrivati. Treba se izogibati tudi nenamernega razkritja drobcev 
informacij. Za dajanje informacij v javnost so odgovorni predstavniki za stike z 
javnostmi. Ob prenehanju delovnega razmerja je treba vrniti vso Telekomovo lastnino, 
prav tako Telekom ohrani lastništvo nad intelektualno lastnino. 

g) Vse informacije, ki jih pridobivajo in oddajajo, morajo biti resnične in natančne. 
 

Naslednje poglavje, ki se imenuje Vodenje poslov Telekoma, se poleg temeljnih načel, ki so 
poštenost, vestnost, strokovnost in spoštovanje dobrih poslovnih običajev, ukvarja z: 

a) Izogibati se je treba zavajanju strank. 
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b) Pri izbiranju dobaviteljev se je treba odločiti za najboljšega. Nihče ne sme biti deležen 
posebne obravnave. Poleg tega nakup od dobavitelja ne sme biti odvisen od njegovega 
nakupa pri Telekomu Slovenije. 

c) O konkurentih se ne sme dajati napačnih in zavajajočih izjav. Cenovne ali storitvene 
pogoje je dovoljeno spremeniti le po odobriti vodstva. 

č)  Pri komplementarnih tretjih strankah se je treba držati veljavnih smernic. Tudi pri        
odnosih s konkurenti je treba biti previden ter upoštevati postopke in to, o katerih 
temah s konkurenti ni dovoljeno govoriti. 

d) Pridobivanje informacij o drugih pravnih osebah sodi k običajni poslovni praksi. 
Prepovedani so nekorektni načini in sredstva za pridobivanje informacij o 
konkurentih. 

e) Prejemanje informacij zaupne narave mora biti kontrolirano in potekati po določenih 
pravilih, da ne pride do obtožb o nezakonitem prisvajanju informacij.  

f) Pri uporabi blagovnih znamk je treba upoštevati pravila ravnanja in priročnik celostne 
grafične podobe Telekoma Slovenije. 

g) Nedopustno je dajanje in sprejemanje podkupnin ter daril v velikih vrednostih. 
Ugodnosti, kot so poslovna kosila, izobraževanje, darila manjših vrednosti, so 
dovoljenje. Prostorov Telekoma ni dovoljeno uporabljati za politične namene. 

h) Telekom mora vsem svojim kupcem ponujati storitve pod enakimi pogoji. Treba je 
spoštovati zakone o varovanju okolja in imeti ustrezna dovoljenja. Pri prodaji storitev 
javnemu sektorju je treba spoštovati zakon o javnih naročilih. Pri lobiranju je treba 
dobiti privoljenje uprave, če gre za vplivanje na zakonodajo ali izdajanje predpisov. 

 
Naslednje je poglavje o zasebnem času določa: 

a) Zasebno življenje je stvar posameznika, vendar lahko pride do nasprotovanja 
interesov. Treba se je izogniti situacijam, ko ne bi bili povsem lojalni. Navedene so 
najpogostejše vrste konfliktov. Brez dovoljenja uprave ni dovoljeno pomagati 
konkurentu Telekoma in njegovih hčerinskih družb. Ne smejo se tržiti izdelki, ki so 
konkurenčni sedanji ali potencialni ponudbi Telekoma. Zaposleni in njihovi družinski 
člani ne smejo biti dobavitelji Telekoma. Med delovnim časom se v prostorih 
Telekoma ne sme izvajati dela za drugo organizacijo. Zaposleni ne smejo imeti 
finančnih interesov v podjetju, ki posluje s Telekomom ali je njegov konkurent. Če je 
bila opcija za nakup delnic ponujena zaradi zaposlitve na Telekomu, odsvetujejo 
nakup delnic. 

b) Prepovedana je uporaba notranjih informacij za finančno korist. 
c) Pri javnem delovanju morajo zaposleni jasno povedati, da so zaposleni na Telekomu, 

da ne bi prišlo do navzkrižja interesov. 
     č)  Za politično dejavnost lahko zaposleni vzamejo neplačan dopust. Pri javnem delovanju 

      morajo delovati kot posameznik. 
d) Če je ožji družinski član zaposlen pri konkurentu ali partnerju, se je treba pogovoriti z 

nadrejenim. 
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Ob kršenju kodeksa je zaposleni disciplinsko in odškodninsko odgovoren Telekomu Slovenije 
(Kodeks poslovanja Telekoma Slovenije, 2003). 

 
7.5.4. KOMENTAR IN PRIMERJAVA PODJETNIŠKIH KODEKSOV 
 
Ti trije kodeksi so kljub enakemu namenu – večja etičnost – med seboj precej različni. 
Etičnost notranjega komuniciranja je le njihov del. Ukvarjajo se tudi z odnosi do kupcev, 
dobaviteljev, širše družbe.  
 
Kodeks podjetja Telekom Slovenije je zelo obširen. Upošteva praktično vse – kakšno mora 
biti vedenje zaposlenih, kakšno ne sme biti. Zahteva etično in zakonito delovanje, opredeljuje 
delovno okolje, prepoveduje diskriminacijo, zahteva delovanje, ki je usmerjeno v varovanje 
okolja, prepoveduje korupcijo, obravnava, kakšni so primerni odnosi s kupci, dobavitelji, 
konkurenti, pravnimi osebami. Prav tako določa smernice za etično ravnanje izven delovnega 
časa. Kodeks je morda celo preobširen, saj če želijo delovati v skladu z njim, ga morajo tudi 
natančno poznati. 
 
Kodeks podjetja Saubermacher & Komunala je precej manj obsežen. Prav tako kot kodeks 
Telekoma Slovenije obravnava več različnih področij. Določa predvsem, kaj zaposleni in 
podjetje morajo početi, da bodo uspešni in etični, ne pa toliko, česa ne smejo početi. Določa, 
kako se je treba obnašati do kupcev, zaposlenih in lastnikov ter da je treba upoštevati 
zakonodajo. Poleg tega spodbuja dobrodelnost, varovanje okolja. V kodeksu niso opredeljeni 
vedenje in delovanje zaposlenih izven delovnega časa, odnos do dobaviteljev, konkurentov. 
Tudi delovnega okolja ne obravnava, ne prepoveduje korupcije ... Notranje komuniciranje je 
obravnavano precej natančno, vendar bolj z vidika, kaj je treba zagotavljati zaposlenim, in ne 
toliko, kako se morajo zaposleni obnašati. 
 
Kodeks podjetja Boeing pokriva najmanj področij. Le na splošno omeni ustrezne odnose s 
kupci, dobavitelji in družbo ter zahteva zakonito in etično delovanje. Natančneje opiše le to, 
kako se morajo zaposleni obnašati in česa ne smejo početi. Nič pa ni omenjeno, kaj mora biti 
zagotovljeno zaposlenim, manjka tudi prepoved korupcije, zahteve za varovanje okolja. Na 
kratko določa tudi delovanje zaposlenih izven delovnega časa. O etičnosti notranjega 
komuniciranja ni zapisano praktično nič. 
 
Kaj pa je zapisano o etičnosti notranjega komuniciranja? Kodeks Telekoma Slovenije pravi, 
da mora biti komunikacija poštena, odprta in nedvoumna, zgrajena na medsebojnem 
spoštovanju. Zaposleni morajo o neetičnem obnašanju obvestiti nadrejene. Vse informacije 
morajo biti resnične in natančne. Vse to je določeno v poglavju o zaposlenih in delu. Poleg 
tega je treba varovati informacije in jih ne razkrivati – namerno ali nenamerno. Kodeks 
premalo pove o tem, kakšno komunikacijo je treba zagotavljati zaposlenim. Kodeks podjetja 
Saubermacher & Komunala zahteva, da se vsakega zaposlenega upošteva kot posameznika. Z 
zaposlenimi je potrebna dvosmerna komunikacija. Poleg tega zaposleni ne smejo biti 
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diskriminirani, morajo imeti možnost do združevanja. Zaposleni morajo torej imeti pravico do 
svobodnega komuniciranja, dajanja predlogov, upravičeni pa so tudi do popolne 
informiranosti. Z etičnega stališča je v tem kodeksu za zaposlene izredno dobro poskrbljeno, 
ni pa tako natančno določeno tudi ravnanje zaposlenih. Kodeks podjetja Boeing pa se bolj 
osredotoči na to, kako morajo ravnati zaposleni, in praktično nič na etičnost notranjega 
komuniciranja. Pravzaprav le toliko, da omeni, da bo Boeing opravljal svoje poslovanje 
pošteno, nepristransko, etično in zakonito. 
 
Obravnavani trije kodeksi so si med seboj precej različni. S stališča problematike etičnosti 
notranjega komuniciranja je pri kodeksu podjetja Telekom in podjetja Boeing premalo 
določeno, kakšno bi moralo biti komuniciranje. Tako med različnimi ravnmi, navzgor in 
navzdol, ter tudi znotraj posamezne hierarhične ravni. Kodeksa se na neki način ukvarjata s 
problemom žvižgačev, saj prepovedujeta izdajanje informacij zunanji javnosti. Kodeks 
podjetja Saubermacher & Komunala pa precej natančno določa, kakšno mora biti 
komuniciranje med različnimi ravnmi, tako navzgor kot navzdol, znotraj posamezne ravni pa 
se s komuniciranjem ne ukvarja. Prav tako izrecno ne prepoveduje izdajanja notranjih 
informacij zunanji javnosti. Vsak izmed kodeksov je koristen, a nobeden popoln. Vendar pa 
kodeks še ni dovolj za etično delovanje zaposlenih. Zato sta potrebna zgled vodstva podjetja 
in posameznikovo prepričanje. 
  
 

8. PRIPOROČILO ZA MANAGERJE 
 
Organizacijsko komuniciranje je velikokrat etično sporno. Čeprav so nekatera podjetja kljub 
neetičnemu vedenju uspešna, je za večjo dolgoročno uspešnost in učinkovitost organizacije 
etičnost nujna. Podjetja si morajo prizadevati k vse večji etični ozaveščenosti tako pri odnosih 
z javnostmi, oglaševanju kot notranjem komuniciranju. 
 
Če želijo podjetja povečati etičnost, morajo za to tudi kaj narediti. Najpomembnejši element 
je odnos vodstva do etičnosti. Če vodilni deluje po etičnih načelih in to zahteva tudi od 
zaposlenih, je večja verjetnost, da bo podjetje kot celota delovalo etično. Naslednja stvar je 
kultura, ki prevladuje v podjetju. Vsako podjetje ima namreč zase značilno kulturo, ki močno 
vpliva na vedenje zaposlenih. Kultura namreč sporoča, kako naj se zaposleni vedejo. Kulturo 
z višjimi etičnimi zahtevami se da doseči z višjimi zahtevami po etičnosti in s komunikacijo o 
vseh etično spornih temah. Tretja stvar za zagotavljanje etičnosti so postavitve nekakšnih 
etičnih varoval. Eno izmed teh sem že opisala. To so etični kodeksi. Kodeksov je več vrst. Če 
se ne omejim samo na podjetja, kodeksi urejajo tudi področja dela izven podjetja, ki pa so s 
podjetji v močni povezavi. Naslednje varovalo so etični odbori, ki imajo hkrati praktično 
funkcijo (zahtevajo večjo etičnost) in simbolično funkcijo (že zaradi obstoja). Za dejansko 
upoštevanje etičnosti so potrebni tudi programi učenja. Le-ti seznanijo zaposlene z etičnimi 
standardi in pravili ter jim pomagajo to uporabiti tudi v praksi. Zadnje varovalo pa so etične 
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revizije. Revizije periodično ocenjujejo delovanje podjetja in upoštevanje kodeksov etike 
(Frederic, Davis, Post, 1994, str. 68–71).  
 
Ker pa podjetja sodelujejo z zunanjim okoljem, bi bil za popolnoma etično vedenje potreben 
odnos do etike na najširši ravni. Podjetja ne morejo neposredno vplivati na zunanje okolje 
organizacije. Lahko pa postavijo visoke etične kriterije in sodelujejo le z organizacijami, ki so 
visoko etično ozaveščene. Če za odnose z javnostmi najemajo zunanje sodelavce, morajo biti 
le-ti visoko etično ozaveščeni. Prav tako morajo izbirati tudi oglaševalske agencije. Za 
etičnost naj bi sicer skrbeli tako kodeksi etičnosti odnosov z javnostmi kot kodeksi etičnosti 
oglaševanja, vendar pa je etičnost odvisna od posameznika in njegovih vrednot. Za etičnost, 
tudi organizacijskega komuniciranja, pa je, kot sem že omenila, treba najprej poskrbeti v 
organizaciji. Vendar zopet ne gre brez posameznikovega prepričanja in morale. Etično 
vedenje bi moralo postati nujen del človeškega delovanja, za neetičnost pa ne bi bilo 
opravičila. Za spodbujanje večje etičnosti bi se lahko, zlasti v organizacijah in združenjih, 
uvajale nagrade in neke vrste kazni. Za etično vedenje lahko posameznik dobi pohvalo, 
priznanje ali celo materialne nagrade. In za neetično vedenje opomin, graje, prekinitev 
delovnega razmerja ali odvzem licence. 
 
Vse to bi morda res popravilo etičnost, vendar je to še vedno poslovni svet. Popolne etike pa 
tukaj ne bo. Vedno je kdo zmagovalec in drugi poraženec. Ker nihče ne želi biti poraženec, pa 
se bodo vedno pojavljala dejanja in načini, ki bodo tudi etično sporni. Zato je še 
najpomembnejše, da nekoga, ki želi ravnati etično, ne kaznujemo in ni postavljen na obrobje. 
 
 

9. SKLEP 
 
Etičnost je pomembna in potrebna za dolgoročen obstoj podjetja, vendar pa ni dovolj za 
uspeh. Zato imajo mnoga podjetja težave z etičnostjo nasploh in posledično z etičnostjo 
organizacijskega komuniciranja, saj poskušajo doseči uspeh za vsako ceno. V članku »Is 
Business Bluffing Ethical?« Albert Z. Carr primerja posel s partijo pokra. Prikrivanje, 
blefiranje, pretiravanje so del igre. Ker vsi poznajo pravila igre, naj bi bilo torej tako vedenje 
etično sprejemljivo. Podjetja si po njegovem ne morejo privoščiti povsem etičnega obnašanja. 
Svet je izredno tekmovalen in podjetja želijo ustvarjati dobičke. Podjetja in poslovneži nočejo 
ustvariti sovražnosti pri tekmecih in kupcih, vendar pa pri tem njihovo delovanje ne temelji na 
odločitvah glede etičnosti obnašanja, temveč na odločitvah o strategiji (Beauchamp, Bowie, 
2004, str. 443–447). Vendar pa takšno vedenje postaja vse bolj tvegano, saj si podjetja tako 
nakopljejo slabo publiciteto in učinek je lahko ob razkritju ravno nasproten od želenega.  
 
Vsa obravnavana področja organizacijskega komuniciranja so podvržena neetičnostim. 
Oglaševanje je vsiljena komunikacija in kot taka je pogosto predmet kritike. Z oglasi se da 
vplivati na ljudi, z njimi manipulirati. Manipulacija pa je etično sporna. Obstaja več področij 
etičnih dilem, kot so stereotipiziranje, oglaševanje otrokom, oglaševanje spornih izdelkov in 
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subliminalno oglaševanje. Tudi pri odnosih z javnostmi lahko komunikacija postane način, 
sredstvo prevare glede izpolnjevanja etične odgovornosti podjetij. Načini in strategije 
odnosov z javnostmi lahko dajejo resnične informacije, lahko pa so inštrument za prikrivanje 
škodljivih dejanj in ponarejanje slabih rezultatov. Pri notranjem komuniciranju se vedno 
soočamo tudi s težavami in neetičnostjo v komuniciranju. V komuniciranju se namreč resnica 
lahko prikriva, pove se jo le del, se jo olepšuje. Komuniciranje je lahko sredstvo prevare in 
samoprevare. Težave se lahko pojavijo tako pri komuniciranju navzgor in navzdol kot pri 
horizontalnem komuniciranju.  
 
Za preprečevanje etično spornih odločitev in s tem tudi komuniciranja obstajajo tako 
zakonske regulative kot tudi samoregulativa. Vsa obravnavana področja organizacijskega 
komuniciranja uravnavajo etični kodeksi. Tako kodeksi združenj, državni in mednarodni, kot 
tudi kodeksi podjetij. Ustvarjanje etičnih kodeksov je lahko način promoviranja etičnega 
obnašanja in komuniciranja. Ker pa je etičnost še vedno v največji meri odvisna od vsakega 
posameznika, bi bilo treba vzpostaviti prepričanje, da je etičnost nekaj potrebnega in nujnega, 
ne le ena izmed možnosti. Etično ravnanje posameznikov mora biti sprejeto z odobravanjem, 
neetično pa kot nekaj absolutno nesprejmljivega.  
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