
 

 

  

Širjenje govoric v podjetju. Dobro ali slabo?  

"Raziskave kažejo, da je 75 odstotkov govoric, ki se pojavljajo v organizacijah, resničnih", piše Nadja 
Bezenšek iz Kadringa. 

Tako kot v osebnem življenju, je tudi v poslovnem svetu komuniciranje bistvenega pomena. Ni podjetja, ki ne bi 
komuniciralo, in dejavnosti v organizaciji, ki bi zmogla potekati brez komunikacije. Poleg formalne komunikacije je 
vedno prisotna tudi neformalna, bolje poznana kot »govorice«.  

Obstaja veliko različnih mnenj glede vsebine, vzrokov za nastanek in pomena neformalnega komuniciranja ter tudi o 
smiselnosti in mejah delitve na formalno in neformalno komuniciranje. 

Management se mora zavedati, da je pojav neformalnega komuniciranja povezan s potrebami zaposlenih po 
informacijah glede organizacije, dogajanja v njej in posledic teh dogajanj zanje. Res pa je tudi, da še tako popoln 
sistem formalnega komuniciranja neformalnega ne more v celoti izpodriniti, zlasti ne njegove družbene funkcije. Gre 
pač za človekovo potrebo, da kadarkoli in kjerkoli komunicira. 

Za pojav neformalnega komuniciranja obstajata dva temeljna razloga: 

 V večini organizacij je neformalno komuniciranje nujno potrebno. Življenje je preveč zapleteno, da bi ga 
lahko do potankosti regulirali. Standardizacijo zamenjuje prilagajanje. Do popolnosti reguliran sistem, 
oropan moči neformalnega komuniciranja, je praktično nemogoč. 

 Neformalno komuniciranje ima socialen značaj. Ljudje se morajo medsebojno povezovati kot ljudje in ne le 
kot zaposleni. Neformalno komuniciranje ni povezano zgolj z delom v organizaciji, pa vendar pomembno 
prispeva k zadovoljstvu zaposlenih in uspehu organizacije. Njegov pomen zato ne more biti nič manjši od 
tistega, ki ga ima formalno komuniciranje. 

Čeprav ima beseda »govorice« negativno konotacijo, prinaša kar nekaj pozitivnih učinkov:  

 Govorice tako pogosto predstavljajo zgodnji opozorilni sistem za zaposlene, saj lahko prinašajo slabe 
novice že dolgo pred njihovo uradno objavo. 

 Prav tako omogočajo, da zaposleni razmišljajo o situaciji in se pripravijo na reakcijo, če se le-te izkažejo za 
resnične. 

 Z družabnega vidika govorice doprinesejo k povezovanju zaposlenih, omogočajo pa tudi tistim, ki imajo 
malo ali skoraj nič vpliva v organizaciji, da izrazijo svoja mnenja, jezo, frustracije ... 

 Govorice so učinkovit način za premagovanje stresa. Zaposlenim tudi omogočajo, da izpilijo svoje 
opazovalne spretnosti in se naučijo boljšega razumevanja drugih. 

 Vodilni lahko govorice izkoristijo kot preizkus, kako bodo podrejeni reagirali na realizacijo načrtov, ki jih 
nameravajo uresničiti. 

 Govorice lahko služijo kot medij za izgradnjo ali vzdrževanje organizacijske kulture. Pozitivno lahko vplivajo 
na ugled določenih ljudi in na osebne povezave. 

Seveda pa imajo govorice tudi negativne učinke. Med njimi najbolj izstopa slabšanje produktivnosti, ker 
jemljejo čas in pogosto slabijo moralo zaposlenih. Pripeljejo lahko tudi do različnih konfliktov in mobinga. 

NOVICE  

  



 

25. državno prvenstvo SKEI v veleslalomu in tekih na smučeh - 

Pohorje 2019  

11.12.2018 - 25.1.2019 ste člani SKEI vabljeni pod Pohorje...  

DELAVSKA ENOTNOST  

 
Delavska enotnost št. 1, 10.1.2019  

11.01.2019 - V novi številki Delavske enotnosti zanimivi prispevki...  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Pravni vidik mobinga ter vloga sindikata; predavatelj Vojko Fon  

12.12.2018 - Kaj lahko naredim sam in kaj lahko naredi sindikat?  

 

Prepoznavanje in reševanje konfliktov; predavateljica Mateja 

Gerečnik  

12.12.2018 - Naučimo se reševati in obvladovati konflikte.  

 

Mobing - trpinčenje na delovnem mestu; predavateljica Mateja 

Gerečnik  

11.12.2018 - Prepoznavanje in ukrepanje.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  
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