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SPLOŠNO O KOMUNIKACIJI

1 Opredelitev

Beseda komunicirati izhaja iz latinske besede communicare, ki pomeni razpravljati, 
vprašati za nasvet, posvetovati se. Slovar slovenskega knjižnega jezika jo opredeljuje 
kot   izmenjavati  misli,  informacije,  sporazumevati  se.  Različni  avtorji,  ki  so  se 
ukvarjali s področjem komuniciranja, so jo poskušali opredeliti na svoj način.

KOMUNIKACIJA - se pojavlja v dveh pomenih:
1. vsebina: naznanilo, sporočilo
2. odnos: občevanje, povezanost

KOMUNICIRATI  - napraviti nekaj skupno
          deliti kaj s kom
          sporočiti, priobčiti
          biti v medsebojni zvezi, občevati
          biti spojen, vezati

KOMUNIKATIVEN - omogočiti medsebojno zvezo
  umljiv, sporočljiv

INTERAKTIVNI MODEL KOMUNIKACIJE

Upošteva  povratno  komunikacijo.  Vedno,  kadar  oddamo  sporočilo  (verbalno  ali 
neverbalno),  povemo  nekaj  o  sebi,  nekaj  pa  o  tistem,  kateremu  je  sporočilo 
namenjeno. To vpliva na mnenje posameznika o sebi. Zato je potrebno besede tehtati!

Za  uspešno  komunikacijo  je  potrebna  dvosmerna  komunikacija  (pošiljatelj  in 
prejemnik  sta  enakovredna  partnerja  v  pogovoru),  ne  enosmerna,  ki  nakazuje 
avtoritativnost in podrejen položaj sogovornika.

               sporočilo, vsebina, odnos (verb., neverb.)     
 
POŠILJATELJ                       PREJEMNIK

            povratna informacija (verbalna, neverbalna)
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Komunikacija je zapleten proces, brez katerega človeška družba ne bi obstajala in 
obratno, družba, ki ji pripada posameznik, na razne načine vpliva na komunikacijo 
posameznikov. V vseh teorijah o komunikaciji se pojavljajo neki skupni elementi:
· komunikacija je proces, značilen za človeško bitje,
· komunikacija se odvija preko simbolov,
· komunikacija je proces interakcije, sodelovanja,
· komunikacija vključuje sporočanje in sprejemanje,
· komunikacija se vrši s pomočjo besednih znakov, nebesednih znakov, tehničnih 

sredstev,
· komunikacija je nujno potreben proces za uspešno življenje in delo v obstoječi 

družbi.

Ena od značilnosti komunikacije je ta, da gre za osebno izpostavljanje, odprtost in 
ranljivost  človeka,  ki  vstopa  v  medosebni  odnos  z  drugo osebo.  Tako kot  uspela 
komunikacija daje vključenim občutek pripadnosti, lastne pomembnosti, angažiranje 
za  skupni  cilj,  pušča  neuspela  komunikacija  globoko  prizadetost,  ranjenost 
posameznikov, še večjo zaprtost in blokado odnosov. 

2 Osnovni elementi komuniciranja

Na  začetku  bomo  spoznali  nekaj  izrazov,  ki  jih  uporabljamo  v  povezavi  s 
komuniciranjem.

Osnovne komponenete v procesu komuniciranja so:

• oddajnik ali pošiljatelj  (oseba, ki sporočilo oblikuje in oddaja),
• sprejemnik ali prejemnik (oseba, ki sporočilo sprejme),
• sporočilo (vsebuje informacije, ki jih želi pošiljatelj prenesti prejemniku),
• komunikacijski  kanal (pot,  po  kateri  potuje  sporočilo  od  pošiljatelja  do 

prejemnika),
• koda (spremeni  informacijo  v  obliko,  v  kateri  se  lahko  prenaša  po 

komunikacijskemu kanalu),
• šum (vsaka motnja v procesu komuniciranja),
• povratna  informacija (sporočilo,  ki  ga  oddaja  prejemnik  informacije  nazaj 

pošiljatelju in se nanaša na učinek informacije).

Vsi elementi so v procesu komuniciranja medsebojno povezani. 

V  procesu  komuniciranja  med  dvema  osebama  pošiljatelj  svoje  misli  prevede  v 
ustrezne  znake,  ki  so  lahko  besedni  ali  nebesedni,  in  pošlje  kodirano  sporočilo 
prejemniku.  Prenos  sporočila  poteka  po  komunikacijskemu  kanalu.  Prejemnik 
sporočilo  sprejme,  ga  dekodira,  interpretira  in  se  nanj  odzove.  Za  povratno 
informacijo je proces enak. 
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Slika 1: Osnovni model komuniciranja

      
   

KOMUNIKACIJSKA POT

Šum oz. motnja se lahko pojavi na vsakem mestu v procesu komuniciranja. Izvor 
motenj  je  lahko  pri  pošiljatelju  ali  prejemniku  sporočila,  v  samem  sporočilu, 
komunikacijskemu kanalu ali kodi. Vzroki motenj so različni, od motenj iz okolja, 
prekinjenega  komunikacijskega  kanala,  nerazumljivega  in  neustrezno  kodiranega 
sporočila, do medsebojnega odnosa med pošiljateljem in prejemnikom sporočila, pa 
tudi predsodkov, stališč in vzrokov čustvene narave.

Motnjam v komunikacijskem procesu se ne moremo izogniti, lahko pa jih poskušamo 
omejiti in omiliti . Če vemo, kje je izvor motenj in zakaj lahko pride do njih, smo na 
njih  pozorni,  se  jih  zavedamo  in  lahko   uporabimo  različne  načine,  da  se  jim 
izognemo ali jih omejimo.

Izvor, nekateri vzroki in načini omejevanja motenj so prikazani v tabeli 1.

Tabela 1:  Izvor, nekateri vzroki in nekateri načini omejevanja motenj v 
       komuniciranju

IZVOR MOTENJ VZROKI MOTENJ OMEJEVANJE MOTENJ
POŠILJATELJ - čustva

- predsodki
- stališča
- stereotipi
- odnos do prejemnika

- vedeti, kaj želi sporočiti
- prilagoditi  sporočilo 

prejemniku
- pridobivanje  povratnih 

informacij
- učenje veščin komuniciranja
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- poznavanje prejemnika
PREJEMNIK - čustva

- predsodki
- stališča
- stereotipi
- odnos do pošiljatelja
- sposobnost  razumeti 

sporočilo

- upoštevati,  kdo  sporočilo 
pošilja

- iskanje dodatnih informacij
- uporabljati  več  zaznavnih 

načinov
- učenje veščin komuniciranja

KODA - neustrezno  kodirano  ali 
dekodirano sporočilo

- uporabiti kodo, ki jo razumeta 
oba

SPOROČILO - nejasno
- nerazumljivo
- dolgovezno
- nepopolno

- jasno
- razumljivo
- jedrnato
- popolno

KOMUNIKACIJSKI 
KANAL

- prekinjen
- motnje iz okolja
- več  posrednikov  med 

pošiljateljem  in 
prejemnikom

- uporaba  več  komunikacijskih 
kanalov

- izbor  ustreznega 
komunikacijskega kanala

- ponavljanje sporočila

3 Načini komuniciranja

Komuniciranje  lahko  razdelimo  na  več  vrst  po  različnih  kriterijih:  glede  na 
uporabljene znake, komunikacijski kanal, vsebino, cilje itd. V nadaljevanju si bomo 
ogledali nekaj najpogostejših delitev načinov komuniciranja.

• Neposredno in posredno komuniciranje

O neposrednem komuniciranju govorimo, kadar med pošiljateljem in prejemnikom 
sporočila ni nobenega posrednika. To je pogovor dveh ali več oseb, ki se nahajajo 
skupaj.  Neposredno komuniciranje je praviloma najbolj učinkovito zaradi takojšnje 
povratne  informacije.   Na  učinkovitost   vplivajo  predvsem  psihološki  dejavniki 
udeležencev neposredne komunikacije.

Pri  posrednem komuniciranju obstaja med pošiljateljem in prejemnikom sporočila 
komunikacijski kanal. Telefonski pogovor, dopisovanje, komuniciranje po elektronski 
pošti  so  načini  posrednega  komuniciranja.  Je  manj  učinkovito  od  neposrednega 
načina,  saj  takojšnja povratna informacija  praviloma ni  možna,  na učinkovitost  pa 
vplivajo tudi motnje v komunikacijskemu kanalu.

• Vsebinsko in odnosno komuniciranje

V  medsebojnem  komuniciranju   se  vsebina sporočil  prenaša  od  pošiljatelja  do 
prejemnika  in  obratno,  z  uporabo  nebesedne  komunikacije  pa  se  definirajo  tudi 
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odnosi med sodelujočimi. Odnose in osebni delež posameznika definiramo z načinom 
in  kontekstom  izgovorjenih  sporočil  in  praviloma  to  od  vsega  najbolj  vpliva  na 
učinkovitost komunikacije. Odnosni vidik  komunikacije je neke vrste komunikacija o 
komunikaciji ali metakomunikacija. Vsebinski vidik se nanaša na to, kaj je vsebina 
sporočila, odnosni pa določa, kako razumeti odnos med pošiljateljem in prejemnikom 
sporočila.

• Zavestno in nezavedno komuniciranje

Večinoma komuniciramo zavestno in z določenim namenom, vendar pa marsikatero 
sporočilo posredujemo nezavedno. Vsak človek je poleg zavednega tudi nezavedno 
bitje.  Nekaterih motivov, ki določajo naše vedenje:

• se popolnoma zavedamo, 
• druge prepoznamo, če smo nanje opozorjeni, 

• tretjih pa se ne zavedamo in jih ne prepoznamo, čeprav smo nanje opozorjeni.

Nezavedno komuniciramo, kadar uporabljamo določene kretnje, izraze, ki jih slabo ali 
pa sploh ne nadzorujemo, pa tudi z uporabo izgovorjenih in neizgovorjenih besed.

• Enosmerno in dvosmerno komuniciranje

Enosmerno komuniciranje pomeni, da poteka vpliv le v eni smeri, od pošiljatelja do 
prejemnika sporočila, ni pa povratne informacije. V tem primeru ne gre za dialog, saj 
prejemnik nima vpliva na pošiljatelja. Ponavadi gre za posredovanje sporočil večjemu 
številu prejemnikov. Sporočila so ponavadi kratka, jasna in preprosta. Enosmerne so 
vse vrste medijskih in masovnih komunikacij ter komunikacije v strogo hierarhičnih 
strukturah, kjer je potrebna hitra in učinkovita akcija (gasilci, reševalci).

Dvosmerno komuniciranje pomeni,  da  posreduje  prejemnik  pošiljatelju  povratne 
informacije. Oba reagirata, vplivata drug na drugega, se dopolnjujeta in usklajujeta. V 
dvosmerni  komunikaciji  posredujemo  sporočila,  jih  sprejemamo  in  pojasnjujemo 
nesporazume, zato je v primerjavi z enosmerno časovno dolgotrajnejša, je pa zato bolj 
učinkovita za razreševanje nesporazumov.

• Besedno in nebesedno komuniciranje

Pri  neposrednem  komuniciranju  sprejemamo  in  oddajamo  besedna  in  nebesedna 
sporočila. Nebesedna komunikacija lahko besedno potrdi in dopolni,  lahko pa tudi 
zanika pomen besednih sporočil.

Besedno ali verbalno komuniciranje

Pri besednem komuniciranju uporabljamo za prenos sporočil besede, ki so sestavni 
del jezika. Komuniciranje z uporabo jezika je značilno samo za ljudi in je prisotno v 
vseh kulturah. Z besedami izrazimo naše misli in jih v tej obliki posredujemo drugim. 
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Dejstvo je, da razmišljamo hitreje, kot govorimo, zato govor ne more slediti hitrosti 
misli. V pogovoru del svojih misli ponavadi posplošimo, spremenimo in izpustimo. 
Jasnost  izražanja  je  bistvenega  pomena  za  uspešno  komuniciranje.  Zavedati  se 
moramo, da pomen besed ni vedno enoznačen. Ena beseda ima lahko več različnih 
pomenov (npr. beseda cvek), prav tako imajo različne besede lahko enak pomen (npr. 
luna in mesec). Zato lahko tudi pri besednem komuniciranju prihaja do nesporazumov 
zaradi posploševanja in različnega pomena, ki ga ima beseda za posameznika. 

 Besedno komuniciranje je lahko:

• govorno ali ustno (kadar komuniciramo neposredno ali preko telefona),
• pisno  (kadar  za  prenos  besed  uporabljamo  pisavo,  npr.  pisma,  elektronska 

sredstva, tisk).

Govorno  in  pisno  komuniciranje  ima  svoje  prednosti  in  pomanjkljivosti,  ki  so 
prikazane v  tabeli 2. Kot je razvidno, so prednosti govornega komuniciranja hkrati 
pomanjkljivosti pisnega in obratno.

Tabela 2: Prednosti in pomanjkljivosti govornega in pisnega komuniciranja 
    (Kavčič, 2000)

GOVORNO 
KOMUNICIRANJE

PISNO KOMUNICIRANJE

PREDNOSTI - hitrejše
- vključena  tudi  nebesedna 

komunikacija
- takojšnja  povratna 

informacija
- večja zasebnost sporočanja

- je dokumentirano
- ima dokazno vrednost
- večja natančnost sporočanja

POMANJKLJIVOSTI - ni dokumentirano
- manjša dokazna vrednost
- manjša  natančnost 

sporočanja

- počasnejše
- ne  vključuje  nebesednih 

sporočil
- ni  takojšnje  povratne 

informacije

Nebesedno ali neverbalno komuniciranje

Nebesedno komuniciranje pomeni komuniciranje z nebesednimi sredstvi, kot so naša 
mimika,  geste,  gibanje  v prostoru,  zavzemanje različnih položajev v njem, dotika, 
vonja in zvočna podoba govora. Je prva oblika komuniciranja in je stara toliko kot 
človeštvo.  Pri sprejemanju nebesednih sporočil uporabljamo več zaznavnih načinov
(vid, sluh, tip,  vonj),  zato je sporočanje bolj  učinkovito. V kombinaciji  z besedno 
komunikacijo  jo  nebesedna  lahko  dopolnjuje  ali  pa  je  z  njo  v  neskladju.  Lažje 
kontroliramo  besede  kot  nebesedne  izraze.  Nebesedno  izražanje  je  lahko  delno 
naučeno, vendar določeni izrazi niso pod našo zavestno kontrolo.
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Po  raziskavah  ima  nebesedni  način  komuniciranja  največji  pomen.  Vtis,  ki  ga 
naredimo, je v največji meri določen z govorico telesa (55 %), nato z glasom (38 %) 
in šele nato s pomenom besed (7 %)

Vsaka komunikacija temelji na treh vidikih:
7% verbalni del sporočila - besede

38% intonacija in barva glasu
55% govorica telesa

Nebesedno  komuniciranje  poteka  torej  preko  govorice  telesa  in  zvočne  podobe 
govora.

Slika 2: Sestavine nebesednega komuniciranja 

NEBESEDNO KOMUNICIRANJE

            Govorica telesa                              Glas ali 
zvočna podoba govora

mimika    proksemika
        gestika

Govorica telesa vključuje mimiko, gestiko in proksemiko.

• Mimika so izrazi obraza, preko katerih izražamo svoja čustva, stališča. Nekatere 
izraze lahko kontroliramo, drugih ne.  Nekateri avtorji delijo obraz na posamezne 
dele, ki imajo svojstven izrazni pomen:
- področje čela in obrvi (nagubano čelo lahko pomeni koncentracijo, dvignjene 

obrvi osuplost),
- področje  oči (oči  imajo  v  komunikaciji  velik  pomen;  očesni  stik,  trajanje 

pogleda, širjenje in oženje zenic, utripanje vek, očesni premiki), 
- področje okrog ust (odprta usta lahko pomenijo presenečenje, stisnjena jezo, 

navzgor obrnjeni ustni kotički veselje, navzdol pa žalost).

• Gestika so  gibi  rok,  nog,  dlani,  prstov,  ramen,  glave.  Lahko  nastopajo  za 
ponazoritev  povedanega,  namesto  besed  ali  kot  prilagojevalci.  Nekatere  gibe 
naredimo zavestno, druge nezavedno. Iztegnjen kazalec lahko pomeni poučevanje, 
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na  prsih  prekrižane  roke  čakanje  ali  odklanjanje,   dvignjene  rame  strah,  pri 
sedenju prekrižane noge zadržanost.

• Proksemika vključuje položaj in gibanje ljudi v prostoru. Ljudje si označujemo 
bližnji  prostor,  ki  ga  štejemo za  svojega.  Prav  tako  je  pomemben  medosebni 
prostor,  ki  pomeni  fizično razdaljo  med posamezniki  pri  komuniciranju.  Vrste 
medosebnega prostora so prikazane v tabeli 3. Drža telesa naj bi odsevala naša 
notranja stanja, prav tako način hoje in sedenja. Toga drža naj bi izražala napetost, 
odklanjanje, polaganje celih stopal na tla pri hoji moč in odločnost, sedenje na 
robu sedeža pa pripravljenost na odhod. 

Tabela 3: Vrste medosebnega prostora

RAZDALJA MEDOSEBNI PROSTOR ZNAČILNOSTI
0 – 0,5 m Intimni prostor - lahko  se  dotikamo,  zaznavamo vonj  in 

telesno temperaturo
- rezerviran je za ljudi, s katerimi smo v 

intimnih odnosih
0,5 – 1,2 m Osebni prostor - lahko  se  vidimo  in  dotikamo,  vendar 

odnos ni intimen
- rezerviran je za ljudi, s katerimi smo v 

prijateljskih odnosih
1,2 – 4 m Socialni prostor - lahko se vidimo in slišimo, dotikanje ni 

možno
- v tem prostoru komuniciramo praviloma 

z manj znanimi ljudmi
4 m in več Javni prostor - komuniciranje  je  praviloma  bolj 

neosebno
- v tem prostoru komuniciramo praviloma 

z neznanimi ljudmi
                       

Glas  pomeni  zvočno  podobo  govora,  ki  prav  tako  sodi  na  področje  nebesednega 
komuniciranja. Zvočna podoba govora zajema več komponent, med drugim višino in 
ton  glasu,  glasnost,  hitrost  in  ritem  govorjenja  ter  poudarke.  Vsak  človek  ima 
specifično kombinacijo teh elementov, ki je značilna zanj. Z zvočno podobo govora 
naredimo določen vtis na ljudi, ki nas poslušajo. Nekaj takih povezav je prikazanih v 
tabeli 4.

Tabela 4: Značilnosti zvočne podobe govora in prevladujoči vtis (Možina, Tavčar, 
Kneževič, 1996)

ZNAČILNOSTI  ZVOČNE  PODOBE 
GOVORA

PREVLADUJOČI VTIS

- omejeno naraščanje in padanje glasnosti - lenoba, brezbrižnost
- odsekan ritem, pretirani poudarki - razburjenje, neuravnovešenost
- spremenljiva hitrost govorjenja - pomanjkanje samozavesti
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- prazen  glas,  nepravilno  spreminjanje 
glasnosti

- malo življenjske moči

- velike spremembe glasnosti - poudarjeno čustvena naravnanost
- majhne spremembe glasnosti - šibko  čustveno  doživljanje, 

discipliniranost
- globok doneč glas - samozavest, samodokazovanje
- pazljiva in izrazita izgovorjava - zavestna in disciplinirana naravnanost
- neizrazito govorjenje - naravnost, nemarnost

Zunanji videz 

Zunanji  videz  in  način  oblačenja  sta  prav  tako  pomembna.  Poudarjata  odnos 
posameznika do samega sebe in do ljudi, s katerimi komuniciramo. S svojim videzom 
oddajamo sporočila o sebi drugim ljudem in je pomemben predvsem pri prvem vtisu. 
K zunanjemu videzu sodijo predvsem:

• čistoča (osebna higiena),
• obleka (oblačili naj bi se skladno z našo osebnostjo; pomemben je kroj oblačil, 

barve in njihova kombinacija; pri izbiri barv oblačil je sicer prisoten tudi vpliv 
mode,  lahko  pa  ima  sporočilno  vrednost  in  kaže  na  naše  razpoloženje  in 
osebnostne lastnosti), 

• nakit (zmerna uporaba nakita, ki mora prestavljati le dodatek),
• vonj (ima  po  nekaterih  raziskavah  zelo  pomembno  vlogo  v  neverbalni 

komunikaciji;  uporabljene  dišave  naj  ne  bi  bile  premočne;  nakazujejo  naš 
temperament in nekatere druge lastnosti).

Nebesedni izrazi imajo veliko sporočilno vrednost, vendar moramo biti pri njihovi 
interpretaciji  previdni,  kajti  njihov  pomen  si  lahko  razložimo  povsem  napačno. 
Interpretacija nebesednih sporočil je bolj zanesljiva, če: 

• upoštevamo kulturne razlike glede obnašanja, pozdravljanja, uporabe barv itd.,
• poznamo človeka,  s  katerim komuniciramo (vsak  človek ima specifičen  način 

izražanja, gest, drže, zvočne podobe govora in šele spremembe imajo sporočilno 
vrednost),

• vemo,  da  gestika  posameznika  ne  odraža  vedno  tistega,  kar  domnevamo, 
predvsem v primerih, ko človeka ne poznamo (zanesljivejše je, če upoštevamo več 
znakov hkrati oz. njihovo kombinacijo),

• se zavedamo, da so nekateri nebesedni izrazi lahko naučeni in kontrolirani, zato 
imajo  večjo  sporočilno  vrednost  izrazi,  ki  jih  ne  kontroliramo  zavestno  (npr. 
očesni premiki, afektivni izrazi).

4 Povratne informacije
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V  procesu  komunikacije  dajemo  in  sprejemamo  povratne  informacije.  Povratna 
informacija  je  sporočilo,  ki  ga  pošilja  prejemnik  informacije  nazaj  oddajniku. 
Povratne informacije se lahko nanašajo na vsebino sporočila, prejemnika sporočila, 
vpliv sporočila na prejemnika, medsebojne odnose med partnerji ali odnos nas samih 
do vsebine sporočila.

Učinkovitost povratne informacije je odvisna od načina podajanja. Ogledali si bomo 
nekaj pravil dajanja povratnih informacij.

• Povratna informacija naj bo besedna in izražena jasno. Če je v obliki nebesednega 
sporočila,  obstaja  večja  nevarnost  napačnega  razumevanja,  saj  je  nebesedno 
sporočanje  lahko  manj  jasno,  večpomensko  in  pogosto  podvrženo  napačnim 
interpretacijam.

• Povratna informacija naj bo  prilagojena tistemu, ki mu je namenjena, in sicer 
tako, da nas bo lahko razumel. V nasprotnem primeru ne bo učinkovita.

• Povratna  informacija  naj  bo  konkretna,  kar  pomeni,  da  naj  se  nanaša  na 
konkretno vsebino in vedenje, ne pa pavšalna.

• Povratna informacija naj bo  objektivna, kar pomeni, da se nanaša na dejanske 
informacije in dejstva, ne pa le na naše občutke.

• Povratna informacija naj bo direktna, to je, da je neposredno povezana z vsebino 
in naj se nanaša direktno na tisto osebo, ki ji je namenjena. Ne sme biti izrečena 
po ovinkih, prikrito ali posredno.

• Povratna informacija naj bo iskrena, kar pomeni, da naj bodo v njej zajeta naša 
resnična mnenja, čustva in misli.

• Povratna  informacija  naj  bo  posredovana  pravočasno. Povratno  informacijo 
moramo dobiti takrat, ko smo jo pripravljeni sprejeti, razumeti in uporabiti. Če jo 
prejmemo pozneje, je lahko njen učinek manjši oz. ga sploh ni.

• Povratna  informacija  naj  bo  konstruktivna,  se  pravi  namenjena  reševanju 
problema ali konflikta. Skušajmo se izogniti poniževanju partnerja in poglabljanju 
konflikta.

• Pri  povratnih  informacijah  mora  veljati  načelo  vzajemnosti.  Če  povratne 
informacije dajemo, jih moramo biti pripravljeni tudi sprejemati.

• Kadar  dajemo  povratne  informacije,  se  skušajmo  izogibati  ocenjevanju  in 
postavljanju diagnoz. Človek, ki se znajde v ocenjevalni situaciji, se lahko počuti 
ogroženega in  reagira obrambno. Če je mnenje  opisno,  je za prejemnika bolj 
nevtralno  in  povzroča  manj  neprijetnih  občutkov.  Povratna  informacija  naj  bi 
pomenila raziskovanje možnosti, ne pa dajanje receptov.

Vrsta povratnih informacij, s katerimi želimo doseči učinek, so tudi pohvale in graje. 
Pohvale  so  tiste,  s  katerimi  poskušamo določeno vedenje  utrditi, graje  pa  tiste,  s 
katerimi ga želimo spremeniti. Obe morata biti usmerjeni na vedenje posameznika in 
biti realni, če želimo, da sta učinkoviti.

5 Kvalitetna in uspešna komunikacija

Dejavniki uspešne komunikacije
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• V vsako komunikacijo  vstopamo z  določenim namenom.  Naš namen je  lahko 
informirati, izraziti mnenje, vplivati na partnerja, dobiti povratne informacije itd. 
Preden  začnemo  pogovor,  moramo  vedeti,  kaj želimo  povedati.  Kako  bomo 
prenesli sogovorniku nekaj, o čemer še nam ni jasno?

• Pri  besednem  izražanju  moramo  biti  jasni  in  razumljivi.  Uporaba  kratkih 
stavkov,  enoznačnih  besed  in  običajne  govorice  pripomore  k  razumljivosti 
povedanega.  Izražajmo  se  z  besedami,  ki  so  razumljive  tudi  sogovorniku. 
Izogibajmo se dvoumnim besedam, izrazom in abstrakcijam.

• V  pogovoru  moramo  uporabljati  dejstva,  se  pravi,  da  ne  operirajmo  z 
zavajajočimi in nepreverjenimi podatki.  Kadar izražamo naša mnenja, občutke, 
opažanja, stališča,  želje itd.,  jih moramo izražati  kot take. Izražajmo se z JAZ 
sporočili.

• V vsakem pogovoru je  pomembno tudi  poslušanje.  S  poslušanjem prejmemo 
vsebino  sporočila,  poleg  tega  pa  tudi  informacijo  o  sogovorniku.  Dobimo 
informacijo o tem, kdo je, kakšen je, kakšen je njegov odnos do nas in kakšen 
vpliv  bo  imelo  sporočilo  na  nas.  Za  učinkovito  poslušanje  moramo  biti 
pripravljeni sprejeti  sogovornikovo sporočilo,  biti  pozorni na vsebino in iskati 
pojasnila za morebitne nejasnosti.

• Sogovornika  je  potrebno  tudi  gledati.  V  neposredni  komunikaciji  vedno 
vzpostavimo  stik  z  očmi.  Poleg  tega  opazujemo  sogovornikovo  nebesedno 
izražanje, ki kaže na njegov odnos do nas, do sporočila, njegova čustvena stanja, 
itd. Opazujemo usklajenost besednih in nebesednih sporočil in tako dopolnimo 
vsebino sporočila.

• Pomembno je tudi naše vedenje v procesu komunikacije. Tako kot mi poslušamo 
in opazujemo sogovornika, posluša in opazuje tudi on nas. Najbolje je, da smo 
med pogovorom čim bolj naravni, da povemo tisto, kar mislimo in čutimo in da 
se tudi obnašamo tako. Če je naša besedna in nebesedna komunikacija usklajena, 
delujemo iskreno.

• Med pogovorom ne smemo spreminjati  ali  odstopati  od  vsebine (teme). Če se 
pogovarjamo o  neki  temi  z  določenim ciljem (npr.  doseči  sporazum, uskladiti 
mnenja, razrešiti konflikt ), je pomembno, da se osnovne vsebine držimo,  dokler 
ne  dosežemo  zastavljenega  cilja.  V  nasprotnem  primeru  pokažemo  našo 
nepripravljenost za sodelovanje s sogovornikom.

• Zavedati  se  moramo,  da  je  sogovornik  drugačna  osebnost od  nas,  da  ima 
drugačna  stališča,  pričakovanja,  vrednote  in  čustva.  Naše  besede  vzbujajo  v 
drugih  ljudeh  drugačne  predstave,  čustvene  povezave  in  pomene  kot  pri  nas 
samih. Zato vedno obstaja možnost napačne interpretacije sporočila.

• Sogovornika moramo sprejeti takšnega, kot je. Vsak ima pravico, da misli, čuti 
drugače, da izraža drugačna mnenja in stališča. Pustiti mu moramo, da jih izrazi 
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na svoj lasten način in jih upoštevati, čeprav so drugačna od naših in jih včasih 
težko sprejmemo.

• V pogovoru skušajmo dobiti povratne informacije od sogovornika, kako je naše 
sporočilo  razumel.  Ali  ga  je  sprejel  tako,  kot  smo  pričakovali  ali  drugače?. 
Takojšnja  povratna  informacija  lahko  prepreči  nadaljnje  nesporazume.  Z  njo 
lahko  razjasnimo  tudi  morebitno  neskladje  med  besednimi  in  nebesednimi 
sporočili.

• Tudi  sami  moramo  biti  pripravljeni,  da  sogovorniku  damo  povratno 
informacijo. Včasih je potrebno še dodatno pojasniti naše mnenje, misli, vedenje. 
Tako zmanjšamo možnost napačne razlage sporočila.

• Upoštevati moramo, da ima vsak udeleženec v procesu komuniciranja pravico biti 
bolj ali manj aktiven in pripravljen sodelovati. Prav tako ima vsakdo pravico, da 
komunikacijo prekine (npr.  če pogovor ne vodi več nikamor).  To na primeren 
način povemo in pokažemo sogovorniku.

• Svojo komunikacijo moramo izpopolnjevati. Pot pelje preko prepoznavanja svoje 
komunikacije, ozaveščanja (pogosto se ne zavedamo, da komuniciramo in kako 
komuniciramo) in razvijanja oz. izboljševanja. Pri tem nam pomagajo povratne 
informacije o naši komunikaciji s strani drugih in metakomunikacija (pogovor o 
pogovoru in naših sporočilih ).

6 Prilagajanje v procesu komunikacije

Večinoma je koristno, če poznamo tako svoj in tudi komunikacijski stil drugih ljudi. 
Na  ta  način  lahko  izboljšamo  našo  komunikacijo,  odpravimo  pomanjkljivosti  in 
prilagodimo svoj komunikacijski stil drugim, če se nam zdi to potrebno. Tako lahko 
povečamo možnost razumevanja sporočil na obeh straneh.

Prilagajanje  komunikacijskega stila  drugemu pomeni,  da se približamo njegovemu 
načinu  izražanja.  Tako  hitreje  in  lažje  vzpostavimo  stik  s  sogovornikom.  Ljudi 
namreč privlačijo podobnosti in ne razlike. S tem, ko vstopimo v njihov model, jim 
damo vedeti, da smo jim podobni, obenem pa povečamo pripravljenost sogovornika, 
da nam prisluhne, sporočilo sprejme in ga bolj natančno interpretira.

Poleg besednega stila komuniciranja prilagajamo sogovorniku tudi naše vedenje in s 
tem nebesedna sporočila  oz.  našo nebesedno komunikacijo.  Pri  dveh ljudeh, ki  se 
dobro  razumeta,  se  ujema  tudi  nebesedna  komunikacija,  ne  da  bi  pri  tem šlo  za 
oponašanje. Imata podobno telesno držo, kretnje, glasovno komponento govora, ritem 
dihanja, čustvene izraze itd. 

Ujemanje neverbalne komunikacije lahko imenujemo z drugim izrazom  zrcaljenje. 
Zrcaljenje pomeni, da z drugimi komuniciramo s pomočjo njihovega lastnega 
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neverbalnega  načina  vedenja.  Kadar  začnejo  drugi  zrcaliti  naš  način  vedenja, 
govorimo o vodenju. Kadar  na primer govorimo z žalostnim človekom, se tudi sami 
vedemo  ustrezno  njegovemu  počutju,  nato  pa  ga  s  svojim  vedenjem  skušamo 
pripeljati v bolj pozitivno razpoloženje.

7 Asertivnost

Od vseh udeležencev v procesu komuniciranja  je  odvisno,  na kakšen način bomo 
dosegli cilj. Na splošno se pri tem lahko vedemo na 3 načine:
• agresivno, kadar skušamo doseči cilj na račun drugega,
• pasivno, kadar se podredimo in se ne znamo postaviti zase, 
• asertivno, kadar smo se sposobni postaviti zase, ne da bi pri tem ogrozili druge.

Asertivnost izhaja iz angleške besede assert, ki pomeni zahtevati nekaj, zagovarjati, 
samozavest.  Asertivna  komunikacija  pomeni,  da  spoštujemo  sebe  in  druge  in  da 
komuniciramo jasno in neposredno.

Tehnike asertivnega vedenja:

• Ponavljajoča se plošča – kadar hoče drugi manipulirati, ne posluša ali ne sprejme 
naše zavrnitve, ponovimo isto sporočilo na različne načine.

• Pravica  reči  NE –  vsakdo  ima  pravico  reči  NE,  čeprav  se  velikokrat  bojimo 
odkloniti,  ker  imamo  občutek,  da  smo  neprijazni,  da  nam  bodo  drugi  ljudje 
zamerili naše ravnanje.

• Sprejemanje in dajanje komplimentov – komplimente ponavadi težko dajemo in 
še težje sprejemamo.

• Sprejemanje in dajanje kritike – če gre za neupravičeno kritiko, je potrebno stvar 
razčistiti, medtem ko je upravičena kritika lahko uporabna.

• Ravnanje s ponižanjem – kako ravnati asertivno v frustracijski situaciji.

• Ravnanje s  čustvi  in občutki – priznavanje svojih čustev in čustev drugih.  Če 
znamo upoštevati svoja čustva, smo jih sposobni upoštevati tudi pri drugih.

8 Duševne obremenitve in sproščanje

Uspešno komuniciranje je povezano s človekovo učinkovitostjo, predvsem kadar gre 
za zanj pomembne situacije. Učinkovitost našega duševnega delovanja je odvisna od 
več dejavnikov. Vsak dan smo izpostavljeni različnim stresnim situacijam, s katerimi 
se bolj ali manj uspešno soočamo.  V tem poglavju bomo spoznali stres, vzroke zanj 
in njegov vpliv na naše fizično in psihično odzivanje nanj. Spoznali bomo, kakšno 
vlogo ima trema in koncentracija in pomen tehnik sproščanja pri obvladovanju stresa.
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8.1 Stres

Stres lahko opredelimo kot odziv organizma na delovanje  stresorjev.  V najširšem 
smislu so stresorji spremembe v okolju.  Sprožena stresna reakcija pripravi telo za 
napad ali beg, kar velja za vsa živa bitja. Telo se mobilizira za akcijo tako, da se 
poveča količina adrenalina v krvi, sprosti se energija v možganih in mišicah, dihanje 
in srčni utrip se pospešita, tudi krvni pritisk se poveča.

Zaradi takega telesnega odziva je človeška vrsta preživela. Vendar naš današnji način 
življenja praviloma ne zahteva od nas, da se moramo bojevati za fizično preživetje. 
Praviloma nismo življenjsko ogroženi in se nam ni potrebno bojevati ali bežati. Takrat 
se sproščena energija usmeri proti lastnemu telesu.

Največkrat je naša ogroženost psihične narave. Povzročijo jo negativna čustva, ki jih 
sprožijo  različni  vzroki  oz.  situacije.  To  so  lahko  tekmovalnost,  ogroženo 
samospoštovanje, nerazumevanje z bližnjimi, bojazni, pretirane zahteve itd. 

Vrste stresa

Stres ne vpliva vedno negativno, zato lahko govorimo o treh vrstah stresa, kot jih 
navajata Looker in Gregson  (Looker in Gregson,1993), in sicer:

• Normalni stres 
Kadar  je  naše  počutje  dobro  in  obremenitve  dojemamo  kot  nekaj  normalnega  in 
vsakdanjega, govorimo o normalnem stresu. Kadar se soočamo s povsem vsakdanjimi 
problemi, nimamo občutka, da smo pod stresom.

• Pozitivni ali prijazni stres
O pozitivnem stresu govorimo, kadar sicer smo v stanju pripravljenosti,  vendar to 
stanje pozitivno vpliva na naše telesne in duševne sposobnosti ter učinkovitost. Deluje 
nam v prid, navdaja nas občutek, da smo zahteve sposobni obvladati. Preveva nas 
občutek prijetnega vznemirjenja.

• Negativni stres ali škodljivi stres
Kadar nas obhaja bojazen, da ne bomo kos zahtevam, ki so postavljene pred nas, 
govorimo o negativnem stresu. Lahko da je zahtev preveč ali premalo, lahko so pred 
nas postavljene ovire, za katere menimo, da jih ne bomo zmogli  obvladati,  smo v 
časovni stiski ipd.

Od osebnostnih lastnosti,  preteklih izkušenj in motivacije je odvisno,  kako človek 
dojema  situacijo.  Pomembno  je,  kako  doživlja  ovire  in  svojo  sposobnost 
premagovanja le-teh.. Nekomu lahko že majhna ovira predstavlja stresor, drugemu pa 
ista  ovira  pomeni  spodbudo.  Na sliki  14  je  prikazano  razmerje  med dojemanjem 
zahtev in sposobnostmi za obvladovanje zahtev.
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Slika 3: Razmerje med dojemanjem zahtev in sposobnostmi za obvladovanje zahtev 
                 (Looker in Gregson, 1993)

   

Dojemanje                          Dojemanje sposobnosti
   zahtev                              za obvladovanje zahtev

Na eni strani tehtnice so zahteve (Z), ki jih zaznavamo v okolju, na drugi strani pa 
naše sposobnosti  (S) ,  ki  jih čutimo pri  obvladovanju zahtev.  Kadar je  tehtnica v 
ravnovesju,  takrat  verjamemo,  da  se  bomo  s  svojimi  sposobnostmi  zahtevam 
učinkovito kos.

Manjše nihanje tehtnice se nahaja v območju normalnega stresa. Problemi, s katerimi 
se srečujemo, so vsakdanji, jih poznamo in na podlagi izkušenj vemo, kako ravnati z 
njimi. Ne počutimo se pretirano ogrožene,  stanje pripravljenosti komajda občutimo in 
nimamo občutka, da smo pod stresom.

Prijazni ali pozitivni stres občutimo takrat, kadar so naše sposobnosti za obvladovanje 
večje od zahtev. Počutimo se samozavestne, vemo, da bomo zahteve in ovire lahko 
obvladali. Sprejemamo jih kot izziv, zato smo v stanju pripravljenosti, ki pa je za nas 
prijetno.
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Tehtnica se lahko prevesi v območje negativnega stresa v dveh primerih, in sicer:

1. Kadar  so  zahteve  prevelike  ali  jih  je  preveč  in  menimo,  da  presegajo  naše 
sposobnosti  za  obvladovanje.  V tem primeru gre za preobremenitev,  pojavi  se 
bojazen, strah, dvom.

2. Kadar  je  zahtev  premalo  ali  so  premajhne,  takrat  naše  sposobnosti  presegajo 
zahteve. Posledica je dolgočasje in nezadovoljstvo, ki prav tako sodi v območje 
negativnega stresa.

Odzivanje na stres 

Omenili smo, da so vzroki stresa lahko v dejanski fizični ogroženosti, pogostejši pa so 
vzroki  čustvene  narave.  Miselno  se  pripravimo  na  napad  ali  beg,  zato  lahko 
postanemo napadalni ali pa prestrašeni  V stresni situaciji se odzivamo tako telesno 
kot tudi psihično. 

Telesni odziv  pomeni, da naš organizem reagira na stresno reakcijo s spremembo 
delovanja  posameznih  organov.  Te  spremembe  se  kažejo  na  različnih  področjih 
telesnega delovanja, kot je v:

- pospešenem utripu srca,
- pospešenem dihanju,
- povečanem potenju,
- povečanih zenicah,
- mobilizaciji sladkorja  in maščob v krvi,
- mišični napetosti,
- hladnih dlaneh in stopalih,
- prebavnih motnjah in
- tresenju.

Psihični odziv na stresno situacijo je odvisen od tega, ali ima stres za nas pozitiven ali 
negativen predznak

Na negativni stres se psihični odziv kaže v obliki:

- zaskrbljenosti, obupanosti, občutkih nemoči, tesnobi, depresiji,
- nepotrpežljivosti, razdražljivosti, jezi, agresivnosti,
- nezadovoljstva, zdolgočasenosti, preobčutljivosti,
- raztresenosti, težav s koncentracijo, občutka preobremenjenosti,
- nesposobnosti jasnega mišljenja,
- neučinkovitosti, neuspešnosti.

Kadar doživljamo pozitivni stres, se psihično odzivamo drugače, in sicer gre za:

- vznemirjenost, močno motivacijo,
- umirjenost in samozavest,
- ustvarjalnost, učinkovitost, uspešnost,
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- sposobnost jasnega mišljenja,
- živahnost, aktivnost, vedrost.

Stres  vpliva  na  naše  telesno  zdravje in  tudi  na  naše  vedenje.  Prevelika  stopnja 
negativnega  stresa  oslabi  obrambno  sposobnost  organizma,  kar  ima  lahko  za 
posledico različna obolenja,  kot  so zvišan pritisk,  čiri,  migrena itd.  Naše psihične 
odzive na negativni stres skušamo velikokrat ublažiti s pomočjo kave, alkohola, hrane 
ipd., kar pa večinoma ne pripomore k boljšemu počutju.

Tabela 5: Nekatere posledice dalj časa trajajočega negativnega stresa za naše zdravje 
                 in vedenje

ZDRAVJE VEDENJE
Bolezni srca in ožilja
- Zvišan krvni pritisk
- Infarkt
- Angina pektoris

Motnje prehranjevanja
- Pretirana ješčost
- Izguba teka

Bolezni prebavil
- Prebavne motnje
- Slabost
- Čiri

Pretirano uživanje raznih substanc
- Alkohola
- Raznih drog
- Kofeina
- Nikotina

Psihosomatska obolenja
- Migrena
- Astma
- Alergije

Obvladovanje stresa

Stresnim situacijam se ne moremo izogniti, lahko pa jih poskušamo obvladovati in 
ohranjati v mejah, v katerih ne trpi naša učinkovitost, duševno in telesno ravnovesje. 
Lahko poskušamo spremeniti zahteve ali izboljšati naše sposobnosti za obvladovanje 
le-teh.

Spreminjanje zahtev gre lahko v smeri:

• zmanjševanja  zahtev (npr.  izogibanju  kopičenja  pomembnih  dogodkov, 
sprejemanje tolikšnega števila obveznosti, kot jih lahko sprejmemo, postavljanje 
realnih ciljev ipd.),

• povečevanja  zahtev (v  primeru,  da  so  naše  zmožnosti  neizkoriščene,  poiskati 
dodatne dejavnosti in nove izzive).

Izboljšanje naših sposobnosti za obvladovanje učinkov stresa
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• Telesna aktivnost - ker se v stanju stresa v telesu nakopičijo povečane količine 
maščob in sladkorja, učinke stresa zmanjšamo tako, da jih porabimo. Pomembno 
vlogo ima gibanje oz. vse oblike telesne aktivnosti. 

• Sproščanje – sproščanje povzroči nasprotne telesne reakcije, kot so v stanju stresa. 
Sproščamo  se  lahko  z  gibanjem,  masažo,  glasbo  in  različnimi  tehnikami 
sproščanja, od katerih bomo nekatere spoznali kasneje.

• Znanje  –  poznavanje  vzrokov  in  posledic  obremenitev  in  načinov  njihovega 
obvladovanja.

Trema

Trema je oblika strahu, ki ga občutimo neposredno pred neko jasno določeno in jasno 
definirano bodočo situacijo (Milivojevič, 1993). 

Trema  pomeni  optimalen  nivo  vzburjenja,  ki  se  kaže  v  povečani  koncentraciji, 
budnosti  in  učinkovitosti.  S  tremo  reagiramo  v  situacijah,  ko  smo  pod  vplivom 
pozitivnega stresa. Značilno zanjo je, da jo doživljamo kratek čas pred situacijo, med 
dogajanjem pa izgine. V taki situaciji zahteve dojemamo  tako, kot smo jih sposobni 
obvladati. Za nas so izziv, položaj sicer zahteva večjo angažiranost, vendar v svoje 
sposobnosti zaupamo.

Dejavniki treme

• Motivacija 
Motivacija nam omogoča, da delujemo in uresničujemo svoje potenciale. V življenju 
si zastavljamo cilje, ki jih želimo doseči. Če so ti cilji kratkoročni in za nas realno 
dosegljivi,  smo  aktivni  in  praviloma  uspešni  pri  njihovem  doseganju.  Ustrezna 
motivacija stopnjuje tudi našo učinkovitost.

• Mišljenje
Situacijo, pred katero smo, vedno pretehtamo. Zahtevnost situacije ocenimo na osnovi 
naših  izkušenj  in  pričakovanj  ter  predvidimo  naše  bodoče  ravnanje.  Prav  tako 
ocenimo svoje sposobnosti  in možnosti za doseganje želenih rezultatov. Na osnovi 
naših miselnih ocen doživljamo večjo ali manjšo stopnjo treme.

• Čustva
Kadar imamo tremo, nas je pravzaprav strah, da ne bomo uspešni, da bomo negativno 
ocenjeni s strani drugih, lahko pa nas je strah našega lastnega nezadovoljstva. Drugi 
ljudje nam lahko priznajo uspeh, sami pa čutimo, da bi bili lahko bolj uspešni.

• Osebnostne lastnosti
Ena pomembnejših lastnosti  pri  pojavu treme je naše  samozaupanje,  ki  temelji  na 
samopodobi,  kakršno  smo  si  ustvarili  v  procesu  socializacije.  Večja  ko  je  naša 
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samozavest in  samospoštovanje, večje je naše samozaupanje. Tudi naša frustracijska 
toleranca vpliva na posameznikovo doživljanje zahtevnosti situacije. Nekateri avtorji 
navajajo, da na pojav treme vplivajo tudi nekatere druge osebnostne poteze, kot so 
introvertiranost, nevrotičnost ipd.

• Izkušnje
Na osnovi preteklih izkušenj, ki smo jih imeli v podobnih situacijah, si ustvarjamo 
večje  ali  manjše  samozaupanje.   Če  smo  imeli  v  podobnih  situacijah  večinoma 
pozitivne izkušnje, naj bi v bodočih doživljali manjšo stopnjo treme in obratno.

Tehnike sproščanja

Pomen  sprostitvenih  tehnik  je  v  tem,  da  z  njihovo  uporabo  zelo  učinkovito 
kljubujemo posledicam stresnih situacij, s katerimi se vsak dan srečujemo. S pomočjo 
tehnik sproščanja se odpočijemo, obenem pa povečujejo budnost in koncentracijo. Ob 
popolni  sprostitvi  se  umirita  dihanje  in  srčni  utrip  ter  popusti  mišična  napetost. 
Poznamo  različne  tehnik,  kot  so  joga,  avtogeni  trening,  mišična  relaksacija, 
meditacija, vizualizacija itd.
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POSLOVNO KOMUNICIRANJE

1 POSLOVNO KOMUNICIRANJE

Ne  obstaja  naloga,  ki  bi  jo  mogli  opraviti  brez  komuniciranja,  verbalnega  ali 
neverbalnega.  V  organizacijah  je  ena  najpomembnejših  nalog  managerjev, 
strokovnjakov in ostalih delavcev ravno komuniciranje. 

Možina in drugi avtorji (1998) pravijo, da je poslovno komuniciranje pomemben del 
dejavnosti članov vsake organizacije, namenjeno pa je postavljanju ciljev organizacije 
in doseganju le-teh. Poslovna komunikacija poteka:

• navzven –  iz  organizacije  v  zunanja  okolja  (komunikacija  s  konkurenti, 
dobavitelji, odjemalci, oblastmi ipd.),

• znotraj –  v  organizaciji  sami  (med  ravnmi  v  organizaciji,  med  deli 
organizacije).

1.1 Namen poslovnega komuniciranja

Managerji,  strokovnjaki  in  ostali  delavci  v  organizaciji  komunicirajo  zato,  da  bi 
pridobivali koristne informacije za svoje delo, da bi lahko informirali sodelavce in 
zunanje ljudi, da bi lahko vplivali na sodelavce in druge, saj vemo, da tisti, ki ima 
veliko informacij oz. dostop do njih, ima tudi moč vplivanja. 

Razne oblike komuniciranja torej omogočajo (Možina et. al., 1998):
• dajanje ali dobivanje informacij,
• medsebojno izmenjavo podatkov, mnenj,
• vzdrževanje poslovnih, tržnih stikov,
• delovanje in prenos idej, zamisli rešitev, 
• začenjanje, razvoj in končanje dela,
• nabavo, prodajo, pogodbe,
• pregled, usmerjanje in usklajevanje tržnih poslov, dejavnosti,
• reševanje tekočih in potencialnih problemov,
• raziskovalno in razvojno dejavnost itd.

Seveda je pomembno, katere oblike in metode komuniciranja uporabljamo. Vedeti 
moramo, kaj je naš namen, kaj želimo doseči, kakšen cilj smo si zastavili, kaj želimo 
povedati  oz.  pokazati,  s  kom bomo komunicirali  (število  ljudi,  njihova izobrazba, 
izkušnje,  motiviranost),  koliko  časa  imamo  na  razpolago.  Nenazadnje  je  uspešno 
poslovno  komuniciranje  odvisno  tudi  od  našega  znanja  in  sposobnosti,  da  znamo 
uporabljati  različne  načine  komuniciranja,  naše  sposobnosti  opazovanja  ter 
prilagajanja sogovornikom.
Vemo, da je poslovno komuniciranje  ciljna dejavnost in je namenjena uspešnemu 
doseganju zastavljenih ciljev organizacije in posameznikov znotraj nje. Cilji morajo 
tako biti:
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• merljivi (ko komuniciramo, moramo vedeti, ali to počnemo dobro ali slabo),
• dosegljivi, realni (zavedati se moramo, kje so meje naše zmogljivosti in si 

postaviti uresničljive cilje, ki nas bodo motivirali pri doseganju le-teh; če si 
postavimo nerealne cilje,  nas bo vsak neuspeh lahko potrl  in vzel voljo za 
nadaljnje delo),

• privlačni (če cilj ne bo privlačen za sogovornika, potem ne bo vlagal veliko 
svojega časa in energije v komuniciranje).

Ker pa samo postavljanje ciljev ni dovolj za njihovo uresničevanje, moramo izbrati še 
primerno strategijo komuniciranja, ki obsega naslednje (Možina, 1998):

• načine – izbrane oblike, koncepte, usmeritve komuniciranja,
• dejavnosti – pravila, načrtovanje in izvajanje komuniciranja,
• sredstva – razpoložljivi čas, udeležence, materialna in nematerialna sredstva 

za komuniciranje.

Na sliki 1 vidimo prikazane sestavine strategije komuniciranja. Vse sestavine so v 
medsebojni  soodvisnosti,  saj  nam  nič  ne  koristi,  če  izberemo  dober  način 
komuniciranja, če ga ne znamo načrtovati in izvesti. Ravno tako ne bomo uspešni, če 
ne  premoremo  potrebnih  materialnih  ali  nematerialnih  sredstev  za  izvedbo.  Če 
nikakor  ne  moremo  uskladiti  vseh  sestavin,  potem  se  vprašamo  o  realnosti 
zastavljenih ciljev in jih po potrebi spremenimo oz. prilagodimo.

Slika 1: Strategija komuniciranja (Možina et. al., 1998)

22

CILJI

STRATEGIJE

Dejavnost Urejenost - načini Sredstva - resursi

Oblike

Koncepti

Usmeritve

Struktura
(delitev dela, 
pristojnosti in 
odgovornosti)

Procesi
(organiziranost 

delovanja)

Materialna
(denar, material, 
energija, oprema)

Nematerialna
(ljudje – znanje, 

delavoljnost, 
ustvarjalnost)



Kdaj  je  poslovno  komuniciranje  učinkovito? Takrat,  kadar  daje  največ  dobrih 
rezultatov  ob  optimalni  porabi  sredstev.  Rezultati  pa  so  lahko  naslednji:  manj 
porabljenega časa za komuniciranje v organizaciji, informiranost ciljnih prejemnikov, 
hitreje in z manjšimi stroški sestavljeno poročilo, spreminjanje stališč pri drugih, bolj 
prepričljivo komuniciranje ipd.

Poslovno komuniciranje je uspešno takrat, ko dosežemo zastavljene cilje organizacije 
s  čim  manjšimi  sredstvi.  Neuspešno  pa  je  takrat,  ko  je  samo  sebi  namen  in  ni 
usklajeno s cilji in drugimi dejavnostmi organizacije.

Možina in drugi avtorji (1998) pravijo, da je smisel organizacij, ciljnih združb ljudi v 
ciljnem delovanju in v složnem prizadevanju za doseganje ciljev organizacije. Zato je 
pomembno,  da  ljudje  med  seboj  sodelujejo,  kar  pa  zahteva  sporazumevanje, 
sporočanje in odgovarjanje – skratka komuniciranje. 

Tudi  če  bi  se  želeli  vzdržati  komuniciranja,  je  to  nemogoče,  saj  ni  mogoče  ne-
komunicirati. Ljudje vedno nekaj sporočamo, verbalno ali neverbalno. Tudi če se ne 
želimo pogovarjati, oddaja naše telo zgovorne znake našega razpoloženja, odnosa do 
zadeve ali posameznika, našega razmišljanja, stališča.  Če si dober opazovalec, lahko 
ravno iz  neverbalne  komunikacije  sogovornika razbereš,  kaj  v  resnici  misli  in  ali 
besede sovpadajo z govorico telesa. 

V  nevrolingvističnem programiranju (model komunikacije)  poudarjajo, 
da  lahko pri  strateški  komunikaciji  na  osnovi  intenzivnega  spremljanja 
(pacing) in vzpostavljanja  dobrega stika (rapport) s  sogovornikom, ko 
prideta  na  enako  valovno  dolžino,  prevzamemo  vodenje  (leading) na 
vsebinski ravni. Na ta način lahko sogovornika tudi uspešno prepričamo, da 
spremeni mnenje, stališče in se prilagodi našemu.

Rapport – dober stik: vzpostavimo ga, ko poskušamo slediti sogovorniku. 
Gre  za  posnemanje  govorice  telesa,  usklajevanje  očesnega  stika, 
prilagajanje  glasu  (ton,  hitrost,  ritem,  glasnost),  prilagajanje  dihanja, 
prilagajanje drže telesa. Omogoča, da zgradimo most do sogovornika. Ko 
ga vzpostavimo, lahko začnemo voditi.

Pacing  –  spremljanje:  je  vzpostavljanje  kontakta  z  dobrim  stikom  in 
spoštovanjem.  Sogovornika  neprestano  spremljamo,  predvsem  njegova 
čustva in se na njih odzivamo.

Leading – vodenje: je spreminjanje našega vedenja, da bi nam sogovornik 
lahko sledil.  Vodenje ne deluje  brez dobrega stika.  Človeka ne moremo 
peljati po mostu, če ga prej ne zgradimo.

Če hočemo sogovornika uspešno voditi, moramo biti do njega pozorni, v 
svojem vedenju pa dovolj fleksibilni, da se lahko odzovemo na tisto, kar 
vidimo in slišimo.
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Zaradi  ne-komuniciranja nastajajo zmote in nesporazumi. Možina in drugi avtorji 
(1998) so jih strnili v naslednje pogoste primere:

• Sogovornik se ne odzove na pomembno izjavo, ker ni prepoznal pomembnosti 
povedanega  ali  pa  se  ne  znajde  in  ne  ve,  kako  bi  ustrezno  reagiral.   Če 
obidemo ali preslišimo kaj pomembnega, se znajdemo na komunikacijskem 
kažipotu in lahko pride do nenamerne spremembe teme pogovora.

• Sogovornik bo morda začutil, da s pogovorom o temi, ob kateri je sogovornik 
utihnil,  nekaj  ni  v  redu.  Nemara je  zbudil  dvome in sumničenje.  V takem 
primeru je  boljši  neobvezujoč odgovor npr.  »na vprašanje  ne morem takoj 
odgovoriti«, kot pa nikakršen.

• Če  ni  odgovorov  na  zastavljena  vprašanja,  lahko  to  drugi  udeleženec  v 
komuniciranju  razume kot  previdnost,  zadržanost,  izogibanje  odgovornosti. 
Takšno  ravnanje  najpogosteje  privede  do  nesporazuma.  To  ne  velja  le  za 
razgovor, ampak tudi za pisno komuniciranje. Če pošiljatelj ne dobi odgovora 
na sporočilo, si lahko molk razlaga po svoje.

• V poslovnem svetu  se  pogosto  dogaja,  da  smo tarča  prizadevanj  različnih 
partnerjev, ki bi radi navezali  stike zaradi svojih poslovnih interesov, ki se 
nam morda včasih zdijo nesprejemljivi. V tem primeru se ne smemo izogibati 
komuniciranju, pač pa jasno povedati svoja stališča, ekonomske možnosti in 
omejitve. Morda ne bomo ugodili željam drugih, bomo pa lahko vzpostavili 
boljše medsebojno poznanstvo  in boljše medsebojne odnose v bodoče.

1.2 Posebnosti poslovnega komuniciranja

Poslovno komuniciranje je povezano predvsem s poslovnimi odnosi in ima praktičen 
namen. Je bolj konkretno, sporočevalec se trudi, da bi bilo prilagojeno prejemniku in 
da bi dosegel svoj cilj, torej ugodne poslovne učinke.

Posebnosti, ki izhajajo iz ločevanja med poslovnim in drugim komuniciranjem, sta 
opredelila Kohut in McFarland Baxter (cit. Kavčič, 2000):

1. Poslovne  komunikacije  imajo  praktičen  pomen. Po  definiciji  so 
komunikacije  namenska sporočila in  nekatere  imajo namen zabavati,  druge 
ustvarjati  dobro  razpoloženje,  vpliva  na  čustva  ipd.  Namen  poslovnih 
komunikacij je doseči poslovni cilj, ki ga ima sporočevalec. Ta cilj je lahko 
npr. prodati izdelek, prepričati sodelavca, kako naj dela, dati ponudbo kupcu, 
udeležiti se poslovnega sestanka. Gre za konkretne cilje, zato je tudi uspešnost 
poslovnega  komuniciranja  mogoče  meriti  s  stopnjo  doseganja  cilja 
sporočevalca. 

2. Poslovne komunikacije odgovarjajo na konkretna vprašanja. Uresničujejo 
konkreten  cilj  v  konkretnih  okoliščinah.  Npr.  kupec  se  pisno  pritoži  na 
kupljeno  blago  z  napako  in  zahteva,  se  napaka  odpravi.  V  poslovnem 
komuniciranju je potrebna posebna pozornost učinkovitosti sporočil. Poslovna 
sporočila  morajo  biti  oblikovana  na  pravi  način,  kratka,  razumljiva  in 
nedvoumna.
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3. Poslovne  komunikacije  morajo  biti  prilagojene  prejemniku.  Naloga 
komunikatorja je, da poslovne komunikacije oblikuje tako, da jih bo prejemnik 
zlahka sprejel in razumel. Ne moremo pričakovati, da sporočilo uspešno, če se 
bo moral prejemnik truditi, da bi razumel njegovo vsebino.

4. S poslovnimi komunikacijami se trudimo za dober vtis. Trudimo se, da bi 
prejemnik sporočila imel o naši organizaciji ugoden vtis. Komunikator mora 
razviti  stil  sporočanja,  ki  je  optimističen,  navdušujoč,  do  neke  mere 
prijateljski.  Sproščeno  komuniciranje  je  bolj  učinkovito  od  nesproščenega, 
vendar moramo biti pozorni, da ni preveč sproščeno, kar bi lahko delovalo kot 
nevzgojeno.  Sporočevalec  mora  znati  razviti,  opazovati  in  prilagajati  stil 
sporočanja vsakemu prejemniku posebej.  Pogosto je to, kako nekaj povemo,  
prav tako pomembno, kot kaj povemo.

5. Poslovno  komuniciranje  je  ekonomično. Vemo,  da  je  v  poslovanju  čas 
denar.  Prebiranje  preobsežnih,  razvlečenih  sporočil  je  časovno zahtevno in 
vzbuja občutek jeze in razdraženosti. Pozorni moramo biti, da so sporočila čim 
krajša, jasna, natančna, nedvoumna in z nekaj vljudnostnimi frazami.

1.3 Pomen informacij za organizacijo

V organizacijah se pretaka veliko informacij, prav tako jih gre veliko vanjo in iz nje v 
okolje. Posamezna informacija ima pravo vrednost za organizacijo le v primeru, da jo 
lahko koristno uporabi za odločanje. Imeti mora koristen učinek.

Hodge in Anthony (cit.  Kavčič,  2000)  sta  opredelila  pet  karakteristik,  ki  določajo 
vrednost informacije za organizacijo:

 Pomembnost  informacij:  v  sodobnem  svetu  posameznika  in  organizacije 
napada veliko število najrazličnejših informacij. Vrednost informacije je tem 
večja,  čim  pomembnejša  je  informacija,  vendar  določiti  pomembnost 
informacije ni lahka naloga. Informacije imajo v organizaciji različen pomen 
za različne osebe (položaje, delovna mesta). Če organizacijo razumemo kot 
sistem položajev z različno močjo, potem je razumljiva tendenca, da vrednost 
informacije  presojajo  glede   na  položaj  osebe,  ki  jo  želi.  Če  hoče  neko 
informacijo oseba ali skupina z največjo močjo v organizaciji, potem bo tako 
informacijo  opredelila  kot  toliko pomembno,  da je  vredna cene.  In  seveda 
obratno:  če  želi  neko  informacijo  oseba  ali  skupina  z  majhno  močjo,  je 
mogoče, da je ne bo dobila, ker je predraga ali premalo pomembna
Za  organizacijo  so  najpomembnejše  strateške  informacije,  ki  omogočajo 
uspešno  strateško  odločanje  v  organizaciji,  npr.  kaj  proizvajati,  na  katera 
tržišča se usmeriti, na katere segmente uporabnikov, kakšno strategijo izbrati 
ipd.  Te  informacije  so  podlaga  odločitvam  o  dolgoročnih  usmeritvah 
organizacije. Če informacije niso ustrezne, lahko vodijo organizacijo zaradi 
napačnih strateških odločitev v katastrofo.

 Kakovost  informacij:  s  tem  je  mišljena  stopnja  natančnosti,  do  katere 
informacije  dejansko  predstavljajo  dejansko  stanje.  Čim  natančneje 
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predstavljajo realnost, tem bolj kakovostne so in bolj jim lahko zaupamo. Čim 
bolj kakovostne so, boljša podlaga za odločanje so. Pri odločanju seveda velja, 
da  so informacije  skoraj  vedno nepopolne,  zato je  odločanje bolj  ali  manj 
negotovo oz. tvegano. 

 Količina  informacij:  gre  za  vprašanje,  kolikšna  količina  informacij  je  v 
organizaciji  prava  količina  za  uspešno  odločanje  in  racionalno  ceno 
informacij. Idealno situacijo je lahko opredeliti: količina informacij naj bi (v 
kombinaciji  s  kakovostjo  in  pomembnostjo)  omogočala  najboljše  razmerje 
med ceno in uspešnostjo odločanja. Informacij mora biti dovolj, da omogočajo 
uspešno odločanje, in jih ne sme biti preveč, ker je to na eni strani predrago, 
na  drugi  strani  pa  povzroča  informacijsko  preobremenjenost.  Le-ta  pa  pri 
posamezniku hitro povzroči odklanjanje tudi tistih informacij, ki bi jih sicer 
lahko sprejel in uporabil.

Zato je treba odločitve o potrebni in pravi količini informacij v organizaciji 
sproti preverjati in obnavljati.  Potrebno količino podatkov morajo opredeliti  
njihovi uporabniki, informatiki pa morajo izgraditi tak informacijski sistem, 
da jim te podatke lahko zagotavljajo. Marsikje je prav obratno, zato pride do 
izgube podatkov, neuporabnosti podatkov, porabe časa za iskanje informacij 
in lahko tudi do napačne odločitve ali do zamujanja pravega časa za odločitev.

 Pravočasnost informacij: informacije imajo svojo časovno dimenzijo in ta je 
z  vidika  odločanja  zelo  pomembna.  Organizacija  večinoma  uporablja 
»zgodovinske informacije«, informacije o preteklih dogodkih. Odločitve pa se 
navadno  nanašajo  na  prihodnje  dogodke,  na  predvidevanje  prihodnosti  na 
podlagi  poznavanja preteklosti.  Kaj  se  bo dejansko dogajalo v prihodnosti, 
natančno  ne  vemo,  pač  pa  lahko  do  neke  mere  napovedujemo na  podlagi 
poznavanja sedanjosti in preteklosti. Vprašanje uspešnosti pa je odvisno tudi 
od tega, ali bodo tudi v prihodnosti delovali isti dejavniki kot v preteklosti in 
sedanjosti. Zato je odločanje vedno povezano s tveganjem. 

Za odločanje so informacije najbolj koristne, če so sodobne. En mesec stare 
informacije so koristnejše, kot leto stare. V podjetjih zato skušajo čim hitreje 
priskrbeti informacijo o poslovnih rezultatih, da bi bilo odločanje uspešnejše. 
Podatki  morajo  biti  na  voljo  dovolj  zgodaj,  da  se  lahko  vodstvo  odloči, 
kakšnih  akcij  se  bo  lotilo.  Hitrost  odločanja  je  ključna  za  pridobitev 
konkurenčne prednosti. Zato managerji ugotavljajo, da morajo odločati prej, 
preden imajo na voljo potrebne podatke. To je odločajo na podlagi »občutka« 
in predvidevanja, kaj se bo zgodilo.

 Dostopnost informacij: idealne razmere bi bile, če bi tisti, ki odločajo, lahko 
izbirali med različnimi viri in uporabili informacije, ki jim najbolj zaupajo. 
Zdi  se,  da  je  dostopnost  informacij  za  managerje  celo  pomembnejša  od 
kakovosti.  Praktično  managerji  pri  odločanju  uporabljajo  manj  kakovostne 
informacije, ki pa so dostopnejše. 

Informacije  so  zagotovo podlaga  za  moč posameznika  ali  skupine  v  organizaciji. 
Omogočajo  pravočasno in  učinkovito  odločanje  in  strateško  vodenje  organizacije, 
poleg tega pa pomagajo uresničevati njihove interese (tudi osebne). Informacije se 
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tako znotraj organizacije kot zunaj nje ne posredujejo brez razloga in vsakemu, ki bi 
jo želel.  Vsako informacijo, ki jo organizacija želi, je potrebno plačati.

1.4 Komuniciranje kot vplivanje

Možina in drugi avtorji  (1998) pravijo,  da je komuniciranje dajanje in prejemanje 
informacij,  oboje  pa je  podrejeno vplivanju,  ki  je  poleg informiranja,  poučevanja, 
prepričevanja itd. eden temeljnih namenov poslovnega komuniciranja. Vplivamo na 
sodelavce, skupine v lastni organizaciji in na ljudi v drugih organizacijah, s katerimi 
poslujemo.  Poslovno komuniciranje  je  uspešno,  če vpliva  na stališča in  delovanje 
posameznikov in skupin tako, da organizacija dosega zastavljene cilje. Cilji pa morajo 
biti zastavljeni tako, da so privlačni za vse zaposlene. Samo na ta način bomo dosegali 
dobre rezultate. Seveda pa ne smemo pozabiti, da ima vsak posameznik tudi svoje 
lastne cilje, ki jih skuša uresničiti v organizaciji. Čim bolj bodo lastni cilji zaposlenih 
usklajeni  s  cilji  organizacije,  lažje  jih  bomo  uresničevali  in  potrebno  bo  manj 
vplivanja.

Tukaj  bi  bilo  potrebno  omeniti  Maslowo  teorijo  o  potrebah  posameznika,  saj 
vplivanje  temelji  ravno  na  nepotešenih  potrebah  posameznika.  Potrebe  lahko 
razvrstimo v pet stopenj:

1. Fiziološke  potrebe:  lakota,  žeja,  spanje,  spolnost.  Najprej 
morajo  biti  zadovoljene  osnovne  potrebe,  nato  lahko 
zadovoljujemo višje.

2. Potrebe  po  varnosti:  posameznik  občuti  varnost  takrat,  ko 
obvladuje okolje, v katerem živi. V okolju morajo biti znana 
pravila,  vrednote  in  zakoni,  kar  omogoča,  da  se  situacije 
predvidijo  in  nadzirajo.  Človek se  počuti  varnega  takrat,  ko 
lahko  svojemu socialnemu okolju  zaupa:  varnost  zaposlitve, 
osebnega razvoja, preskrbljena starost.

3. Potrebe po sprejetosti:  posameznik mora imeti  občutek,  da 
nekam pripada, da je upoštevan, da lahko izraža svoje misli, 
stališča, čustva, strahove, da je v dobrih odnosih z drugimi.

4. Potrebe po potrditvi,  ugledu:  temelj  je  samospoštovanje in 
samozaupanje, nato pa spoštovanje in priznanje drugih. Tukaj 
si  želi  vsak  uresničevati  svoje  osebne  cilje  po  uveljavitvi  v 
poklicu, napredovanju, statusu.

5. Potrebe  po  samouresničevanju:  gre  za  razvoj  lastnih 
sposobnosti in ustvarjalnosti ter izražanje lastne osebnosti.

Kakšno moč potrebujemo za vplivanje? Komuniciranje kot vplivanje se ravna po 
vedenjskih značilnostih ljudi, na katere hoče vplivati. Najbolj uspešni smo, če uspemo 
vplivati na delovanje in vedenje ljudi s spodbudami, ki  jim prinašajo zadovoljitev 
njihovih potreb,  želja,  ciljev.  Vedenje  je  vedno posledica odločanja med želenimi 
koristmi in neželenimi izgubami, usmerjeno pa je v izpolnjevanje in zadovoljevanje 
potreb.
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Vrste moči so strnili Možina in drugi avtorji (1998):

• Fizična moč – moč posameznika, zakona, policije; je skrajno sredstvo in v 
urejenem svetu komaj obstaja; v poslovnem komuniciranju ni prostora zanjo, 
ker vselej izzove odpor.

• Moč nagrad in kazni – napredovanje,  plača,  status,  koristi;  je  učinkovita, 
vendar nepriljubljena, saj nihče ne želi biti kupljen.

• Moč znanja – ekspertna moč – najplemenitejša oblika moči, ki pogosto ne 
potrebuje podpore drugih resursov, saj je odvisna od potrebe po znanju; je 
spoštovana in priljubljena oblika moči.

• Idejna moč – moč zgleda in osebnosti (karizma) – podpirata jo moč položaja 
in  moč  znanja;  je  krhka  in  minljiva;  dostikrat  izgine  s  položajno  močjo; 
pogosto jo zlorabljajo.

• Interesna  moč  –  temelji  na  usklajevanju  in  povezovanju  interesov 
udeležencev v notranjih in zunanjih okoljih organizacije.

• Negativna  moč –  uporaba  katerekoli  druge  oblike  moči  na  način,  ki 
preprečuje doseganje ciljev z zaviranjem, zavlačevanjem, zavajanjem; pogosto 
je nemoralna.

Pomembno je izbrati najprimernejšo vrsto moči in se vprašati, kakšen odziv želimo 
oz. ga bom dobili. Tako lahko pride do:

 podreditve posameznika, kar je pogosto odziv na fizično moč, moč nagrade 
ali  kazni  in  moč  položaja.  Podreditev  je  pogosto  samo  začasna,  saj  se  v 
posamezniku  pojavijo  občutki  nejevolje,  strahu,  odpora,  maščevalnosti, 
zamere.  Takemu  človeku  ne  moremo  zaupati,  venomer  ga  moramo 
nadzorovati in če želimo ohranjati njegovo vedenje in podredljivost, moramo 
utrjevati vedenje s pozicije moči. Tak odziv je sicer slab, je pa takojšen in v 
kriznih situacijah edini možen.

 identifikacije  z  vzornikom,  kar  je  največkrat  odziv  na  moč  znanja,  moč 
zgleda  in  včasih  tudi  na  moč  položaja.  Prednosti  tega  odziva  so,  da  se 
naklonjenost vzorniku poveča, kar godi tudi njegovemu samoljubju. Slabost 
pa  je,  da  omogoča  nastanek  »velikih  vodij«,  kar  zmanjšuje  prožnost 
organizacije.

 internalizacije, kar pomeni, da posameznik prevzame in ponotranji stališča, 
vrednote vodje in organizacije. To je kakovostna oblika odziva, saj vodi do 
tega,  da  posameznik  deluje  iz  lastnih  nagibov.  Če  so  izidi  ugodni,  je 
zadovoljstvo veliko, če so izidi neugodni, potem jih posameznik popravlja iz 
lastne pobude.

1.5 Slog komuniciranja in vodenja

Možina in drugi avtorji (1998) pravijo, da je od prav izbranega sloga komuniciranja 
odvisna uspešnost vplivanja na druge ljudi v skladu z našimi namerami. Izbira sloga 

28



je  odvisna  od  značilnosti  udeležencev  v  komuniciranju,  predvsem  od  njihove 
pripravljenosti, znanja, sposobnosti, obvladovanja različnih veščin, voljnosti poprijeti 
za delo, izvršiti spremembo, opraviti vse potrebno. 

Iz tega sledijo štirje tipi vedenja ljudi:

1. malo voljni in malo zmožni – vodimo jih z ukazovanjem in naročanjem,
2. malo zmožni, vendar voljni – vodimo jih tako, da jih poučujemo,
3. zmožni, vendar le malo voljni – skušamo jih spodbuditi, da bi sodelovali,
4. zmožni in voljni – z vodenjem ni težav, naloge jim poverjamo, delegiramo.

Slogi vodenja:

 Naročanje: uporabljamo ga, če je pripravljenost in motivacija za delo 
nizka,  če  so  malo  voljni  in  malo  zmožni.  Vodji  tako  ostane  le 
avtoritarno  vodenje,  kar  pomeni  nadzorovanje,  naročanje, 
obvladovanje, usmerjanje. Slabost tega sloga vodenja je v tem, da se 
začne vodja preveč posvečati samo navodilom, nadzoru izvajanja le-
teh   in  manj  sodelavcu  samemu.  Vsa  odgovornost  za  izvedbo 
dejavnosti ostane vodji.

 Poučevanje:  če  je pripravljenost  sodelavcev za delo večja (so manj 
zmožni,  zato  pa  voljni),  potem  uporabimo  slog,  kjer  vodja  skuša 
usposobiti delavca za opravljanje določene dejavnosti in ga vodi manj 
avtoritativno.  Posveti  se  spodbujanju,  razlagi,  pojasnjevanju  svojih 
odločitev. Odgovornost za izvedbo je v tem primeru na obeh.

 Sodelovanje:  obnese se  takrat,  ko so sodelavci  zmožni,  ne  pa  zelo 
voljni za delo. Vodja poseže po delno participativnem vodenju, kjer 
ugotovi, česa je delavec zmožen in mu potem nalaga dejavnosti, ki jih 
zmore in pri  tem ga spodbuja. Vodja se bolj ukvarja z delavcem in 
manj  z  dejavnostjo.  Posreduje mu zamisel,  idejo in mu pomaga pri 
odločanju. Skrb in odgovornost za izvedbo se preneseta na delavca.

 Poverjanje: je pravi način, če je pripravljenost sodelavcev velika (so 
voljni  in  zmožni).Vodja  se  v  tem  primeru  lahko  odloči  za 
participativno vodenje, saj delavcu popolnoma zaupa in mu prepušča 
tako  odločitve  kot  tudi  izvajanje  dejavnosti.  Vodja  se  sedaj  lahko 
usmeri le na spremljanje in svetovanje.
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Slika 2: Štirje slogi vodenja in pripravljenost sodelavcev (Možina et. al., 1998)

 

Zavedati  se moramo, da recepta za izbiro najboljšega sloga vodenja ni.  Vedno se 
moramo  prilagajati  in  spreminjati sloge vodenja, saj je iluzija, da bi izbrani slog 
vodenja  veljal  za  vrsto  let.  Odvisen  je  od  ljudi,  ki  se  nahajajo  v  organizaciji,  se 
spreminjajo, zamenjajo. Zmožnost in voljnost delavcev se lahko v nekem trenutku 
tudi  spreminjata,  povečujeta  ali  zmanjšujeta.  Ključni  besedi  v  tem  primeru  sta 
pozornost na spremembe in prilagajanje.
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1.6 Povzetek poglavja

Poslovno komuniciranje ni le ena izmed veščin, ki jo mora obvladati vsak posameznik 
v organizaciji, pač pa je pogoj za uspešnost vseh, ki imajo opravka z drugimi ljudmi. 
Managerji  morajo  obvladati  poslovno  komuniciranje,  saj  je  to  pogoj  za  uspešno 
vodenje organizacije in za to porabijo pretežen del svojega časa.

Poslovno  komuniciranje  je  učinkovito  takrat,  ko  uresničuje  zastavljene  cilje 
organizacije – s pravo vsebino, urejenostjo in primernimi sredstvi. Vedeti moramo, 
kaj želimo doseči, kaj je naš namen, s kom komuniciramo, kakšen je časovni okvir, 
kakšne informacije želimo.

Pomembno je,  da se  zavedamo,  da ni  mogoče nekomunicirati,  saj  lahko pride do 
motenj  in  napačnih  razlag  v  komunikaciji.  Dober  komunikator  mora  obvladati 
opazovanje  in  spremljanje  sogovornikove  neverbalne  komunikacije,  vzpostavljati 
dober stik ter nevsiljivo prevzeti vodenje, če je to potrebno.

Kako povemo, je pogosto bolj pomembno od tega, kar povemo.

Zavedamo  se,  kako  pomembne  so  informacije  za  organizacijo  –  kakovostne, 
pravočasne, dostopne, pravo število. Tisti, ki ima veliko informacij, ima tudi večjo 
moč vplivanja.

Eden  temeljnih  namenov  poslovnega  komuniciranja  je  vplivanje  na  sodelavce  in 
skupine  v  organizaciji  ali  zunaj  nje.  Vplivamo  na  delovanje  in  vedenje  ljudi. 
Vplivamo lahko le, če upoštevamo interese in potrebe ljudi.

Od izbranega sloga komuniciranja in vodenja je odvisna uspešnost vplivanja na druge 
ljudi. Izberemo lahko različne sloge vodenja: poverjanje, sodelovanje, poučevanje in 
naročanje. Vedeti moramo, da je organizacija živ organizem, ki se spreminja, zato ne 
moremo  vztrajati  samo pri  enem slogu,  pač  pa  se  moramo znati  prilagajati  dani 
situaciji in ljudem.

Vprašanja za ponavljanje

1. Kako bi opredelili pojem poslovno komuniciranje?
2. Zakaj je pomembno, kako so zastavljeni cilji organizacije?
3. Katere sestavine strategije komuniciranja poznate?
4. Kako bi razložili trditev, da ni mogoče nekomunicirati?
5. V čem se poslovno komuniciranje razlikuje od drugih vrst komuniciranja?
6. Kdaj ima informacija vrednost za organizacijo?
7. Kako si sledijo kategorije človeških potreb po Maslowu?
8. Kakšno moč potrebujemo za vplivanje in kakšen je odziv na uporabo različnih 

vrst moči?
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9. Razložite,  v  kakšnem  odnosu  je  pripravljenost  sodelavca  z  izbiro  sloga 
vodenja?

2 VRSTE POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA

2.1 Poslovni razgovor

Poslovni razgovor je ena od sestavin komuniciranja pri poslovanju. Vedno je ciljno 
usmerjen, kar pomeni, da je usmerjen v uresničevanje ciljev organizacije. Učinkovit 
je, če dosega svoje cilje s kar najmanjšo porabo resursov, predvsem časa. Razgovor 
ponavadi  vključuje  dve  ali  več  strank,  torej  gre  za  dvosmerno  ali  večsmerno 
komuniciranje.   Redko  je  namenjen  samo  obojestranskemu  informiranju,  glavni 
namen  je  vplivanje  na  udeležence,  na  njihove  interese,  stališča,  želje,  hitro 
izmenjavanje  stališč  in  informacij,  dobivanje  takojšnje  povratne  informacije, 
spremljanje tako verbalne kot neverbalne govorice sogovornika.

Je osnovna oblika interaktivnega komuniciranja, zato jo najdemo tudi pri poslovnih 
sestankih, pogajanjih, predstavitvah, nastopih, svetovanju ipd.

2.1.1 Poslušanje

Najpomembnejše pri  razgovoru je  poslušanje,  kajti  takrat  pridobivamo pomembne 
informacije o zadevi in sogovorniku. Čeprav za poslušanje porabimo veliko več časa 
kot  za  govor  ali  pisanje,  se  ga  nikjer  ne  učimo.  Predpostavljamo,  da  zna  vsak 
poslušati, vendar to ne drži. Redki so tisti, ki so dobri poslušalci. 

Alessandra  in  Hunsaker  (cit.  Kavčič,  2000)  pravita,  da  povprečni 
zaposleni porabi približno tri četrtine delovnega časa za komunikacijo, 
približno polovico od tega za poslušanje. Učinkovito posluša le 25 % 
časa. To pomeni, da nam 75 % informacij uide, jih pozabimo, narobe 
razumemo. Normalen, netreniran poslušalec razume in si zapomni le 50 
% pogovora, pa še polovico od tega pozabi v naslednjih 48 urah. 
Dejansko  si  ne  zapomnimo  večino  tistega,  kar  nam  povedo  in  
pozabimo večino tistega, kar slišimo.

Različna  intenzivnost  poslušanja  omogoča  različno  natančno  sporazumevanje. 
Alessandra  in  Hunsaker  (cit.  Kavčič,  2000)  sta  opredelila  štiri  ravni  intenzivnosti 
poslušanja:

 Prejemnik ne posluša:  poslušalec govorca sploh ne posluša oziroma se ne 
trudi,  da  bi  slišal,  kar  je  rečeno.  Hlini  pozornost,  večinoma  pa  dober 
opazovalec že po njegovi trdi drži in nervoznemu vedenju vidi, da ne posluša. 
Vzrok je v tem, da hoče poslušalec sam govoriti, prizadeva si, da bi prišel do 

32



besede,  prekinja  sogovornika,  in  hoče  vedno  imeti  zadnjo  besedo.  Tak 
sogovornik je za okolico zelo naporen.

 Površni poslušalec:  ta sliši zvoke in besede, ne sliši pa pomena in namena. 
Sliši,  vendar  ne  posluša.  Pogosto  ga  zmoti  lastno  razmišljanje  in  drugo 
dogajanje v okolju. Mnogi površni poslušalci selektivno sprejemajo motnje iz 
okolja  zato,  da  imajo  opravičilo,  da  ne  sodelujejo  pri  pogovoru.  Težjim 
pogovorom se skušajo izogniti, zanimajo jih le podatki in zaključki, ne pa tudi 
glavna ideja. Govornik je pri takem poslušalcu zaveden, ker misli, da ga le-ta 
posluša in sliši. Take situacije vodijo v nerazumevanje, napake, frustracijo in 
slabo delovno vzdušje.

 Ocenjujoči  poslušalec:  ta  si  prizadeva,  da  bi  slišal,  kar  sogovornik 
pripoveduje, ne razume pa namena. Poskuša se skoncentrirati na vsebino oz. 
na  kakšno  nepomembno  podrobnost   ali  posebnost  v  govorjenju  in  ne  na 
pomen. Pride do nesporazuma, ker je poslušalec prepričan, da je vse razumel, 
govorec pa je prepričan, da ga slednji ni razumel. 

 Aktivni poslušalec: to je najzahtevnejša, najbolj naporna in najbolj učinkovita 
raven  poslušanja.  Poslušalec  skuša  razumeti  sogovornikova  čustva,  misli, 
potrebe, želje, ne da bi jih skušal vrednotiti, interpretirati, iskati skrite pomene. 
To pomeni,  da izključi  lastne misli  in čustva,  da bi  uspel  razumeti  pomen 
sporočila tako, kot ga doživlja in posreduje sogovornik. Poskuša se vživeti v 
»njegovo  kožo«.   Zato  mora  poslušati,  ne  sme  prekinjati  sogovornika  in 
presojati njegovih čustev in besed.

Da bomo laže razlikovali med dobrimi in slabimi poslušalci,  si oglejmo naslednjo 
razpredelnico (Možina et. al., 1998).

USPEŠNO POSLUŠANJE SLAB POSLUŠALEC DOBER POSLUŠALEC

Iskanje zanimivih vidikov. Presliši  na  videz  nezanimivo 
informacijo.

Ne zamudi  priložnosti  –  išče 
zase zanimiv vidik.

Presojanje  vsebine,  ne 
podajanja.

Ne  posluša  neprivlačno 
podane informacije.

Zanima se  za  vsebino,  ne  za 
napake v podajanju.

Obvladovanje  lastne 
neučakanosti.

Vskakuje  v  razlago,  v 
dokazovanje,  prekinja 
sogovornika.

Počaka  s  sodbo,  dokler  ne 
izve  vsega,  oglaša  se  le  za 
poizvedbe.

Težišče,  naravnanost 
poslušanja.

Posluša le dejstva. Posluša, da bi odkril osrednjo 
zamisel.

Prožnost v poslušanju. Nenehno  in  podrobno 
zapisuje, vselej na enak način.

Zmerno  zapisuje,  način 
prilagaja sogovorniku.

Poslušanje je delo. Se  ne  pretegne,  hlini 
pozornost.

Zavzeto  posluša,  ves  čas 
sodeluje.

Odnos do motenj. Ni ga težko raztresti, odvrniti 
na druge misli.

Ne  zmoti  ga  neprimerno 
obnašanje, zna se zbrati.

Priložnost in voljnost duha. Izmika se zahtevnim temam. Osredotoča  se  na  zahtevne 
teme.

Sprejemanje drugačnosti. Popade  vsako  čustveno 
besedo.

Razlaga si  čustvene izjave in 
se ne obeša nanje.

Misli so hitrejše od govora. Ob  počasnem  sogovorniku, Dvomi,  predvideva,  tehta 
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mu misli uhajajo drugam. podatke,  posluša  med 
vrsticami.

 Nekaj nasvetov za dobro poslušanje

1. Osredotočimo se  na  tisto,  kar  nam sogovornik  skuša  povedati.  Skušamo 
izločiti vse moteče dejavnike v okolju (hrup, govor drugih ljudi v prostoru, 
neudobna soba, neudoben sedež, telefon ipd.) in pri sebi (neudobna obleka, 
slabo počutje ipd.).

2. Čim več pozornosti posvetimo sogovornikovemu izražanju, kretnjam, drži 
telesa, tonu glasu, mimiki obraza.

3. Z  dodatnimi  vprašanji  in  komentarji  lahko  poskušamo  dobiti  še  več 
informacij ali pojasnilo o določeni temi.

4. Ne prekinjamo sogovornika in mu ne skačemo v besedo.

2.1.2 Spraševanje

Spraševanje je  temeljna veščina,  ki  jo  potrebujemo za uspešen poslovni  razgovor. 
Odgovor je odvisen od vprašanja, ki smo ga postavili. Na začetku razgovora ponavadi 
samo poslušamo in ko se nam nekje na sredini zazdi, da vse, kar smo do sedaj slišali, 
ne zadošča za uspešen sklep, začnemo razmišljati o vprašanjih.

Vprašanja so lahko odprtega in zaprtega tipa.

Z odprtimi  vprašanji  spodbudimo  sogovornika,  da  prosto  pripoveduje  in  na  ta 
vprašanja pogosto dobimo veliko informacij, saj je vzdušje sproščeno. Primerna so 
zlasti za začetek razgovora.

Z  zaprtimi vprašanji, ki so bolj ciljno naravnana, pa omejimo sogovornika na en 
odgovor. Od njega terjajo, da se takoj opredeli, pove svoje mnenje. Prinesejo lahko 
jasne odgovore, po drugi strani pa zavirajo ustvarjalno mišljenje in sodelovanje. Zato 
so primerna ob koncu razgovora.

Slika 3: Prednost odprtih in zaprtih vprašanj (Erčulj, 1999)

Odprta vprašanja Zaprta vprašanja

sprostijo sogovornika omogočajo  nadzor  nad 
potekom razgovora

odkrivajo sogovornikova mnenja omogočajo  izmenjavo 
specifičnih informacij

odkrivajo  sogovornikove 
spretnosti sporazumevanja

skrajšajo čas razgovora

omogočajo  izmenjavo  mnogih 
informacij

»prikrijejo«  slabega 
spraševalca

odkrijejo sogovornikova čustva in 
vrednote

omogočajo  močno 
standardizacijo razgovorov
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Po slogu in namenu poznamo še nekaj drugih vrst vprašanj (Možina et. al.,1998):

 Navajajoča vprašanja: vodijo sogovornika v želeno smer, mu pomagajo, da 
se sam iz lastnega prepričanja odloči za tisto, kar hočemo. To je neke vrste 
manipulacije,  vendar  lahko  sam  presodi,  ali  gre  za  dobronamerno  ali 
zlonamerno. Primer: »Kajne, da bi bili tudi vi za to …«, »Se vam tudi zdi …«.

 Razmišljujoča  vprašanja:  navajajo  na  skupno  ustvarjanje  in  snovanje, 
razčiščujejo in pojasnjujejo ter odpravljajo nesporazume. Primer: »Sem prav 
razumel, da …«.

 Retorična vprašanja: pravzaprav to niso vprašanja, ki bi zahtevala odgovore. 
So vprašanja, ki si jih zastavljamo sami sebi. So orodja, s katerimi se razgiba 
razgovor. 

 Kontrolna  vprašanja:  z  njimi  preverimo,  ali  nas  je  sogovornik  dobro 
razumel, ali smo se zares prav dogovorili.

2.1.3 Sporočanje

Sporočanje  je  aktivni  del  poslovnega  razgovora.  Možina  in  drugi  avtorji  (1998) 
pravijo, da sporočanje obsega posredovanje informacij o zadevi, stališč o predlogih, 
predlogov  in  ugovorov,  novih  usmeritev,  racionalnih  in  emocionalnih  sestavin 
poslovnega razgovora.

Učinkovito  sporočanje  je  predvsem  veščina,  ki  se  jo  da  naučiti.  Uporabimo 
primerjave,  presenečanja,  poudarke,  dodatne  informacije,  retorična  vprašanja,  da 
pritegnemo sogovornikovo pozornost. 

Pri sporočanju pride do izraza osebni stil  komuniciranja, zato ga je dobro poznati. 
Osebni stil komuniciranja se izraža v tem, kako posameznik kombinira v celoto tri 
sestavine  komuniciranja:  besedno,  glasovno  in  vidno  (Alessandra,  Hunsaker,  cit. 
Kavčič,  2000).  Način  kombiniranja  besedne,  glasovne  in  vidne  komponente  se 
navezuje  na  osebnost  sporočevalca.  V  nadaljevanju  je  prikazan  model  štirih 
komunikacijskih stilov, ki jih razlikujeta zgoraj omenjena avtorja.

Razlikovanje  štirih  stilov  komuniciranja  temelji  na  dveh  dimenzijah  vedenja 
posameznika:

 Neposrednost – posrednost
Neposrednost  pomeni,  da  oseba  deluje  z  odprtim  izražanjem misli,  občutkov, 
pričakovanj,  zato  da  bi  vplivala  na  druge.  Taki  ljudje  delujejo  hitro,  so 
samozavestni, z lahkoto komunicirajo, se spopadajo s konflikti in spremembami, 
so tekmovalni, nepotrpežljivi, imajo močan stisk roke, gledajo naravnost v oči, 
hitro govorijo.
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Posredni ljudje so previdnejši pri odločitvah in spremembah, so skromni, počasni, 
ponižni,  na sestankih oklevajo s  svojim nastopom, izogibajo se konfliktom, so 
diplomatski, potrpežljivi, kooperativni, govorijo počasneje in manj glasno, redko 
prevzamejo iniciativo, tudi vizualno se ne izpostavljajo.

 Podpora – kontrola
Podporni ljudje so emocionalno zelo odprti, z lahkoto pokažejo čustva, radi imajo 
telesni  kontakt,  pogosto  stiskajo  roko,  so  zelo  neformalni,  radi  imajo  tople 
medsebojne odnose, odločajo se na podlagi občutkov.
Za ljudi, ki se imajo pod kontrolo, pa je značilno, da so čustveno zadržani, rigidni, 
radi imajo fizično distanco, so bolj zadržani v vedenju, usmerjeni so v naloge, 
odločajo se na podlagi dejstev, radi delajo sami, delujejo kot intelektualci, dobro 
razporejajo svoj čas. 

Kombinacija teh dveh dimenzij daje štiri komunikacijske stile:

1. DRUŽABNIK: potrebuje  stike  z  ljudmi,  je  živahne  narave,  skrbi  za  svoj 
videz, odloča se spontano, rad ima spremembe, inovacije, ne mara konfliktov, 
je optimističen, rad pretirava in posplošuje, rad sanjari, hitro menja aktivnosti, 
rad dela z drugimi, želi si priznanja drugih, je zelo prepričljiv v komunikaciji.

2. USMERJEVALEC:  potrebuje  zaposlitev,  deluje  hitro  in  odločno,  misli 
logično, prizadeva si za rezultate, rad ima spremembe, je hladen, neodvisen, 
tekmovalen, najbolje dela sam, želi priznanje za svoje dosežke, ni dovzeten za 
občutke in nasvete drugih.

3. MISLEC: misli logično, hoče imeti prav, rad ima organiziranost in urejenost, 
veliko sprašuje o podrobnostih, usmerjen je v delo, pri odločanju je previden, 
najraje stvar uredi ali naredi sam, dela sam in počasi,  natančno, izogiba se 
konfliktom, rad razmišlja, je dober pri reševanju problemov.

4. ODNOSI:  skrbi  za  stabilnost,  misli  logično,  deluje  in  odloča  se  počasi, 
izogiba  se  spremembam  in  tveganju,  ne  mara  konfliktov,  poskuša  se 
prilagoditi  drugim,  rad  ima umirjenost,  išče varnost  in  pripadnost,  uživa v 
timskem delu, hoče, da ga drugi cenijo, zna dobro svetovati.

Slika 4: Model štirih komunikacijskih stilov (Kavčič, 2000)

    PODPORNOST

POSREDNOST                                                                        NEPOSREDNOST
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Stil ODNOSI

Stil MISLEC

Stil DRUŽABNIK

Stil USMERJEVALEC



     KONTROLA
Zakaj je pomembno, da poznamo svoj stil?  Omogoča nam, da bolje razumemo, 
kakšna sporočila pošiljamo drugim. In če poznamo stil drugih, če smo pozorni na to, 
potem lahko prilagodimo svoje sporočanje tistemu stilu, ki je blizu sogovorniku. Vse 
to omogoča boljše razumevanje.

Kako se prilagoditi stilu drugih?

Pri  družabniku podpiramo njegova stališča, ideje, pustimo, da gre razprava svojo 
pot, smo zabavni in hitro prehajamo iz ene teme v drugo, pokažemo zanimanje za 
osebo, se izogibamo konfliktom.
Pri  usmerjevalcu podpiramo njegove cilje, govorimo o zaželenih rezultatih, dajemo 
priznanje njegovim idejam, smo natančni, učinkoviti, dobro organizirani, ponudimo 
informacije, podprte z analizami, če se ne strinjamo, se ne prepiramo.
Pri  mislecu podpiramo potrebo po natančnosti, premišljenosti, organiziranosti, smo 
sistematični,  pripravljeni,  sprašujemo  in  omogočimo,  da  pokaže,  kaj  vse  zna,  si 
vzamemo čas za pojasnila in analizo, navedemo prednosti in pomanjkljivosti vsakega 
predloga, zagotovimo otipljive dokaze.
Pri  osebi  s  stilom  odnosi smo  topli,  iskreni,  podpremo  njene  občutke, 
predpostavljamo, da vsi vse jemljejo osebno, aktivno poslušamo, podpiramo odnose, 
pohvalimo timsko delo, odnose z drugimi in sposobnost, da se znajde.

2.1.4 Potek poslovnega razgovora

Poslovni razgovor vsebuje tri temeljne dele (Možina et. al., 1998):

 Priprave  in  uvod:  pripravo  je  potrebno  pripraviti  pred  poslovnim 
razgovorom, bistveno odloča o dolžini in trajanju razgovora. V prvi vrsti gre 
za analizo stanja, kjer se opredelijo prednosti in slabosti obravnavane teme ter 
izzivi in nevarnosti, ki jih prinaša. Nadalje določimo cilje, ki jih želimo doseči 
in  načrtujemo  ustrezno  strategijo  (način  razgovora,  posredno  ali  direktno, 
prijateljsko  ali  zadržano,  zaporedje  obravnavanih  vsebin,  časovni  potek, 
sredstva za razgovor, kakšne informacije potrebujemo). Na začetku razgovora 
sogovornika  pozdravimo  in  ga  z  nekaj  vljudnimi  besedami  razbremenimo 
začetne zadrege,  nato moramo opredeliti  namen razgovora.  Razgovor mora 
začeti tisti, ki je zanj dal pobudo.

 Jedro poslovnega razgovora:  medsebojno seznanjanje na začetku pomeni, 
da si sogovorniki povedo, kaj o obravnavani zadevi vedo, kaj o njej menijo, 
kje vidijo težave in kje priložnosti. Gradi se skupno izhodišče za nadaljevanje 
razgovora.  Nato  sledi  dokazovanje  in  prepričevanje,  kjer  sta  na voljo  dva 
pristopa: negativni, kjer sogovorniku dokazujemo, da nima prav, da njegovo 
stališče ni pravo, kar lahko vodi v zaostrovanje razgovora, ter drugi način, kjer 
predlagamo spremembe stališča, podpremo svoje prepričanje z argumenti in 
spodbujamo sogovornika k razmišljanju. Naše osnovno stališče pri poslovnem 
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razgovoru  naj  bo  pozitivno in  odprto,  saj  so  uspešni  samo razgovori  med 
enakopravnimi sogovorniki.

Slika 5: OK matrika (Erčulj, 1999)

Ti si OK Ti nisi OK
Jaz sem OK Skupaj  bova  lahko  uspešno 

delala.
Ne zaupam ti.

Jaz nisem OK Dokazati se moram ali pa se 
moram umakniti.

Lahko se dokažem samo na 
tvoj račun.

Na dokazovanje se moramo dobro pripraviti in zbrati podatke in dokaze v svoj 
prid, predvideti morebitne ugovore, predloge in si pripraviti stališča, vnaprej 
se  odločiti,  kako  se  bomo  odzvali  na  morebitna  nesprejemljiva  stališča 
sogovornikov.

 Zaključek razgovora:  razgovor  končamo kratko in  jasno,  vendar  moramo 
izbrati pravi trenutek. Opazujemo sogovornikovo vedenje, njegovo neverbalno 
govorico. Pred zaključkom še enkrat  povzamemo dogovore in jih zapišemo. 
Preveriti  moramo,  ali  smo  se  vsi  razumeli  in  ali  se  vsi  strinjamo  z 
dogovorjenim. 

2.1.5 Nasveti za vodenje poslovnega razgovora

Osredečki (1994) je zbral nekaj nasvetov za vodenje poslovnega razgovora:

 Sogovornika glejte v oči in imejte veder obraz.
 Sem ter tja ga ogovorite s priimkom oziroma z imenom.
 Pogovora ne začenjajte z negativnimi predznaki, kot so: Se opravičujem …, 

Oprostite, vzel vam bom nekaj časa …, Saj ne zamerite, če spregovorim …
 Ves čas bodite vljudni, ne omalovažujte sogovornika.
 Na sogovornikove pripombe ne odgovarjajte ironično ali sarkastično.
 Če sogovornik z vami govori  zviška,  ostanite  mirni  in  mu ne odgovarjajte 

enako.
 Pozorno  poslušajte  sogovornikove  argumente  in  jih  nikar  že  vnaprej  ne 

zavračajte. 
 Pri malenkostnih stvareh bodite popustljivi, bistvenim vprašanjem pa posvetite 

pozornost in bodite potrpežljivi.
 Izogibajte se dolgoveznosti, razlikujte bistveno od nebistvenega.
 Ne prilizujte se avtoritetam, vendar spoštujte njihov družbeni položaj.
 Nikoli ne dovolite, da bi se nestrinjanje sprevrglo v prepir.  Dobro voljo in 

olikano vedenje ohranite do konca.
 Ko je pogovor končan, se vljudno poslovite.
 Na koncu se nikoli ne opravičujte z besedami, kot so: Oprostite, ker sem vas 

motil …, Opravičujem se, ker sem vam jemal dragocen čas …
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2.1.6 Telefonski razgovor

Telefonski  razgovor  je  ena  od  oblik  poslovnega  komuniciranja  in  pomeni  obliko 
posrednega  ustnega  komuniciranja  dveh  oseb.  Od  neposrednega  pogovora  se 
telefonski razlikuje po tem, da osebi nista v fizičnem kontaktu, da lahko uporabljata in 
sprejemata  samo  zvočne  signale.  Vsa  pozornost  se  usmeri  na  uporabo  in 
prepoznavanje nekaterih karakteristik glasu: višina, barva, ton, hitrost itd. Ne moremo 
pa videti sogovornika, njegovih reakcij na naše besede, zato je tu zelo pomembno 
pozorno poslušanje.

Kavčič (2000) je povzel prednosti in slabosti telefonskega pogovora.

Prednosti telefonskega pogovora so: 

 Hitrost vzpostavljanja zveze med sogovornikoma: je večja kot pri drugih 
oblikah  komuniciranja.  Ko se  eden  od  njiju  odloči,  lahko v  kratkem času 
govori  z  drugim,  ki  je  oddaljen  več  kilometrov.  Hitrost  omogoča  pogosto 
uporabo te oblike komuniciranja.

 Priročnost vzpostavljanja zveze:  telefoni so gosto razmeščeni po ozemlju, 
prenosni  telefoni  pa  še  povečujejo  priročnost.  Tako  lahko  sogovornika 
opravita pogovor v različnem času iz različnih krajev.

 Hitrost  povratne  informacije:  je  takojšnja.  Ker  lahko  hitro  vzpostavimo 
zvezo, nam to omogoča tudi hitro izmenjavo informacij ob nastanku problema.

 Relativna  zasebnost:  telefonom  je  sicer  možno  prisluškovati,  vendar  je 
verjetnost za to majhna. Obstajajo tudi zaščitene telefonske linije.

Slabosti oziroma pomanjkljivost telefonskega pogovora pa so:

 Omejenost na besedne in zvočne signale: govorca se ne moreta videti in se 
orientirati  tudi  po  vidnem  komuniciranju.  S  tem  se  zmanjša  sporočilnost 
komunikatorja, ker težko ocenimo, ali je poslušalec takoj in pravilno razumel 
sporočilo (vloga govorice telesa je tukaj izničena).

 Omejena  zasebnost:  če  imamo  telefon  v  svoji  pisarni,  se  lahko  v  miru 
pripravimo in opravimo telefonski razgovor. V prostoru, kjer pa je več ljudi, 
lahko nezaželene osebe slišijo del pogovora, kar je za govorca neprijetno.

 Nedokumentiranost: ko je pogovor končan, ostane za njim le še nekaj, kar je 
v spominu. Vemo, da poslušalec polovico presliši in od preostalega v dveh 
dneh še polovico pozabi, zato je pomembno, da si oba delata zapiske ali pa da 
po pogovoru pisno potrdita, kaj sta se dogovorila.
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Kako se pripravimo na telefonski pogovor?

Tako kot pri drugih oblikah komuniciranja, tudi ta zahteva svojo pripravo. Najprej 
moramo opredeliti vsebino pogovora. Vedeti moramo, kaj želimo sporočiti, vprašati, 
ponuditi,  naročiti,  dobiti,  organizirati  ipd.  Najbolje je,  da si  to  zapišemo. Nato se 
vprašamo, ali je telefonska oblika pogovora  res najboljša za uresničevanje cilja oz. 
vsebine.  Morda  bi  kazalo  uporabiti  bolj  učinkovito  ali  bolj  osebno  vrsto 
komuniciranja,  morda  imamo več  časa  na  razpolago.  To  seveda  sami  presodimo. 
Pripravimo  si  pripomočke  (pisalo,  beležka,  kalkulator,  računalnik,  dopis  ipd.), 
podatke,  izberemo  besede.  Za  primer,  da  bo  klicani  odsoten  in  se  bo  vključil 
avtomatski odzivnik, si pripravimo sporočilo. Vedeti moramo, kdaj je  primeren čas 
za  klicanje,  saj  mora  imeti  klicana  oseba  čas  za  pogovor.  Praviloma  je  to  med 
delovnim časom.  Če  vemo,  da  ima  že  vnaprej  določene  dejavnosti,  ga  takrat  ne 
kličemo (npr.  kolegij  ob ponedeljkih med 8.  in 10.  uro).  Domov se kliče samo v 
primeru, če klicani to dovoljuje ali v nujnih primerih. Poskrbimo tudi za  sproščeno 
vzdušje, zato že prej izključimo moteče dejavnike (hrup, radio, neudoben stol, nakit, 
ki onemogoča normalno uporabo slušalke). 

Kako uspešno izvedemo telefonski pogovor?

Najprej se seveda dobro pripravimo, nato pa pokličemo. Telefon naj  zvoni tri- do 
šestkrat, potem odložimo slušalko, saj menimo, da klicanega ni v pisarni ali pa ima 
drug telefon oz. drugo dejavnost. Ko se klicani oglasi, ga klicatelj najprej pozdravi, 
potem  se  predstavi (ime in  priimek,  firma)  in  pove,  s  kom bi  želel  govoriti.  V 
primeru, da nas kdo pokliče, se vedno predstavimo in dodamo kratek pozdrav. Če klic 
sprejme tajnica in je šef odsoten, potem to razloži klicatelju in vpraša, če bo pustil 
kakšno sporočilo in pove, kdaj bo dosegljiv. 

Vljudnost je pogoj za vzpostavitev dobrega stika, zato je obvezno vikanje v pogovoru 
z ljudmi, ki jih ne poznamo. Na tikanje preidemo šele po dovoljenju druge osebe. K 
vljudnosti sodi tudi uporaba besed »prosim« in »hvala«.

Ko se začnemo pogovarjati, uporabimo najprej  vprašanja za pritegnitev pozornosti 
(Kako ste kaj?), nato na kratko opredelimo vzrok našega klica (Kličem vas  v zvezi 
…).  V  osrednjem  delu  pogovora  moramo  biti  zelo  pozorni  poslušalci (aktivno 
poslušanje) in spraševalci, da sproti razjasnimo nejasnosti ter pokažemo, da aktivno 
poslušamo.  Če  pride  zaradi  tehničnih  ali  kakšnih  drugih  motenj  do  prekinitve 
pogovora, klic ponovimo.  

Pogovor  zaključimo,  ko  sogovornika  smatrata,  da  je  tema  izčrpana  in  dogovori 
sklenjeni. Da sta za zaključek, nakažeta z glasom in besedami, sicer mora zaključek 
predlagati tisti, ki je klical (To bi bilo vse. Hvala in nasvidenje.). Dolžina pogovora je 
seveda odvisna od vsebine, vendar naj bi bil kratek in omejen na potrebna sporočila z 
nekaj vljudnostnimi frazami na začetku in na koncu. 

Če pogovor snemamo, moramo za to imeti dovoljenje sogovornika.
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Obljube, ki sta si jih sogovornika dala v pogovoru, je treba čim prej izpolniti, zato si 
moramo že med pogovorom vestno beležiti, kaj mora kdo narediti. Če obljubimo, da 
bomo poklicali nazaj, to tudi storimo.

2.1.7 Nasveti pri telefonskem razgovoru

Osredečki (1994) je podal nekaj zanimivih nasvetov glede telefoniranja:

 Ne  kličite  ljudi  zaradi  poslovnih  zadev  domov,  razen  če  niste  bili  tako 
dogovorjeni ali če je res nujno.

 V službi se izogibajte zasebnim pogovorom, sploh pa vseh medkrajevnih in 
mednarodnih  klicev.

 Kadar vas kličejo zasebno, pogovor čimprej končajte.
 Vedno imejte pri roki pisalo, papir ali  rokovnik.
 Predpostavljenih ne  kličite  po  telefonu,  da bi  se  pogovorili  o  kaki  zadevi, 

ampak se po telefonu dogovorite za sestanek. Telefonirajte jim samo, če sami 
tako zahtevajo.

 Tisti, ki je sprejel sporočilo za drugega, naj ga pusti pri njegovem telefonu.
 Telefonski pogovori  naj bodo kratki in jedrnati.  Ne spreminjajte telefona v 

govorniški oder ali psihoterapevtski medij.
 Če je podjetje spremenilo telefonsko številko, morate to poslovnim partnerjem 

takoj pisno sporočiti.

2.2 Poslovni sestanek

Sestanek  je  učinkovito  sredstvo  za  komuniciranje  med  več  ljudmi.  O  sestanku 
govorimo, kadar se zberejo trije ali več ljudi z namenom doseči skupne cilje in se 
dogovarjajo,  razpravljajo   in  sklepajo.  Uspešen  sestanek  doseže  cilje  z  najmanjšo 
porabo časa in drugih sredstev.

Obstajata  dve  vrsti  sestankov,  in  sicer  informativni,  ki  je  namenjen  posredovanju 
informacij udeležencem, ter urejevalni, namenjeni urejanju zadev ter snovanju novih 
zamisli (Možina et. al., 1998).

INFORMATIVNI SESTANKI UREJEVALNI SESTANKI

CILJI SESTANKA

• Seznanjanje  z  novimi  usmeritvami, 
postopki, metodami.

• Opredeljevanje zadev in problemov.

• Seznanjanje  s  potekom  načrtov, 
projektov.

• Snovanje  možnih  rešitev  za  urejanje 
zadev, delitev dela.

• Seznanjanje  s  poročili  o  delovanju • Usklajevanje  stališč,  obvladovanje 
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drugih enot, delovnih skupin. nasprotij, pogajanja.
• Seznanjanje  z  novimi  znanji  ter 

veščinami – seminarji, posvetovanja.
• Sprejemanje skupnih odločitev.

• Predstavljanje  izdelkov,  zamisli, 
predlogov.

• Ustvarjalno snovanje novih možnosti, 
usmeritev, pristopov.

NALOGE VODJE SESTANKA

• Zagotavlja  gradiva,  prostore,  potek 
sestanka.

• Vodi  vsebinske  in  organizacijske 
priprave za sestanek.

• Vodi priprave, oblikuje dnevni red. • Izbira udeležence, ki bodo ustvarjalno 
sodelovali.

• Usmerja potek,  skrbi za usmeritve in 
za časovni potek.

• Spodbuja sodelovanje, razpravo, skrbi 
za »rdečo nit«.

• Poskrbi za zapisovanje dogovorov. • Združuje  stališča,  pomaga  oblikovati 
soglasne sklepe.

2.2.1 Priprava poslovnih sestankov

Priprava poslovnih sestankov ni težka, vendar terja svoj čas in natančnost tistega, ki 
ga  pripravlja.  Če  hočemo,  da  bomo  izvedli  učinkovit  sestanek,  ki  bo  upravičil 
porabljeni čas udeležencev in dosegel zastavljene cilje, potem se moramo resno lotiti 
priprave. Kavčič (2000) je strnil pripravo v naslednje točke:

1. Potrebnost  sestanka:  vedno  se  mora  organizator  sestanka  vprašati,  ali  je 
sestanek  resnično  potreben.  Sestanki  so  idealni,  če  gre  za  kompleksne 
probleme, ki zadevajo več ljudi, če gre za pojasnitev nekih novih postopkov, 
poslovne  politike  ipd.  Vprašamo se,  ali  bi  lahko  zadevo  morda  priključili 
kakšnemu neformalnemu zbiranju zaposlenih in s tem prihranili svoj in njihov 
čas ter stroške, namen pa bi bil kljub temu dosežen. 

2. Cilji sestanka: v fazi priprave si moramo zastaviti cilje sestanka, ki jih želimo 
doseči. Najbolje je, da si jih zapišemo. Biti morajo uresničljivi, jasni nam in 
udeležencem sestanka. 

3. Odločitev o vrsti sestanka: primerna mora biti vsebini in ciljem, poleg tega 
pa upoštevamo še število in vrsto udeležencev, prostor, stil vodenja.

4. Dnevni  red: je  vodilo  udeležencem  o  poteku  sestanka,  zato  ga  moramo 
razdeliti  udeležencem dva  do  tri  dni  prej.  Lahko pa  je  napisan  na  vabilu. 
Udeležencem omogoča, da pridejo na sestanek pripravljeni in s seboj prinesejo 
morebitne materiale. Predstavlja okvir, ki spodbuja potek sestanka in usmerja 
na predvideno vsebino obravnave.  Število točk ne bo smelo biti  preveliko. 
Priporočljivo  je  imeti  več  krajših  sestankov  kot  pa  en  maratonski,  kjer 
zmanjka  volje  in  motivacije  za  konstruktivno  sodelovanje  v  razpravi  ter 
energije za aktivno poslušanje.   
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Pri sestavi dnevnega reda upoštevamo zakonitosti, ki jih avtorja Alessandra in 
Hunsaker (cit. Kavčič, 2000) označujeta kot »energetski ciklus sestanka«:

• Začetek sestanka je bolj  živahen in kreativen kot  konec,  zato damo 
točke, ki zahtevajo bolj jasne misli, na začetek.

• Zadeva, ki je prioritetna, je prva na dnevnem redu, da nam ne bi na 
koncu slučajno zmanjkalo časa in moči.

• Če ni  neke  prioritetne  zadeve,  potem pridejo  najprej  na  vrsto  hitro 
zaključene teme.

• Če imamo več aktivnih udeležencev, potem sestavimo dnevni red tako, 
da se izmenjujejo in s tem preprečimo monotonost sestanka.

• Če bo sestanek dolg, potem izmenjujemo problemske in informativne 
točke.

• Za konec je priporočljiva točka, ki združi prisotne.

5. Določitev  udeležencev:  na  sestanek  sodijo  tisti,  ki  zadeve  poznajo  in  so 
pripravljeni nekaj prispevati k doseganju ciljev sestanka, imajo potrebno moč 
odločanja,  bodo  odgovorni  za  uresničevanje  sklepov  sestanka,  poznajo 
problematiko in so vpleteni v problem, imajo čas, da se sestanka udeležijo, 
zastopajo  različna  stališča,  se  počutijo  dovolj  sproščeno,  da  povedo  svoje 
stališče in so sprejemljivi za stališča drugih.

Idealno število udeležencev sestanka je 4 do 7, 10 je še sprejemljivo, nad 12 pa 
že presega meje. Število udeležencev relativno hitro povečuje število možnih 
interakcij med njimi, s tem pa se povečuje tudi dolžina sestanka.

6. Izbira časa sestanka: primeren čas sestanka je takrat, ko se vsi udeleženci z 
njim strinjajo in  imamo na voljo  ustrezen prostor.  Ponedeljek in  petek sta 
najmanj primerna dneva, zato je bolje, da načrtujemo sestanek med torkom in 
četrtkom.

7. Trajanje poslovnega sestanka:  praviloma naj sestanki ne bi trajali več kot 
dve uri. Če so daljši, moramo načrtovati odmore. Trajanje (začetek in konec) 
sestanka je treba določiti vnaprej. Začeti moramo, ko je predvideno in končati 
najkasneje takrat, kot je bilo določeno.

8. Kraj sestanka: izberemo ga tako, da čim bolj ustreza udeležencem. Ponavadi 
je to sedež podjetja.

9. Prostor sestanka: razporeditev miz in stolov v prostoru je ključnega pomena. 
Razpored stolov naj bi v vsakem primeru omogočal očesni stik med govorcem 
(vodjo) in udeleženci. Za mizo se najlaže sporazumevajo udeleženci, ki sedijo 
z ramo ob rami ali nasproti. Udeleženci, ki bodo manj komunicirali, sedijo 
daleč narazen na isti strani ali diagonalno. Položaj vodje ob daljši stranici mize 
je značilen za participativno vodenje (P), ob ožji stranici, pa za avtoritarno (A) 
(Možina et. al., 1998).
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Şlika 6: Sedežni red na sestankih (Možina et. al., 1998)

10. Vabilo:  predvidene udeležence na sestanek povabimo z vabilom in je nujen 
pogoj, da zaželeni udeleženci izvedo za sestanek in se ga udeležijo. Vabilo 
mora vsebovati: datum, uro začetka in uro zaključka sestanka, kraj sestanka 
in po potrebi tudi, kako se do tja pride, točke dnevnega reda z materialom za 
posamezno  točko,  če  je  to  potrebno,  koliko  časa  bo  namenjeno  obravnavi 
posamezne  točke,  seznam  udeležencev,  komu  smo  poslali  vabilo  samo  v 
vednost. 

2.2.2 Vedenje in vodenje udeležencev

Na sestankih se  vedno skupaj  najdejo ljudje,  ki  različno reagirajo na situacije:  se 
razburjajo, so neodločni, tiho, energični, vsiljivi, nepotrpežljivi ipd. Tako mora vodja 
opazovati  in  razumeti  udeležence  sestanka  ter  jim  pomagati,  da  se  sprostijo  in 
postanejo ustvarjalni. Če opazujemo posameznike na sestankih, bomo ugotovili, da se 
vedno znova pojavljajo v podobnih vlogah in ko enkrat to ugotovimo, se jim lažje 
prilagodimo in jih obvladamo. 

Nekaj značilnih vlog udeležencev sestanka (Možina et. al., 1998):

 Prepirljivci: do drugih so nestrpni, trmasto vztrajajo pri svojih stališčih, do 
drugih so napadalni, vznemiri jih vsakršno stališče drugih. V skupini so zato 
moteči in destruktivno vplivajo na razpoloženje.

 Mimoze: so pretirano občutljivi ljudje, ki se zaprejo ob vsakem odklonilnem 
stališču, čeprav so voljni in zavzeti za delo. Vodja jim pomaga tako, da jih 
vzpodbuja, da postanejo bolj  odporni in ustvarjalni.

 Vsevedi: okolju dajejo vtis, da vse vedo, vtikajo se v marsikatero področje, 
vedno znova govorijo o svojih izkušnjah, ki jih ponavadi ni. Skupini kradejo 
dragocen čas in ovirajo oblikovanje skupnih stališč, dogovorov. Vodja je do 
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njih  strpen  toliko  časa,  dokler  njihove  trditve  niso  preveč  zmotne,  tedaj  z 
neposrednimi vprašanji vključi v razčiščevanje druge.

 Čvekala: nezadržno in površno govoričijo, ne povedo nič bistvenega, neradi 
poslušajo druge. Zato vodja že na začetku opozori na dnevni red in časovni 
potek. Če to ne zaleže, potem jih obzirno ustavi med sestankom.

 Bahači: neprestano govorijo, zviška obravnavajo druge udeležence, ne trpijo 
ugovorov, radi ukazujejo in dostikrat izzovejo burne odzive drugih. Podobni 
so  sebičneži,  ki  oporekajo  drugim  iz  nevoščljivosti  in  jim  ne  priznavajo 
zaslug. Oboji so med najmanj konstruktivnimi udeleženci, saj njihovi interesi 
nasprotujejo interesom skupine.

 Bojazljivci: ne zaupajo vase, bojijo se zamere, bojijo se izraziti svoje mnenje, 
so  nezaupljivi  do  novosti,  čeprav  so  pripravljeni  delati.  Vodja  jih  skuša 
pritegniti s konkretnimi nalogami, kjer morajo prevzeti odgovornost.

 Drobnjakarji: se radi spuščajo v podrobnosti in kmalu izgubijo pregled nad 
celoto,  zato  postanejo  drugi  nestrpni,  saj  jih  ovirajo  pri  delu.  Vodja  mora 
neprestano opozarjati na »rdečo nit« pogovora.

 Krivoverci: uveljavljajo očitno napačna stališča, vendar imajo v skupini nekaj 
somišljenikov,  ki  jih  podpirajo.  Vodja  ne  sme  direktno  oporekati,  ampak 
postreči s protiargumenti, dokazi, analizami.

 Ravnodušneži: na sestanku so pasivni, ne sodelujejo in ovirajo ustvarjalnost 
drugih.  Vodja  jih  skuša  vključiti  z  neposrednimi  vprašanji,  ki  so  blizu 
njihovim interesom. Potrebno je tudi ugotoviti vzroke ravnodušnosti.

 Zaspanci:  izgubljajo  interes  za  dogajanje  na  sestanku,  saj  jih  »uspavajo« 
monotone  razprave,  razlage,  ponavljanje  že  izrečenega,  razvlečeno 
obravnavanje gradiv, ki jih poznajo. Vodja jih skuša neposredno vključiti v 
delo in poživiti sestanek.

Sestanki, na katerih se vsi strinjajo z vodjem brez razprave in na katerih 
lahko vodja zlahka uveljavi svoje zamisli, niso zelo ustvarjalni. Udeleženci  
so v tem primeru največkrat pasivni in sklepi, ki se takrat sprejmejo, niso  
zares  »njihovi«,  zato lahko pričakujemo težave pri  uresničevanju le-teh.  
Dosti  boljši  je  sestanek,  na  katerem  se  izpostavljajo  različna  mnenja,  
stališča, kjer mora vodja uporabiti vse svoje znanje o vedenju in vodenju  
ljudi.  Ko je  dosežen  konsenz  pri  sklepih,  se  lahko zanesemo,  da  so  jih  
udeleženci sprejeli za »svoje« in jih bodo poskušali tudi uresničiti.

Na sestanku pridejo vodji prav naslednja znanja in veščine (Možina et. al., 1998):

 skrb za sistematično in temeljito odločanje o zadevi,
 spoznava, usmerja in povezuje interese udeležencev,
 spodbuja  učinkovito  komuniciranje,  odpravlja  ovire,  motnje,  pomaga 

pojasnjevati nesporazume,
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 utrjuje  pomnenje ugotovitev in spoznanj,  ki  naj  bi  jih udeleženci odnesli  s 
sestanka,

 obvladuje racionalna nasprotja stališč in interesov, težavne udeležence,
 obvladuje spore, preden se razvnamejo,
 ne sme dominirati s svojim mnenjem,
 pokazati mora, da aktivno posluša (drža telesa, mimika obraza, geste, kratke 

spodbudne opombe, zapisovanje, parafraziranje, spraševanje ipd.),
 uporablja možgansko viharjenje za pridobivanje idej o možnih rešitvah,
 uporablja participativen razpored stolov in mize,
 določa usmeritev in slog delovanja,
 postavlja jasen smoter in jasne cilje,
 zagotavlja, da se udeleženci držijo pravil in časovnega poteka sestanka,  
 zagotovi, da se na sestanku sprejme jasne in sprejemljive sklepe.

Tudi udeleženci morajo prispevati k učinkovitemu sestanku z naslednjimi lastnostmi:

 samostojnost – samostojno razmišljanje in delovanje brez nadzora,
 predanost – predani so zamisli, delovni skupini, organizaciji,
 osebnost – držijo se osebnih meril, ki presegajo tista v skupini,
 pokončnost – so pogumni, pošteni, mislijo kritično in neodvisno, na njihovo 

znanje in presojo se lahko zanesemo, držijo se etičnih meril, priznavajo svoje 
napake,

 zmožnost usklajevanja svojih interesov z interesi skupine,
 spoštovanje  časovnega  sporeda  sestanka  z  učinkovitim  komuniciranjem, 

sporazumevanjem, pogajanjem,
 spoštovanje in izvajanje pravil primernega vedenja.

Kakšne so naloge poslovne tajnice/tajnika?

 skrbi  za  nemoten  potek  sestanka,  varuje  udeležence  pred  motečimi  vplivi, 
zanje sprejema sporočila in posreduje njihova,

 skrbi za urejenost in udobnost prostora, 
 zapisuje povzetke glavnih tem, sklepe,
 ves čas je desna roka vodje in ima pri roki vso potrebno dokumentacijo,
 pozna imena, položaje, naslove in telefonske številke udeležencev,
 opozori vodjo na posebne priložnosti (osebni prazniki,  dosežki udeležencev 

ipd.),
 nenehno pazi na časovni potek, odmore in čas za oblikovanje sklepov,
 zapisuje obljube vodje udeležencem.

2.2.3 Potek in zaključek sestanka

Sestanek obsega več faz, najbolj pomembna za učinkovit sestanek pa je predhodna 
priprava.  Vodja  ne  sme nikoli  zamuditi,  da  lahko pozdravi  prihajajoče  ter  opravi 
zadnje  dogovore  in  usklajevanja.  Ne  sme  pozabiti  predstaviti  nove  udeležence, 
sporočiti, kdo se je opravičil in zakaj. Ko se sestanek začne, mora vodja predlagati 
dnevni red, navede cilje, ki jih želijo doseči in jasno začrta časovne omejitve.

46



Kavčič (2000) je strnil glavne sestavine poteka sestanka:

 Opredelitev  problema:  začne  se  s  temeljito  razpravo  o  vseh  sestavinah 
problema, v kateri sodelujejo vsi udeleženci ali vsaj večina. Naloga vodje je, 
da  spodbuja  razpravo  in  vzdržuje  ravnotežje  med  različnimi  ocenami 
problema. Cilj je  opredeliti pravi problem za reševanje. Lahko pa pride tudi 
do  tega,  da  razprava  ne  steče,  zato  mora  vodja  poznati  nekaj  napotkov  o 
vzpodbujanju razprave: 

• Vpraša za mnenje (»Kaj mislite o …?«)
• Parafrazira razpravo (»Če prav razumem, ste predlagali, da …?«)
• Spodbudi delovanje tistih, ki  so bolj zadržani (»Gospod Molčečnež, 

kaj pa vi mislite o predlogu?«)
• Prosi za povzetek razprave (»Podana je bila cela vrsta predlogov. Bi 

jih, prosim, nekdo povzel?«)
• Vpraša za pojasnilo (»Gospod Miklič, tega, kar ste pravkar rekli, pa ne 

razumem povsem. Ali lahko malo bolj pojasnite?«)
• Zahteva navedbo primerov (»Gospod Bergant, ali lahko navedete nekaj 

primerov?«)
• Testira  doseženo  soglasnost  (»Jaz  bi  se  s  tem  strinjal.  Je  še  kdo 

takšnega mnenja?«)
• Predlaga neko aktivnost (»Kaj mislite, bi naredili tole …?«)
• Izvede  poskusno glasovanje  (»Dajmo,  dvignite  roke  tisti,  ki  mislite 

enako!«)
• Predlaga postopek (»Vidim, da se je doslej  oglasil  le gospod Knez. 

Predlagam, da se izjasnimo vsi. Začnimo pri …!«)
• Prekine  razpravo  in  predlaga  razgovor  o  čem  drugem  (»Dajmo, 

pustimo to razpravo za nekaj časa in se pogovorimo o …!«)
• Preverja  temeljno  usmeritev  (»Ali  je  to  najboljši  način,  da  se 

dogovorimo …?«)
• Vodja ne sme  : uporabljati vprašanj, na katera ne zna nihče odgovoriti 

in na katera zadostuje samo odgovor da ali ne, postavljati dvoumnih, 
nejasnih  vprašanj,  zasliševati  udeležence  ali  jih  soočati,  vsiljevati 
svojega stališča drugim.

 Opredelitev  cilja:  ob  vsaki  točki  dnevnega  reda  določimo tudi  cilj,  ki  ga 
želimo z  obravnavo doseči.  Poleg  tega  navedemo tudi  omejitve,  ki  morda 
omejujejo doseganje cilja.

 Opredelitev  alternativnih  možnosti:  aktivno  iskanje  alternativnih  rešitev 
odkrije najboljšo možnost.  Najboljša možnost po pravilu ni tista, ki  ti  prva 
pade na pamet.  Iskanje  alternativ je  naporno a kreativno delo,  pri  katerem 
uporabljamo  različne  tehnike.  Ena  najpogostejših  je  brainstorming 
(možgansko  viharjenje),  ko  skupina  prosto  niza  ideje  o  možnih  rešitvah 
problema. Ideje se zapisujejo sproti na tablo in se jih v tej fazi ne vrednoti. To 
storimo šele na koncu, ko izbiramo najboljšo idejo. 

 Izbira najboljše alternativne rešitve: izmed možnih rešitev udeleženci hitro 
izberejo  dva  do  pet  najboljših.  Nato  lahko  sledi  večinsko  odločanje z 
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glasovanjem, kjer se najprej opredelijo vse prednosti in slabosti idej. Izbrana 
je  alternativa,  ki  je  dobila  večino  glasov.  Pri  soglasnem  odločanju (s 
konsenzom), ki je značilno za manjše skupine, pa poteka razprava toliko časa, 
dokler nihče več ne ugovarja.

 Oblikovanje  sklepa:  pomeni  formalizacijo  odločitve,  ki  so  jo  sprejeli 
udeleženci sestanka.  Sklep mora vsebovati  naslednje sestavine: kaj je treba 
narediti  za uresničitev odločitve, kdo je zadolžen za to, kakšna pooblastila 
ima pri tem, kdaj mora biti narejeno, kje se bo dejanje dogajalo, kako ga je 
treba izvršiti, kdo nadzira izvajanje, komu izvajalec poroča o izvajanju, kakšne 
so sankcije za neizvajanje.

 Zapisnik sestanka: ne piše ga vodja, ampak poslovna tajnica/tajnik, ali pa se 
določi koga od udeležencev sestanka. Najbolje je, da se dogovori pišejo sproti 
na tablo, kar pa je največkrat neuresničljivo. Zato moramo zapisnik poslati 
vsem udeležence. Obvezna vsebina zapisnika je naslednja: datum, čas in kraj 
sestanka, imena navzočih in imena odsotnih, kdo je vodil sestanek, dnevni red, 
sklepi, ki  so bili sprejeti,  vključno s tem, kdo je zadolžen za izvršitev, čas 
zaključka  sestanka,  datum,  čas  in  kraj  naslednjega  sestanka,  če  ga  je  že 
mogoče predvideti.

 Konec sestanka:  mora biti  ob pravem času,  ni  pa vseeno, kako končamo. 
Vodja  mora  videti,  ali  so  udeleženci  sprejeli  sklepe  za  svoje.  Na  koncu 
vsakomur  prizna  njegov  prispevek,  poudari  pozitivne  vidike  in  dosežen 
napredek, povzame dogovorjene sklepe in njihove nosilce. Zapisnikar mora 
nato čimprej napisati osnutek povzetka ali sklepov in ga dati vodji v pregled in 
dopolnitev. Zapisnik naj bo kratek, jedrnat, pregleden in konkreten, členjen 
tako  kot  dnevni  red.  Vsak  sklep  naj  ima  opisno  vsebino  in  odgovore  na 
»petero K« (na kaj, kdo, kdaj, kje, kako). Vodja in udeleženci sami se morajo 
po koncu sestanka vprašati o uspešnosti sestanka, svojem prispevku, vsebini 
itd. 

Dvajset vprašanj za ocenjevanje sestanka (Možina et. al., 1998):

1. Za sestanek so udeleženci prejeli spored.
2. Udeleženci so lahko sodelovali pri snovanju sporeda.
3. Udeleženci so dovolj zgodaj prejeli obvestilo o času in kraju sestanka.
4. Sestanek je bil v primernem in dovolj udobnem prostoru.
5. Sestanek se je začel ob napovedanem času.
6. Vnaprej je bilo odločeno, do kdaj bo sestanek trajal.
7. Vodja je skrbel, da je sestanek potekal po časovnem razporedu.
8. Vsak izmed udeležencev je imel priložnost, da pove svoje mnenje.
9. Udeleženci so se med seboj pozorno poslušali.
10. Vodja je med potekom sestanka skrbel za  vmesne povzetke.
11. Nobene od udeležencev ni skušalo prevladati v razpravi.
12. Vsak izmed udeležencev sestanka je lahko vplival na odločitve.
13. Sestanek se je končal s povzetkom dosežkov.
14. Sestanke, kakršen je ta, udeleženci občasno ocenjujejo.
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15. Udeleženci so zagotovo uresničili na sestanku sprejete dogovore.
16. Po sestanku je vsak izmed udeležencev dobil povzetek ugotovitev in sklepe.
17. Vodja sestanka je zasledoval, kako udeleženci izvajajo dogovore s sestanka.
18. Na sestanku so sodelovali primerni in potrebni udeleženci.
19. Proces snovanja odločitev je bil primeren za število udeležencev.
20. Tehnična oprema, potrebna za sestanek, je bila zadostna in je delovala.

2.2.4 Nekaj priporočil

Za  konec  nanizajmo  še  nekaj  nasvetov,  kaj  lahko  in  česa  ne  smemo  početi  na 
sestankih  (Možina et. al., 1998):

Deset priporočil

 Določi jasen smoter in cilje za vsak sestanek.
 Pravočasno razpošlji spored in gradiva.
 Osebno se dobro pripravi na sestanek.
 Izberi primeren prostor za sestanek, poskrbi za razpored in opremo.
 Trdno se drži sporeda.
 Podpri informiranje, razpravo in snovanje z vizualnimi pripomočki.
 Skrbno odmeri, kdaj in koliko časa boš govoril.
 Uporabljaj znanja in veščine vseh udeležencev.
 Obvladuj preveč zgovorne in preveč vase zaverovane udeležence.
 Na sestanku preudarno gospodari s časom.

Deset svaril

 Ne skliči sestanka, če ni zares potreben.
 Ne vabi na sestanke ljudi, ki jih tam ni treba.
 Ne sprejmi vabila na sestanek, če za udeležbo nimaš tehtnih razlogov.
 Ne čakaj na zamudnike, če za to ni prav posebnih razlogov.
 Ne dovoli, da bi tvoji občutki do udeležencev vplivali na potek sestanka.
 Nikar ne skušaj biti ustvarjalen in kritičen v isti sapi.
 Ne dopuščaj vzporednih razprav na sestankih in se sam ne vpletaj v njih.
 Ne  poskušaj  uveljaviti  odločitve,  dokler  udeleženci  o  njej  niso  dovolj 

razpravljali.
 Ne  polemiziraj  neposredno  z  drugimi  udeleženci,  govori  vselej  vodji 

sestanka.
 Če vodiš sestanek, pojasni svoje poglede samo, če je to zares pomembno.
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2.3 Javni nastop in predstavitev

»Možgani so veličastna stvar:
brezhibno delujejo od rojstva
pa do trenutka, ko vstaneš,
da bi imel nastop.«

(M. Twain)

Mislimo, da se ljudje, ki nastopajo izjemno dobro, rodijo s to veščino, pa ni tako. 
Dobri govorci mnoga leta vadijo in se izpopolnjujejo, se učijo organiziranja, priprave, 
izvajanja, obvladovanja udeležencev, vodenja. Veliko truda, volje in prizadevnosti je 
vloženega v to, da postanejo dobri govorci. Tukaj se izkaže, da vaja resnično dela 
mojstra. In manager, katerega delo je močno povezano z javnim nastopanjem, se mora 
naučiti vseh spretnosti. 

Lastnosti, znanja in spretnosti dobrega govorca so naslednja (Možina et. al., 1998):

Lastnosti dobrega govorca Znanja in veščine dobrega govorca

• Ve, kaj ima povedati. • o komuniciranju,
• Najde dovolj časa za priprave. • o govorjenju in izražanju,
• Nabira si vse več izkušenj. • o slogih nastopanja,
• Ljudje ga upoštevajo kot osebnost. • o  dokazovanju,  prepričevanju, 

razpravljanju,
• Samozavesten je, zaupa sam vase. • o pripravljanju in izvajanju nastopov,
• Je prepričljiv. • o obvladovanju občinstva in razmerjih 

z njimi,
• Zna povedati, kar je treba. • o napakah in težavah v govorništvu.

Veliko ljudi je, ki pravijo, da so zelo šibki v nastopanju, da imajo prav odpor do 
javnega  nastopanja,  ker  nimajo  kaj  povedati,  nimajo  govorniških  izkušenj,  imajo 
močno tremo, strah, so v zadregi pred občinstvom, niso dovolj samozavestni in ne 
znajo igrati. Dober manager se mora izogibati takemu razmišljanju, saj dober nastop 
pomeni temelj njihove osebne uspešnosti in napredovanja.

Tako poznamo štiri odnose ljudi do nastopanja:

1. Nastopanju se izogibajo: storijo vse, da jim ne bi bilo treba kaj povedati pred 
občinstvom. Raje si poiščejo tako službo, kjer jim to ni potrebno.

2. Nastopanja se otepajo: strah jih je , bojijo se govoriti in nastopati, vendar če 
pridejo v situacijo, da se temu ne morejo izogniti, potem nastop opravijo z 
naporom in odporom.

3. Nastopanje sprejmejo: če se zgodi, da morajo nastopiti, potem to opravijo in 
imajo po njem celo dober občutek, da so bili uspešni in prepričljivi. Ugotovijo, 
da navsezadnje radi nastopajo.
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4. Za nastopanje se potegujejo: vedno znova nastopajo, saj jim to pomeni izziv 
in  možnost  izpopolnjevanja  v  nastopanju.  Z  vsakim  nastopom  so  bolj 
navdušeni, zavzeti in samozavestni.

2.3.1 Načrtovanje nastopa in predstavitve

Ko začnemo razmišljati o poslovni predstavitvi oz. nastopu, si odgovorimo na dve 
temeljni vprašanji:

1. Kaj je cilj predstavitve? Poznamo dva temeljna cilja, to sta informiranje in 
vplivanje. Če si zastavimo cilj informiranje, potem bomo seznanjali poslušalce 
z nekimi novimi spoznanji, navodili, znanji ipd. Če je cilj vplivanje, si želimo 
vplivati  na  poslušalce  v  tej  smeri,  da  bomo  uresničili  zastavljeni  cilj. 
Vplivamo na njihova stališča, vedenje in delovanje.

2. Kdo  bodo  poslušalci? Pri  pripravi  na  nastop  se  moramo  predhodno 
informirati o poslušalcih: koliko že vedo o naši temi, kaj jih zanima, zakaj se 
bodo udeležili naše predstavitve oz. nastopa, kaj bodo lahko koristnega dobili 
od nas, kakšna je starost, spol, izobrazba, da lahko prilagodimo jezik. 

Učinek  predstavitve  je  odvisen  tudi  od  pozornosti poslušalcev  in  pri  tem 
moramo upoštevati, da je pozornost največja na začetku, po kakšnih 10 do 15 
minutah pa jo moramo ponovno vzpodbuditi (Baguley, cit Kavčič, 2000).

Slika 7: Krivulja pozornosti poslušalcev (Erčulj, 1999)

    Zbranost

Čas
Snovanje sloga predstavitve

Predstavitev je lahko formalizirana, uradna in ta je najprimernejša za večje občinstvo, 
lahko pa je neformalizirana in je primerna za resnejše in bolj kompleksne vsebine, ki 
jih obravnavajo manjše skupine. 

Osnovne  sestavine  poslovne  predstavitve  so  začetek  (predstavitev,  uvod),  jedro 
(ugotovitve, utemeljitve) ter zaključek (povzetek, zahvala).
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Vsaka predstavitev je nekoliko drugačna, pa vendar obstajajo temeljni pristopi, ki jih 
uporabljajo vodje in govorci (Možina et. al., 1998).

Koncept
Značilnosti

Način predstavljanja - primeri Ocena koncepta

Klasični
Temelji  na 
ponavljanju

• Povej jim, kaj jim boš povedal.
• Povej jim, kar jim imaš povedati.
• Povej jim, kaj si jim povedal.

Preprostost.
Ker  je  težišče  znano,  je 
pozornost manjša.

Vprašanja
Temelji  na 
sodelovanju

• Kam gremo?
• Kako naj pridemo do tja?
• Koliko bo stalo?

Občutek  aktivne  vpletenosti 
občinstva.
Terja  odgovore  na  vsa 
vprašanja.

Vidiki
Obravnavanje  z 
več vidikov

• Prednosti, slabosti, tveganja.
• Kratkoročnost, dolgoročnost.
• Dobiček  in  kakovost  življenja 

delavcev.
• Tehnologija in čisto okolje.

Vsestranskost  povečuje 
verodostojnost predstavitve.
Pozornost ne upade.
Različnost  interesov  prinaša 
polarizacijo stališč.

Seznam
Temelji  na 
kategorijah

• Trije problemi.
• Pet zadev.
• Ducat vprašanj.

Občinstvo laže sledi strukturi 
predstavitve.
Predolgi  seznami  porajajo 
odpor in nejevoljo.

Obdobja
Preteklost, 
sedanjost, 
prihodnost

• Iz  analiziranja  preteklosti 
usmeritve za prihodnost.

Izkušnje so koristne.
Nauki  preteklosti  ne  veljajo 
vedno za prihodnost.

Za in proti
Temelji na plusih 
in minusih

• Notranje prednosti in slabosti.
• Zunanje priložnosti in nevarnosti.
• Prednostno razvrščanje.

Pristop  navaja  na 
objektivnost,  analitično 
obravnavanje zadev.
Vključi  vse  udeležence, 
glasovanje,  ankete,  delovne 
skupine.

Časovni potek predstavitve

Predstavitev moramo tako razdelati, da imamo dovolj časa za podajanje informacij oz. 
vsebine, čas za postavljanje morebitnih vprašanj ter za razpravo.

Pravila za časovni potek predstavitve so podali Možina in drugi avtorji (1998):

• Predstavitev  razčlenimo  na  bistvene  vsebine.  Za  krajšo  predstavitev  se 
omejimo na 3 do 5 tem, poudarkov.

• Za  vsako  temo  predvidimo  obseg,  ki  bi  v  pisnem besedilu  obsegal  dva 
odstavka.

• V povprečju izračunamo, da je v enem odstavku 125 do 150 besed in da zanj 
povprečen govorec potrebuje približno 1 do 2  minuti.

• Tudi za uvod in konec predvidimo po en odstavek.
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• Če uporabljamo grafoskop, diaprojektor ipd. pripomočke, dodamo še 20 do 
50 % časa.

• Pri daljših predstavitvah moramo računati tudi z odmori, vsaj 10 minut v eni 
uri.

2.3.2 Priprava nastopa in predstavitve

Glavne vsebine priprave so naslednje (Kavčič, 2000):

 Izbira  stila  predstavitve:  razlikujemo  med  didaktičnim  ali  pripovednim 
stilom ter  interaktivnim stilom.  Če  izvajalec uporabi  didaktični  stil,  potem 
nastopa  kot  strokovnjak,  ki  pripoveduje  vsebino  predstavitve  in  pri  tem 
uporablja  razne  pripomočke.  Poslušalci  ga  gledajo  in  poslušajo.  Pri 
interaktivnem stilu pa izvajalec vzpodbudi udeležence, da aktivno sodelujejo 
pri  izvajanju predstavitve,  se  med seboj  pogovarjajo,  izmenjujejo izkušnje, 
praktično preizkušajo. Od njih dobi izvajalec takojšnjo povratno informacijo o 
seznanjenosti  s  predmetom predstavitve.  Ta  stil  predstavitve  okrepi  proces 
učenja in poveča pomnenje. 

 Prostor izvajanja predstavitve: mora čim bolj ustrezati namenu predstavitve 
in izbranemu stilu. Postavitev miz, stolov, avdiovizualnih pripomočkov mora 
biti taka, da zagotovi ugodno počutje poslušalcev ter omogoči dober očesni 
stik izvajalca s poslušalci. Priporočljiv razpored sedežev je v obliki polkroga, 
kroga, podkve, oblike U ipd. Pred sedeži naj bi bile vsaj manjše mizice za 
podlago za zapisovanje. Če je potrebno, namestimo tudi ozvočenje. Pozorni 
smo  na  primerno  sobno  temperaturo,  zadostno  prezračevanje,  dobro 
osvetljenost.

 Priprava vsebine predstavitve: Možina in drugi avtorji (1998) pravijo, da si 
kaže  vsebino  in  strukturo  govora  pripraviti  in  zapisati.  Začetniki  napišejo 
popolno  vsebino  in  izdelajo  skript  (vsebino  z  opombami  za  izvajanje). 
Izkušeni govorniki napišejo teze govora z opombami o izvedbi. Tudi v časovni 
stiski  ali  dinamičnih  razmerah  si  uspešen  govorec  pripravi  na  listek  vsaj 
glavne točke.
Pripravimo si uvodni del, ki ima tri funkcije: vzbuditi pozornost poslušalcev, 
vzpostaviti naklonjen odnos s poslušalci in narediti uvod v osrednjo vsebino 
predstavitve.  V  uvodu  lahko  začnemo  z  vprašanjem,  z  izzivalno  začetno 
trditvijo, sklicevanjem na znano osebo ali dogodek, uporabo primernega citata, 
s pozivanjem na čustva poslušalcev, s humorjem.
Osrednji del pripravimo glede na to, kakšen stil  posredovanja vsebine smo 
izbrali.  Za  didaktični  stil  je  potrebno  pripraviti  bistveno  več  vsebine. 
Opredeliti je treba kakšen jezik bomo uporabili, kaj in kako bomo poudarili, 
katere primere bomo navajali in v kakšni obliki, kakšne rešitve so na voljo, 
časovni razpored podajanja itd. Uporabljamo enostavne in konkretne primere 
iz  življenja,  izbiramo besede,  se  zavedamo moči  jezika na  naše poslušalce 
(besede so nosilci čustev, energije), zato moramo besede skrbno izbirati in ne 
trositi v veter.
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Zaključni  del predstavlja  kratek  povzetek  vsebine.  To  lahko  naredimo  s 
pomočjo vprašanj, spomnimo jih na bistvene vsebinske poudarke prezentacije, 
motiviramo jih z neko aktivnostjo.

 Priprava gradiva:  ponavadi  izvajalec  pripravi  gradivo,  ki  ga  potrebuje  za 
predstavitev.  Začne  z  zbiranjem gradiva  iz  pisnih  virov  (literatura,  mediji, 
dokumentacija),  zbiranjem  iz  znanja  in  izkušenj  drugih  (sodelavcev, 
strokovnjakov, prijateljev, poslovnih partnerjev). Gradivo lahko pripravi tudi 
za  poslušalce,  saj  to  od  njega  ponavadi  tudi  pričakujejo.  Na ta  način  laže 
spremljajo predstavitev, lahko si zabeležijo še dodatne informacije in kratka 
nepozornost  jim  ne  bo  vzela  »rdeče  niti«.  Nevarnost,  na  katero  moramo 
računati pa je ta, da postane gradivo bolj zanimivo kot predstavitev sama in 
zato odvrača pozornost. 

 Scenarij predstavitve:  izvajalec ga izdela predvsem za vodenje sebe. Vanj 
zapiše aktivnosti po zaporedju in zraven označi, koliko časa bo potreboval za 
posamezno aktivnost. Med izvajanjem ga ima pred sabo, da sproti kontrolira 
dejansko porabljeni čas. 

 Poskusni  nastop:  pred  pomembnejšimi  nastopi  ali  predstavitvami  se  zlasti 
začetniki  poslužijo  poskusnega  nastopa  v  okoliščinah,  ki  najbolj  ustreza 
dejanskim. Preizkusijo tudi ustreznost vsebine, časovne razporeditve, preverijo 
čas izvajanja, uporabnost avdiovizualnih pripomočkov ipd. Za poskusni nastop 
je najpomembnejše,  da je  kar najbolj  podoben pravemu nastopu. Lahko se 
posnamemo z videokamero ali na kasetofon in posnetke analiziramo.

 Preverjanje priprav: dan ali dva pred nastopom preverimo, ali smo opravili 
priprave v celoti,  ali  je  prišlo  do kakšne spremembe datuma,  kraja  ali  ure 
predstavitve, ali je pripravljen material zanj in za poslušalce itd.
Neposredno pred izvedbo pa preverimo: ali je prostor ustrezno urejen, ali je 
oprema  pripravljena,  ali  je  pripravljen  material  za  poslušalce  in  list  za 
preverjanje prisotnosti, ali tehnična oprema deluje, ali imamo s seboj zapiske, 
scenarij, prosojnice itd.

2.3.3 Izvedba nastopa in predstavitve

Dobra izvedba je  odvisna  od dobre priprave.  Dobra  izvedba ne more nadomestiti 
slabih priprav, lahko pa slaba izvedba zmanjša učinkovitost dobre pripravljenosti. 

Kavčič (2000) je poudaril najpomembnejše vidike pri izvajanju predstavitve:

 Trema: je pojav, ki spremlja večino ljudi pred javnimi nastopi. Občutimo jo 
vselej,  ko  smo pod pritiskom,  ko  nas  je  strah,  kako bo  nastop  izveden in 
kakšen bo odziv poslušalcev. Tudi najboljši govorci priznavajo, da brez treme 
ne gre. Tik pred nastopom in še na začetku so pogosto prisotni znaki treme, ko 
pa nastop steče,  izgine tudi trema. Redko se zgodi,  da pride do zavore ali 
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blokade v mišljenju. Znaki treme so naslednji: potenje rok, suha usta, tesnoba 
v želodcu, tresoče roke, tresoč glas, mehka kolena ipd. Nekaj treme je celo 
koristne, saj aktivira govorca, da kar najbolje izkoristi svoje znanje in govorne 
spretnosti.

Vsakdo se lahko nauči obvladovati tremo: 

• dobro  obvladati  vsebino  predstavitve  in  imeti  kaj  povedati  (skrbna 
priprava),

• vaditi nastop, predvsem pa njegov začetek; prve stavke se naučimo na 
pamet; vsaj dve generalki, ki natančno posnemata predstavitev, kot da 
je v živo: stoje, na glas, s prikazi (Možina et. al., 1998),

• vzpostaviti dobre odnose s poslušalci tako, da jih spoznavamo pred 
nastopom, z očesnim stikom, z zbiranjem podatkov od organizatorja,

• pritegniti poslušalce s tem, da sodelujejo pri predstavitvi,
• pred  predstavitvijo  vedno  preveriti  funkcioniranje  naprav  in 

organiziranost prostora,
• govor začeti sproščeno,
• pogled v oči, ki se seli od poslušalca do poslušalca, je dragocena vez 

(Možina, 1998),
• obleka naj bo udobna in primerna publiki,
• uporabiti svoj stil govora in predstavitve in ne koga posnemati,
• uporabiti  avdiovizualne  pripomočke,  ki  pritegnejo  pozornost 

poslušalca,
• globoko dihati (s trebušno prepono), da ne zmanjka zraka sredi stavka; 

pred začetkom nekajkrat globoko vdihniti in izdihniti, da se ustvari 
zaloga kisika,

• popijemo čim manj kave oz. toliko, kot smo je navajeni,
• alkohol  za  odpravo  treme  ni  priporočljiv,  ker  zmanjša  ostrino 

razmišljanja.

 Vedenje pred poslušalci: govornik praviloma stoji za govorniškim odrom, če 
je skupina večja. Stati mora trdno in uravnovešeno, s težo na obeh nogah, 
pokončno in zravnano. Če je skupina manjša, potem se giblje med skupino. 
Paziti mora, da nikoli ne kaže hrbta poslušalcem. 

Navdušenost govorca se kaže takrat, kadar ima ta resničen interes v snovi, ki 
jo posreduje. Dajati mora vtis, da ga tema resnično zanima, kajti samo tako bo 
pritegnil poslušalce, da ga bodo poslušali in si kaj zapomnili.

Sporočilo  govorec  posreduje  tudi  z  glasom,  zato  mora  biti  pozoren  na 
njegovo  izraznost  (višino,  jakost,  hitrost,  barvo,  intonacijo),  odmore, 
poudarke ključnih besed. Če imamo visok glas, ga uporabljajmo previdno in 
pravilno. Prevelika jakost in hitrost glas še zvišata. Preglasno govorjenje pa 
kaže na to, da je govorčev nastop avtoritativen in ne spodbuja k sodelovanju 
(Erčulj, 1999).

Začetek nastopa je že vstop govorca v prostor, zato mora biti pozoren na vse, 
kar  bi  utegnilo  pokvariti  njegov  prvi  vtis,  z  uvodnimi  potezami  si  skuša 
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pridobiti pozornost občinstva (Možina et. al., 1998). Ko stopi na svoje mesto, 
si v miru pripravi vse pripomočke (npr. prosojnice) in scenarij. 

Pozdrav z  nasmehom je  vedno dobrodošel.  Sledi  predstavljanje (lahko se 
predstavi sam ali se dogovori z organizatorjem, da ga predstavi in doda nekaj 
laskavih  pripomb),  kjer  se  pove  ime in  priimek,  poklic,  izobrazbo,  firmo, 
položaj,  nekateri  dodajo  še  kratko  zgodovino.  Uporaba  šal  na  začetku  je 
učinkovita, če je šala primerna. Govorec lahko na začetku na kratko razloži 
vsebino in strukturo predstavitve.

Nikoli  ne  sme  govorec  začeti  z  opravičevanjem za  karkoli.  Ne  za 
pomanjkljivo  opremo,  slabo  urejen  prostor,  neustrezno  svetlobo,  svojo 
bolezen ipd. Poslušalci pričakujejo najboljše in to morajo tudi dobiti.

Stik  z  očmi pomaga  ohranjati  pozornost  poslušalcev,  obenem pa  povečuje 
zaupanje v govornika, omogoča spremljanje reakcij na to, kar pove. Govornik, 
ki  gleda stran od poslušalcev se zdi,  kot da nekaj prikriva. Ne sme gledati 
samo enega, ampak mora s pogledom drseti po vseh poslušalcih, tudi po tistih, 
ki so bolj oddaljeni ali sedijo bolj ob strani. Ko se postavi pred poslušalce, 
najprej  s  pogledom preleti  vse  udeležence,  posamezniku  nameni  največ  3 
sekunde.

Vprašanja so sredstvo za pritegnitev poslušalcev k sodelovanju, to pa ugodno 
vpliva  na  uspešnost  predstavitve.  Če  odziva  poslušalcev  ni,  potem  lahko 
govorec njim postavlja  vprašanja.  Na izzivalna  vprašanja  vselej  odgovarja 
umirjeno.

Govorec nenehno nadzoruje časovni potek, če ni stenske ure, položi pred sebe 
zapestno  uro  in  neopazno pogleduje  nanjo  (Možina  et.  al.,  1998).  Če  mu 
zmanjkuje časa, potem mirno izpušča manj pomembne vsebine. Nastop mora 
brezpogojno končati v predvidenem času.

Pri zaključku se moramo zavedati, da če je prvi vtis odločilen, zadnji ostane 
(Erčulj,  1999).  Povzeti  je  treba  glavne  ideje,  sklepe,  prednosti  rešitev, 
izdelkov, možnosti, prosimo za vprašanja in na njih odgovorimo, povemo, kje 
smo dosegljivi za morebitno dodatno razlago ali vprašanja. Možina in drugi 
avtorji (1998) pravijo, da je razprava lahko najdragocenejši del nastopa, saj 
govorcu  prinese  povratne  informacije  in  oceno  o  tem,  kaj  je  predstavil. 
Zaključek mora biti močan in prepričljiv ter odločen, zato si ga mnogi govorci 
tudi napišejo.
Ko  je  predstavitve  konec,  se  prireditelj  zahvali  govorcu.  Če  je  govorec 
deležen  aplavza,  ga  zbrano  sprejme  in  se  prijazno  zahvali.  Ko  poslušalci 
odhajajo, je govorec na voljo za dodatna vprašanja. Pospravljanje je na vrsti 
šele, ko odide zadnji poslušalec.

 Uporaba  neverbalnih  komunikacij  in  avdiovizualnih  pripomočkov: 
govorec se mora zavedati, da na poslušalce vpliva s celotno pojavo, ne samo 
z besedo. Erčuljeva (1999) pravi, da se ne sme naslanjati na pult ali mizo, da 
nikoli ne govori z iztegnjenim kazalcem, ne skriva se za govorniškim pultom, 
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ne  obrača  hrbta  poslušalcem,  ni  vkopan  na  mestu.  Telesne  gibe  mora 
uporabljati kot podporo svojim besedam, le tako bo prepričljiv.

Sporočilno  deluje  tudi  obleka,  ki  mora  biti  formalna  in  za  razred  višje 
kakovosti od povprečnega poslušalca.  Ustrezen zunanji  videz je znamenje 
samozavedanja o vlogi, ki jo imamo na delovnem mestu, odseva odnos do  
poklica, do tistih, s katerimi komuniciramo, do položaja in do organizacije,  
kateri pripadamo (Erčulj, 1999).

          

ANALIZA NAPAK

Po predstavitvi ali nastopu se mora dober govorec vedno vprašati, ali je morda naredil 
kaj napak. Osnova za analizo so povratne informacije, ki jih dobimo v razgovoru z 
poslušalci,  organizatorjem,  prijatelji,  sodelavci  itd.  Ne  sme  zanemariti  vrednosti 
lastnih  občutkov  in  opažanj.  Zavedati  se  mora,  da  je  nastopanje  veščina,  ki  je 
pridobljena z vajo in učenjem na osnovi izkušenj, napak.

Možina  in  drugi  avtorji  (1998)  so  podali  nekaj  smernic  za  odkrivanje  napak  pri 
predstavitvi ali nastopu.

Napake urejenosti

Nejasni cilji govora.
Neupoštevanje značilnosti poslušalcev.
Ni rdeče niti.
Težave z opremo in pripomočki.
Slaba usklajenost med govorom in pripomočki.
Napačen razpored poudarkov, konec ni vrhunec.
Nejasna delitev vlog pri skupinski predstavitvi.
Preveč ali premalo časa.

Napake vsebine

Slabo obvladana vsebina.
Neprepričljivost vsebine.
Izgubljanje v podrobnostih.
Napačne ali netočne trditve.
Nejasna členjenost vsebine.
Premalo aktualnosti, udarnosti.

Napake izražanja

Govorec pove vsebino, poslušalec pa si jo razlaga po svoje.
Ni delitve na kratke stavke.
Predolge besede, preveč tujk.
Uporaba podobnih besed z različnimi pomeni (pomaga vizualizacija).
Neželjene asociacije.
Nepravilna raba izrazov.
Kopičenje prispodob zmede poslušalca.
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Napake govora

Nejasna izgovorjava, preveč narečja, žargona.
Glasovi obotavljanja med besedami (ee).
Nezaželjeni zvoki (odkašljevanje, smrkanje).
Neprimerno izrazje in zahtevnost.
Slaba vizualizacija predstavitve.
Neustrezno izbrani mediji.
Pretirana raba tehničnih pripomočkov.
Slabo delujoča oprema.
Perfekcionizem – predstavitev je bila sama sebi namen.
Časovna nedisciplina.

Napake pri obravnavanju poslušalcev

Zanemarjena, prezrta, pozabljena vprašanja poslušalcev.
Neaktivirani poslušalci.
Neobvladana razprava.
Vzvišen odnos. 
Neprimerno neverbalno komuniciranje.
Razdeljevanje gradiv med predstavitvijo.
Zbujena nerealna pričakovanja poslušalcev.
Ubijanje poslušalcev s podrobnostmi.

2.3.4 Tehnika 4MAT

V  nevrolingvističnem  programiranju  uporabljamo  prezentiranje  in  posredovanje 
informacij po sistemu 4MAT. To je učinkovita tehnika, ki zahteva temeljito pripravo 
po vnaprej znanih korakih:

MINI – KAJ : povemo, kaj natančno bomo počeli danes. Na kratko povemo temo, 
potek in razlog srečanja.

ZAKAJ: lahko začnemo z zgodbo, metaforo,  s  konkretnim, tipičnim primerom, z 
uporabo univerzalij  (»Saj poznate situacijo, ko …«). Vedno gremo iz splošnega h 
konkretnemu.

KAJ:  razlagamo podatke, dejstva, uporabljamo številke, statistične raziskave, teze, 
ideje, predloge. Uporabimo vizualizacijo podatkov s pomočjo table, prosojnice ipd.

KAKO:  vprašamo se,  kakšne  vaje  bomo načrtovali,  kako bomo razvili  diskusijo, 
izmenjavo  izkušenj,  analizirali  problem  v  živo,  uporabili  možgansko  nevihto  za 
nizanje  novih idej.  Vsebino predstavitve skušamo tukaj  predstaviti  na konkretnem 
primeru!
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KAJ ČE: naredimo povzetek, vprašamo se, kako bi vsebino prenesli v prakso, kako 
bi  lahko  novo  znanje  in  informacije  kar  najbolj  uporabili.  Lahko  tudi  povabimo 
nekoga, ki že ima tovrstne izkušnje, da pove svoje mnenje.

Slika 8: Sistem 4MAT (gradivo seminarja Nevrolingvistčno programiranje – mojster 
poslovne komunikacije, 2001)

2.4 Pisno komuniciranje

Pri  pisnem  komuniciranju  so  nosilci  sporočila  napisani  znaki.  Sporočila  lahko 
posredujemo  preko  telekomunikacijskih  naprav  (teleks,  telefaks)  ali  neposredno, 
preko pisem, poslana po pošti, kurirjih, prek interneta.  Managerji morajo tako kot 
ustno  komuniciranje,  obvladati  tudi  pisno  komuniciranje,  saj  je  to  izraz  osebne 
kulture, izobraženosti in razgledanosti.

Kavčič (2000) je zbral nekaj prednosti in slabosti pisnega komuniciranja.

Prednosti so naslednje:

 Dokumentarnost sporočila: sporočilo je v obliki dokumenta, ki ga je povsem 
enostavno  hraniti  in  ponovno  najti,  ko  želimo  kaj  preveriti.  Shranjevanje 
poteka  po  enostavnih  kriterijih:  po  sporočevalcih,  vsebini,  časovnem 
zaporedju prispetja ipd. 

 Dokazna vrednost sporočila: pisno sporočilo je trajnejše, zato ga je vedno 
znova mogoče analizirati.

 Natančnost  sporočanja:  pisno sporočilo  nastaja  počasneje  kot  izgovorjene 
besede.  Sporočevalec  lahko  bolj  kontrolirano  sestavlja  in  spreminja  svoje 
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sporočilo,  preden  ga  pošlje.  Prejemnik  lahko  sporočilo  večkrat  prebere, 
premisli vsebino, ponovno pregleda sporočilo itd. 

Pomanjkljivosti so:

 Relativna počasnost sporočanja: ustno komuniciranje je hitro, pri pisnem pa 
porabimo nekaj  časa  za  sestavo,  za  prenos  sporočila  in  za  prebiranje.  Čas 
prenosa se je v zadnjem času z razvojem tehnologije bistveno skrajšal.

 Manjša zasebnost sporočanja: kar si imata dve osebi za povedati ustno, v 
veliki  meri ostane samo med njima. Pri pisnem komuniciranju pa so lahko 
dokumenti  na  voljo  tudi  drugim,  sporočilo  lahko  pride  do  napačnega 
prejemnika, ker ga napačno dostavijo ali se je spremenil naslov ipd.

 Manjša  zanesljivost  sporočanja:  pri  pisnem  sporočanju  je  zanesljivost 
prispetja sporočila manjša in jo je težje kontrolirati. Najbolje je, da uporabimo 
sredstva za kontrolo: preverimo po telefonu, pošljemo s  »povratnico« ipd.

Kdaj uporabimo pisno sporočilo?
• Če takojšen odziv prejemnika ni tako pomemben.
• Če je sporočilo podrobno, kompleksno in zahtevno.
• Ko je pomemben trajen in veljaven zapis.
• Ko je sogovornikov več in so daleč narazen.
• Ko je nujno, da je napak in popačitev čim manj. (Možina et. al., 1998)

Slika 9: Opomnik za načrtovanje pisnih sporočil (Možina et. al., 1998)

A: Smoter sporočila

• Kaj  je  smoter:  informiranje, 
prepričevanje, sodelovanje?

• Kakšno  ravnanje  prejemnikov  naj 
izzove sporočilo?

• Ali je smoter dovolj pomemben in ali 
je realno dosegljiv?

C: Osnovna tema – temeljna zamisel

• Podprite  svojo  ustvarjalnost  z 
metodami za snovanje idej.

• Ali  je  osnovna  tema  v  skladu  z 
omejenim obsegom pisnega sporočila?

• Kaj bo pritegnilo bralca?

B: Prejemniki – bralci

• Kdo so pomembni prejemniki?
• Koliko jih je?
• Kako  se  bodo  bralci  odzvali  na 

sporočilo?
• Kakšen odnos je med vami in bralci?

D: Oblika sporočila

• Preverite  še  enkrat,  ali  pisna  oblika 
najbolj ustrezna smotru?

• Izberite obliko pisnega sporočila glede 
na  vsebino in  odnos z  bralci:  pismo, 
opomnik, poročilo.
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Pozorni  moramo  biti  tudi  na  berljivost  in  zanimivost  sporočila.  Sporočilo  mora 
prejemnika pritegniti s svojo vsebino, razumljivostjo, jasnostjo in privlačno obliko. 
Vedno se moramo prilagoditi prejemniku, njegovemu razumevanju, da ne bo prihajalo 
do motenj v razumevanju. Pazimo na število celovitih misli v posameznem odstavku, 
povprečno dolžino stavka, število stavkov v odstavku, odstotku težkih besed, uporabi 
specifičnih izrazov namesto splošnih.

Primeren  ton pisnega sporočila narekuje pošiljatelj.  Ton sporočila  definiramo kot 
splošen vtis ali čustvo, ki ga prenaša sporočilo prejemniku. Poznamo mlačen, jasen, 
jezen,  opisen,  negotov ton.  Opredeljujejo ga  trije  dejavniki:  izbrane  besede,  način 
oblikovanja stavkov in način povezovanja stavkov v odstavke. (Kavčič, 2000)

Usmerjenost  na  osebnost  bralca pomeni,  da  mora  biti  v  središču  pozornosti 
prejemnik, ne pošiljatelj. Pisec naj ne bi poudarjal samega sebe.

Izbira  primerne zvrsti jezika:  umetnostni jezik je značilen za leposlovje; uradovalni 
jezik je predviden za uporabo v sporočilih državne uprave; pogovorni jezik je splošno 
razumljiv, zato ga uporabljajo tudi v poslovnem komuniciranju; narečni jezik se redko 
uporablja v poslovnem komuniciranju; žargon se nikakor ne uporablja v poslovnem 
svetu; tehnični jezik uporabljamo samo za zelo strokovne razprave.

Sporočilo  mora  biti  slovnično  pravilno  oblikovano,  s  čim  manj  tipkarskimi  in 
jezikovnimi napakami, da ne zbuja dvomov o kakovosti sporočevalca. Uporabljamo 
čim  manj  mašil:  seveda,  kot  sem  že  dejal,  torej,  priznam,  moram  povedati  itd. 
Izogibamo  se  praznim frazam in  nepotrebnim ponavljanjem.  Ne  pozabimo pa  na 
vljudnostne fraze.

Nekaj navodil za jasno pisanje 

 Sporočilo mora biti čim krajše.
 Oziraj se na bralca, njegove poglede, izkušnje.
 Piši z namenom, da razložiš, ne da narediš vtis.
 Piši naravno, stil naj bo gladko tekoč in naj pritegne pozornost.
 Piši s kratkimi stavki.
 Izogibaj se sestavljenih stavkov.
 Uporabljaj znane besede.
 Izogibaj se žargonskemu izražanju.
 Daj primeren poudarek na vrstni red pomembnosti sporočila.
 Ne dopusti možnosti, da bi bralec bral med vrsticami. (Možina et. al., 1998)

Sporočilo mora biti napisano slovnično in jezikovno pravilno (slovnična 
pravila,  nedvoumne besede,  primerna zgradba stavkov),  jasno, celovito 
(vsebuje dovolj informacij, da prejemnik razume namen), zgoščeno (čim 
manj  besed,  vendar  ohranimo  vljudnost  in  jasnost),  vljudno (hvala, 
prosim, čestitam ipd.). (Kavčič, 2000)
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2.5 Povzetek poglavja

Poslovni  razgovor  je  vedno  ciljno  usmerjen.  Gre  za  govorno  komunikacijo  med 
dvema ali več sogovorniki. Učinkovit je, če dosega cilje z majhno porabo resursov. 
Dandanes je prevladujoča in temeljna oblika poslovnega komuniciranja. Je veščina, ki 
nastopi z izkušnjami in vajo. Zahteva skrbno načrtovanje in pripravo.

Poslušanje  je  tista  veščina,  ki  nam  daje  možnost  natančnega  sporazumevanja. 
Najzahtevnejša  in  najučinkovitejša  raven  poslušanja  je  aktivno  poslušanje,  pri 
katerem  se  poslušalec  skuša  vživeti  v  sogovornika  in  razumeti  njegove  interese, 
stališča in vrednote.

Spraševanje: kdor ne sprašuje, tudi ne posluša. Poznamo odprta in zaprta vprašanja, 
navajajoča,  razmišljujoča,  retorična,  kontrolna.  Z  vprašanji  dobimo  dodatne 
informacije in vplivamo na potek poslovnega razgovora.

Sporočanje je aktivni del poslovnega razgovora, pri katerem pride do izraza osebni 
stil  komunikatorja.  Če ga poznamo, nam to omogoča,  da bolje razumemo, kakšna 
sporočila pošiljamo drugim in drugi nam. 

Osnovni  koraki  pri  poslovnem razgovoru so priprave in  uvod,  jedro in  zaključek. 
Priprave  obsegajo  analizo  stanja,  določitev  ciljev  in  strategije.  Jedro  obsega 
medsebojno  seznanjanje,  dokazovanje  in  prepričevanje,  informiranje,  pomisleke, 
ugovore. V zaključku povzamemo dogovore in jih zapišemo.

Telefonski  pogovor  pomeni  obliko  posrednega  ustnega  komuniciranja  dveh  oseb. 
Pomembna  je  priprava,  ki  obsega  opredelitev  vsebine,  pripravo  pripomočkov, 
podatkov, izbiro besed, primeren čas, sproščeno vzdušje, vljudnost.

Poslovni sestanek obsega komuniciranje med več ljudmi z namenom, da se dosežejo 
zastavljeni  cilji.  Poznamo  informativne  sestanke,  kjer  se  seznanja  in  predstavlja 
usmeritve,  izdelke,  znanja,  zamisli,  predloge,  ter  formativne,  kjer  se  snujejo  nove 
rešitve,  usklajuje  stališča,  sprejmejo  skupne  odločitve.  Priprava  določa  uspešnost 
poslovnega sestanka, zato jo moramo skrbno načrtovati.

Potek  poslovnega  sestanka  narekuje  tudi  vedenje  udeležencev  in  vodje  ter  izbira 
načina  vodenja.  Vsak  po  svoje  lahko  prispeva  k  učinkovitosti  ali  neučinkovitosti 
sestanka. Vodja mora znati uporabiti vse svoje znanje o vedenju in vodenju ljudi, da 
lahko uspešno pripelje sestanke do konca.

Sestanek  obsega  več  korakov:  opredelitev  problema,  cilja,  alternativnih  možnosti, 
oblikovanje  sklepa,  zapisnik,  zaključek.  Po  sestanku  vodja  analizira  učinkovitost 
sestanka, da bo lahko naslednjič bolj uspešen.

Nastopi in predstavitve so neposredna komunikacija z več udeleženci hkrati. Lahko so 
informativni,  namenjeni  vplivanju,  predstavljanju.  Nastopanje  je  veščina,  ki  se  jo 
lahko naučimo. Poznamo ljudi, ki se nastopanju izogibajo, se ga otepajo, ga morajo 
sprejeti ali pa v njem celo uživajo. 
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Pomembno se je dobro pripraviti: izberemo stil predstavitve, ustrezen prostor z vso 
potrebno opremo in njeno postavitvijo, pripravimo vsebino z uvodnim, osrednjim in 
zaključnim delom,  gradivo  zase  in  za  udeležence,  scenarij  predstavitve,  opravimo 
poskusni nastop. Na koncu še preverimo priprave in prostor.

Pred izvedbo se večina ljudi spopada s temo, ki je v manjši meri celo koristna, saj 
aktivira govorca, da je kar najbolj zbran. Vsakdo se lahko nauči obvladovanja treme.

Ko začnemo z nastopom, moramo vedeti, kako se postaviti in gibati v prostoru, kako 
pozdraviti, se predstaviti, uporabljati  neverbalno govorico telesa, kakšna vprašanja 
postavljati, paziti na časovni potek in udaren zaključek. Na koncu vedno analiziramo 
napake z namenom, da se učimo na izkušnjah.
Pri  pisnem  komuniciranju  so  nosilci  sporočila  napisani  znaki.  Primerno  je  za 
obravnavanje bolj zapletenih in obsežnih zadev, je pa tudi zamudnejše.

Prednosti  so  v  dokumentarnosti  sporočila,  dokazni  vrednosti  in  natančnosti 
sporočanja.  Pomanjkljivosti  so  počasnost,  manjša  zasebnost  in  zanesljivost 
sporočanja.

Uspešno poslovno sporočilo upošteva potrebe, želje, pričakovanja bralcev, skuša jim 
ustreči na način, ki je v skladu s poslovnimi smotri in cilji organizacije pisca.

Pri  pisanju smo pozorni  na berljivost  in  zanimivost  sporočila,  ton,  uporabo zvrsti 
jezika,  pravilno  slovnično  oblikovanje,  jasnost,  zgoščenost.  Ne  pozabimo  na 
vljudnostne fraze.

Vprašanja za ponavljanje

1. Kakšen je pomen poslušanja v poslovnem razgovoru?
2. Opišite ravni intenzivnosti poslušanja.
3. Zakaj je aktivno poslušanje najbolj uspešno pri poslovnem razgovoru?
4. V  čem se  razlikujejo  zaprta  in  odprta  vprašanja?  Poznate  še  katere  druge 

oblike vprašanj?
5. Kakšno vlogo imajo v poslovnem razgovoru vprašanja?
6. Opišite  komunikacijske  stile  in  opredelite  vlogo  poznavanja  le-teh  pri 

sporočanju.
7. Opišite,  kakšno  vlogo  imajo  uvodni  del,  jedro  in  zaključek  v  poslovnem 

sporočanju. Kje so težišča? Na kaj moramo biti pozorni?
8. Katere so glavne prednosti in slabosti telefonskega razgovora?
9. Kaj vse morajo obsegati priprave na telefonski razgovor?
10. Katere vrste sestankov poznamo in v čem se razlikujejo?
11. Zakaj je priprava sestanka potrebna in kaj zajema?
12. Kakšno vedenje udeležencev lahko pričakujemo na sestanku?
13. Katera znanja in veščine potrebuje vodja za uspešno vodenje sestanka?
14. Opišite glavne korake poteka sestanka.
15. Kako lahko vodja ocenjuje  uspešnost sestanka? Zakaj je potrebna analiza?
16. Katera znanja in veščine mora obvladati govorec pri nastopu ali predstavitvi?

63



17. Kaj zajema priprava na nastop ali predstavitev?
18. Zakaj se pojavi trema? Kako se odraža na govorcu?
19. Opišite, na kakšen način lahko obvladujemo tremo.
20. Opišite glavne korake priprave na nastop ali predstavitev.
21. Na kaj vse mora biti govorec pozoren?
22. Kakšne možne napake lahko naredi govorec?
23. Opišite tehniko 4MAT.
24. V čem so prednosti in slabosti pisnega komuniciranja?
25. Kdaj uporabimo pisno komuniciranje?
26. Na kaj moramo biti pozorni pri uporabi pisnega komuniciranja?

3 POGAJANJA

3.1 Kaj so pogajanja

Pogajanja so najbolj kompleksna oblika odnosov med ljudmi in spreminjanjem teh 
odnosov. Pogajanje obsega celo vrsto interdisciplinarnih veščin. Pogoj za pogajanja 
so znanja o spodbudah in vplivanju, o vodenju ljudi, o komuniciranju, o razgovorih. 
Dobri pogajalci se ne rodijo, temveč naučijo in izurijo. (Možina et. al., 1998)

Da do pogajanj sploh pride, mora obstajati razlika v interesih obeh strani. Pogajanje je 
komunikacija, katere namen je najti skupno rešitev, na katero lahko skladno pristaneta 
obe  strani.  So  ciljna  dejavnost,  kar  skušajo  doseči  skupna  stališča  udeležencev. 
Pogajanja so proces, v katerem dobite od drugih, kar hočete, tako da daste drugim, kar 
hočejo (O ’Connor, Seymour, 1996).

Kavčič (2000) je podal naslednje definicije pogajanj:

 Proces reševanja konflikta med dvema ali več strankami, v katerem sta obe 
oz. vse stranke pripravljene spremeniti svoje začetne zahteve, da bi dosegle 
skupno sprejemljivo rešitev.

 Pri  komercialnih  pogajanjih velja,  da  gre  za  pridobivanje  gospodarskih 
koristi za pogajalčev posel. Tu ne gre le za pogajanja o ceni, pač pa o vseh 
dejavnikih, ki vplivajo na gospodarsko korist  oz. izboljšanje gospodarskega 
položaja pogajalca.

 Pogajanja so barantanja s popuščanji.
 Pogajanja so način, kako dobimo tisto, kar si želimo, po najnižji možni ceni, 

vendar ne zastonj.
 Pogajanja  lahko  opredelimo  kot  razpravo  z  namenom,  da  dosežemo 

sporazum glede nekega dogovora ipd.
 Poskus doseči soglasje, sporazum glede nečesa.
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Pogajamo se lahko s (Možina et. al., 1998):

Partnerji:  to  so  posamezniki,  skupine  ali  organizacije,  s  katerimi  nas  vežejo 
pomembni  skupni  interesi.  Npr.  za  podjetje  v  tržnem  gospodarstvu  so  to  lahko 
odjemalci,  kupci,  posredniki,  dobavitelji,  prodajalci.  S  partnerji  se  najpogosteje 
pogajamo o koristih, ki jih prodajamo ali kupujemo (znanje, storitve, izdelek) in o 
pogojih, pod katerimi to počnemo (cena, plačilni roki, stroški, jamstva).

Konkurenti,  tekmeci:  so  posamezniki,  skupine  ali  organizacije,  s  katerimi 
tekmujemo  za  dobrine  ali  koristi.  Npr.  podjetja,  s  katerimi  tekmujemo  pri  svoji 
odjemalcih  in  dobaviteljih.  Pogajanja  s  konkurenti  obsegajo  delitev  dela,  poslov, 
skupno nastopanje v posameznih poslih ipd.

Drugimi:  organizacija  se  pogaja  tudi  z  drugimi  organizacijami,  skupinami  in 
posamezniki,  ki  vplivajo nanje oz.  na njihove partnerje in konkurente. Na primer: 
sindikati,  krajevne oblasti,  davkarija, carina, nadzorni organi itd. Pogajanje obsega 
zlasti  usklajevanje  interesov,  sodelovanje,  pravila  nasprotovanja  in  delovanje  do 
tretjih.

Kdaj se odločimo za pogajanje?
Najprej se vprašamo, ali je sporazum sploh nujen. Pogajalec mora sam oceniti, ali je 
zadeva  dovolj  pomembna,  da  se  kaže  pogajanj  lotiti,  ali  je  dovolj  nujna,  ali  si 
sporazuma resnično želi oz. ga potrebuje, vedeti mora, kakšno stališče ima nasprotna 
stran,  ali  si  lahko  privošči,  da  se  sploh   pogaja  oz.  da  pogajanja  zapusti  brez 
sporazuma.  Če  nimamo  nobenih  alternativnih  rešitev,  lahko  pogajanje  deluje  kot 
grožnja,  da lahko izgubimo posel  in  kot  pritisk,  da moramo za vsako ceno nekaj 
doseči.  Dobri  pogajalci  se  vedno vedejo  tako,  kot  da  imajo  na  voljo  alternativne 
rešitve, zamisli, možnosti.

Pogajanja so uspešna le takrat, ko sta obe strani zadovoljni z izidom,  
zato moramo vedno razmišljati o koristih za obe strani!

Štirje temeljni koncepti pogajanj

1. Pogajanja na silo:  temeljijo na premoči  ene strani  ali  pa na kompromisu. 
Vedno hoče ena stran premagati drugo, zato poteka prepričevanje po načelu 
»zmagovalec – poraženec«. Stran, ki je poražena, skuša slej ko prej vrniti milo 
za drago. Pogajanja potekajo brez pravil in so odvisna od premoči ene strani. 
So  hitra  in  kratkoročno  učinkovita,  v  poražencu  pa  vzbujajo  odpor  in 
maščevalnost.

2. Tekmovalna  pogajanja:  gre  za  tekmovalno  določanje  deležev  in  izidov. 
Pravila pogajanja so jasna in obe strani vesta,  da bosta dobili svoj delež v 
pogajanjih na pravičen način. Tukaj zmaga tisti, ki je boljši, hitrejši, spretnejši, 
sposobnejši, saj so pogajanja hitra in kratkoročno uspešna, če ni sporov okrog 
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pravil.  Po  pogajanjih  ostaja  napetost,  ki  se  lahko  spremeni  ob  težavah  v 
povračilno ravnanje.

3. Sodelovalna pogajanja: obe strani  skušata  s  složnim delovanjem povečati 
svoj delež in pri tem doseči sporazum. Načelo teh pogajanj je »vsakemu več«, 
zato se  tekmeci  spreminjajo v zaveznike.  Temelj  vplivanja  je osebna moč, 
znanje,  ugled  in  karizma  pobudnika  sodelovanja.  Pogajanja  so  pogosto 
dolgotrajna in na videz manj učinkovita.

4. Pritajena  pogajanja: so  najvišja  oblika  pogajanj.  Stran,  ki  ima  pobudo, 
posredno  vpliva  na  drugo  stran  (z  informiranjem,  spraševanjem, 
napeljevanjem). Ta pod tem vplivom sama sprejme cilje in pobude prve strani. 
Temelj  vplivanja  je  osebna  moč  usmerjevalca  pogajanj,  ki  pa  ostaja 
»neviden«, v ozadju. Odziv na vplivanje je internalizacija ponujenih rešitev, 
kar pomeni, da je zadovoljstvo veliko in uresničevanje zagotovljeno.

Slika 10: Koncepti pogajanj (Možina et. al, 1998)

Koncept 
pogajanj

Osnova 
pogajanj

Poraba 
resursov

Učinkovitost Odziv
ob uspehu ob neuspehu

Prisila Razmerje 
moči

Zelo 
majhna

Kratkoročna Nejevoljno 
priznanje

Maščevalnost, 
ogorčenost

Kompromis Ena  stran 
sama popusti

Majhna Kratkoročna Prikrito 
nezadovoljstvo

Izrazito 
nezadovoljstvo

Tekmovanje Poštena 
pravila

Srednja Srednjeročna Pozabljena 
napetost

Oporekanje 
pravilom

Sodelovanje Skupno 
urejanje

Velika Dolgoročna Utrjeno 
sodelovanje

Složno 
popravljanje

Prikrita 
pogajanja

Nezavedna 
usvojitev

Največja* Dolgoročna Utrjena 
zavzetost *

Prikrito 
popravljanje *

* Pri prikritih pogajanjih preti nevarnost, da druga stran spregleda koncept in se mu 
upre kot manipuliranju.

Pri pogajanjih večinoma skušamo vzpostaviti sodelovalni odnos, da lahko pridobita 
obe strani in tako se, dolgoročno gledano, ustvarjajo tudi dobri odnosi med pogajalci. 
Možina in drugi avtorji (1998) pravijo, da pri pogajanjih ni vselej dobro samo trdo 
tekmovati  in  izsiliti  zase  kar  največ  na  račun  druge  strani.  Takšen  uspeh  je 
kratkoročne narave, saj bomo imeli opravka z drugo stranjo tudi v bodoče. Za vrhunec 
pogajalske veščine veljajo pritajena pogajanja. 

Pri izbiranju koncepta pogajanj je potrebno upoštevati še sledeče:
 
Pripravljenost  druge  strani  na  pogajanje.  Če  pobudnik  pogajanja  ni  prepričan  o 
voljnosti  druge  strani  za  pogajanje,  potem  praviloma  najprej  začne  s  pritajenimi 
pogajanji.  Če  ni  uspešen,  se  loti   sodelovalnih  pogajanj,  in  če  druga  stran  ni 
pripravljena sodelovati, preide na tekmovalno pogajanje. Če se v tem konceptu ne 
more dogovoriti o jasnih pravilih, se mora zadovoljiti s kompromisom. Če mu tudi to 
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ni všeč, se lahko v skrajni sili  odloči za nasilno deljenje predmeta pogajanja, kjer 
imajo prednost tisti, ki ima večjo moč in vpliv.

Nadalje je pomembno upoštevati razpoložljiv čas in trajnost izidov, kar pomeni, da se 
bomo verjetno odločali za dolgoročnejši učinek in izbrali tekmovalna oz. sodelovalna 
pogajanja.

Pobuda za pogajanje lahko pride s prve strani pri pogajanjih na silo in skoraj nevidna 
pri pritajenih pogajanjih. Pri pogajanjih s tekmovanjem in sodelovanjem se obe strani 
intenzivno ukvarjata druga z drugo. Moralno odgovornost za izide pogajanj nosi pri 
pogajanjih na silo in deloma pri tekmovalnih pogajanjih pobudnik. Pri sodelovalnih 
pogajanjih  je  odgovornost  deljena  na  obe  strani,  pri  pritajenih  pa  jo  neopazno 
prevzame druga stran.

Slogi pogajanj

Strategija ali slog pogajanj zadeva vsebinsko naravnanost pogajanj in zaradi velikih 
razlik v vsebinski naravnanosti, ločimo klasična in načelna pogajanja (Možina et. al, 
1998): 

 Klasična pogajanja so po vsebini in presojanju dolgoročnejših izidov ožja. 
Za doseganje cilja uporabljajo skoraj vsa sredstva, ki so na voljo in pri tem ne 
poznajo  nobenih  zadržkov.  Opraviti  jih  je  mogoče  na  popustljiv  ali 
nepopustljiv način. 
Pri popustljivem slogu pogajalci spoznajo, da s togimi stališči ne bodo dosegli 
sporazuma, zato se odločijo za drugo skrajnost. Poskušajo biti uglajeni, strpni, 
prijateljski. Mnogi pogajalci se bojijo, da bodo preveč popustljivi v obnašanju 
in glede stališč, zato so na videz ustrežljivi,  v resnici pa se trdno oklepajo 
svojih stališč.
Pri nepopustljivem slogu se pogajanja vrtijo okrog stališč, ki jih pogajalci ne 
spreminjajo, če le zmorejo. S svojimi stališči se identificirajo tako močno, da 
občutijo veliko nelagodje že ob misli, da bi se jim morali odreči. Zaradi te 
togosti se lahko zgodi, da pogajalci sploh ne bodo prišli do sporazuma.

 Načelna pogajanja so širša in globlja. Tu se bolj upošteva druge udeležence 
in stališča se presojajo bolj  dolgoročno. Sporazume se skuša doseči na kar 
najbolj prijateljski način. Pozornost je usmerjena na interese pogajalcev, ne na 
njihova  stališča,  skupaj  poskušajo  najti  ustrezne  alternativne  rešitve  in 
odločitve, ki bi bile ugodne za obe strani.
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Popustljiv slog Nepopustljiv slog Učinkovit slog

Udeleženci so prijatelji. Udeleženci so nasprotniki. Udeleženci  hočejo  urejati 
zadeve.

Cilj je sporazum. Cilj je zmaga. Cilj je učinkovito in prijateljsko 
dosežen razumen sporazum.

Neguj  odnose  s 
popuščanjem.

Terjaj  popuščanje  kot  pogoj 
za dobre odnose.

Obravnavaj  zadevo  ločeno  od 
odnosov med ljudmi.

Bodi  popustljiv  do  ljudi  in 
glede obravnavane zadeve.

Bodi  nepopustljiv  tako  do 
ljudi kot do zadeve.

Bodi popustljiv do ljudi, vendar 
dosleden pri zadevi.

Zaupaj udeležencem. Bodi  nezaupljiv  do 
udeležencev.

Ravnaj ne glede na zaupanje.

Prožno  prilagajaj  svoja 
stališča.

Trdno  vztrajaj  pri  svojih 
stališčih.

Osredotoči se na interese, ne na 
stališča.

Ponujaj predloge. Ponavljaj grožnje. Raziskuj interese.

Povej, do kod lahko greš. Zavajaj  udeležence  glede 
meja lastnih stališč.

Izogibaj  se  konceptu  skrajnih 
stališč.

Sprejmi  enostranske  žrtve, 
da dosežeš sporazum.

Terjaj enostransko popuščanje 
kot ceno za sporazum.

Išči rešitve, ki prinašajo koristi 
vsem.

Išči  eno samo rešitev,  tisto, 
ki  bo sprejemljiva za drugo 
stran.

Išči le eno rešitev – tisto, ki je 
sprejemljiva zate.

Razvij čim več možnosti in se 
odločaj kasneje, ko čas dozori.

Vztrajaj pri sporazumu. Vztrajaj pri svojih stališčih. Vztrajaj pri objektivnih sodilih.

Skušaj se izogniti navzkrižju 
interesov.

Prizadevaj  si  za  merjenje 
moči ob interesih.

Prizadevaj  si  za  sporazum  po 
interesno neobarvanih sodilih.

Popuščaj ob pritiskih. Izvajaj pritiske. Dokazuj  in  sprejemaj  dokaze, 
popusti zaradi načel,  ne zaradi 
pritiska.

68



3.2 Priprava na pogajanja

Pogajanja se morajo vedno začeti  prej,  preden se sestanemo s pogajalci  nasprotne 
strani.  Začeti  se  morajo  s  temeljitimi  pripravami,  saj  so  le-te  pogoj  za  uspešna 
pogajanja.  Nepripravljeni  pogajalci  ne  bi  smeli  iti  na  pogajanja,  ker  so  posledice 
naslednje: podaljša se čas pogajanj, poveča se verjetnost, da bomo popustili dosti prej 
ali bomo popuščali po nepotrebnem, manj pripravljena stran ima večjo verjetnost, da 
ne bo dosegla zastavljenega cilja oz. bo izgubila. 

Priprave na pogajanja torej obsegajo naslednje korake:
• določitev ciljev,
• izbiro pogajalske strategije,
• zbiranje informacij,
• določitev pogajalske skupine in pristojnosti pogajalcev,
• odločitev o času in kraju pogajanj,
• odločitev o tajnosti ali javnosti pogajanj.

 Določitev  cilja:  pogajalci  morajo  vnaprej  vedeti,  kaj  morajo  v  pogajanjih 
doseči.  Jasno  določeni  cilji  so  temeljni  kriterij  za  presojanje  uspešnosti 
pogajanj po zaključku. Ko postavljamo cilje, določimo tudi vsebino pogajanj. 
Cilje vedno razdelimo po prioriteti in pomembnejšim ciljem posvetimo več 
časa,  pozornosti  in  popuščanje  med  pogajanji  je  manjše.  Opredelimo  tudi 
pogajalski interval (cit. Kavčič, 2000), kar pomeni, da za vsak cilj opredelimo 
maksimum in minimum odstopanja. Takšni intervali naj imajo tri vrednosti: 
maksimalno,  idealno (to  je  začetna  točka  pogajanj,  začetna  zahteva, 
postavljamo jo razmeroma visoko, izzveneti mora kot realna in utemeljena in 
primerna za nasprotno stran); zaželeno (tista vrednost cilja, ki jo bomo lahko z 
dobro pripravo in dobrim utemeljevanjem tudi dosegli);  minimalno (spodnji 
prag, pod katerim se ne pogajamo več, približevanje tej točki je znak, da v 
pogajanjih nismo preveč uspešni).

 Izbira pogajalske strategije:  strategijo lahko razumemo kot skupek pravil, 
kako se pogajati. Kavčič (2000) je omenil dve različni pogajalski strategiji: 
razdruževalna, ki izhaja iz prepričanja, da pogajalskima stranema niso skupni 
nobeni  interesi  in  gre  dejansko samo za to,  kdo bo koliko dobil  na račun 
drugega. Gre za konflikt, v katerem skušata obe strani zaščititi svoje interese 
in za sebe dobiti čim več. Združevalna strategija pa temelji na prepričanju, da 
gre pri pogajanju za skupne interese obeh. Za uporabo te strategije mora med 
stranema vladati velika stopnja zaupanja in medsebojnega razumevanja.

Različni izidi strateške naravnanosti imajo naslednji pomen:

»Dobim – dobim«: pomeni, da sta z izidom pogajanj zadovoljni obe strani, 
saj  sta  prepričani,  da sta  obe  nekaj  pridobili.  Vsaka stran je  dosegla  neko 
stopnjo zadovoljitve svoje potrebe. Obe strani sta se trudili in kreativno iskali 
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skupne  rešitve.  Takšen  rezultat  pogajanj  je  najboljša  podlaga  za  nadaljnje 
skupno sodelovanje  obeh  strani,  zato  je  priporočljivo  zlasti  za  podjetniška 
kolektivna pogajanja,  kjer  obe strani  še  naprej  delata skupaj  in  sta  odvisni 
druga od druge.

»Dobim  –  izgubim«:  pomeni,  da  je  izid  pogajanj  prerazdelitev  začetnega 
stanja dobrine. Ena stran je pridobila na račun druge. Se pravi, da je druga 
nekaj  izgubila.  Podlaga  tej  vrsti  pogajanj  je  tekmovalna  naravnanost  ene 
strani. V primeru takega izida gre za približno enako močna pogajalca, kjer 
lahko  že  v  naslednjem  trenutku  pride  do  drugačne  porazdelitve  moči. 
Zmagovalec je ponavadi zadovoljen z izidom, medtem ko je poraženec zelo 
nezadovoljen.

»Izgubim – izgubim«: pomeni, da pride do rezultata pogajanj, ki ne zadovolji 
nobeno od sodelujočih strani, saj je vsaka prepričana, da je s pogajanji nekaj 
izgubila. Najpogostejša oblika tega pogajanja je kompromis, ki ga obe strani 
razlagata  kot  poraz.  Ker  obe  strani  vnaprej  pristaneta  na  popuščanje,  je 
nevarno, da poudarjata samo, kaj sta izgubili in ne, kaj sta pridobili.

Strategija  partnerstva je  v  zadnjem  času  dobila  posebno  vlogo  v 
pogajanjih. Gre za sodelovanje in skupno odgovornost za urejanje določenih 
zadev in odnosov. Najbližja je strategija »dobim – dobim«, ker upošteva 
dolgoročnih interesov in ciljev. Ker partnerstvo pomeni dolgoročen odnos, 
se več vlaga v vzpostavljanje dobrih odnosov in doseganje koristi za obe 
strani. Zato so taka pogajanja ponavadi daljša in napornejša, pogajalci pa 
zelo dobro pripravljeni.

 Zbiranje informacij: če imamo informacije, imamo moč. Tista stran, ki zbere 
več koristnih informacij, ima prednost pred slabo informiranim nasprotnikom. 
Informacije  v  pogajanjih  nam  omogočajo  pravilno  ravnanje  in  odločitve. 
Informacij  ne  zbiramo  samo  pred  pogajanji,  pač  pa  tudi  med  samim 
pogajanjem, če smo dobri opazovalci in poslušalci. Glede na vsebino ločimo: 
informacije o predmetu pogajanj, ki govorijo o potencialnih ugodnih rešitvah, 
ki bi bile za nas še sprejemljive, ter  informacije o nasprotni stranki, ki nam 
omogočajo  načrtovati  učinkovito  ravnanje  v  pogajanjih  (kakšna  je  firma, 
kakšen je njen gospodarski položaj, katere so njihove močne in šibke točke 
ipd.).

 Določitev  pogajalske  skupine  in  pristojnosti  pogajalcev:   če  je  en  sam 
pogajalec, potem ima vse pristojnosti za odločanje on in ni nobenega šibkega 
člena  pri  pogajanjih.  Če  gre  za  skupino  pogajalcev,  so  nujne  predhodne 
priprave, usklajevanje ter določitev vlog (vodenje, zapisovanje, analiziranje, 
zbiranje informacij). Neusklajeno ravnanje škoduje uspešnosti pogajanj. 
Vemo, da osebnostne lastnosti vplivajo na reagiranje, zato mora vodja poznati 
značilnosti članov skupine in jim na osnovi tega tudi določiti vloge.

Pogajalski slogi udeležencev pogajanj in odzivi nanje so naslednji (Možina et. 
al., 1998):
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Podatkovni  slog:  dejstva  so  najbolj  zgovorna,  zato  spremlja  vse,  kar  je 
izrečeno,  rad  se  sklicuje  na  prej  povedano,  pozna  veliko  podrobnosti 
obravnavane zadeve, rad pojasnjuje, povezuje podatke in izkušnje, je zadržan 
v odzivanju, išče dokaze in dokumentira izjave.
Odzivi:  ker  je  pogajalec  naravnan  na  preciznost,  naj  bo  ta  temelj 
predstavljanja naših stališč in predlogov; pogosto se obnese sklicevanje na že 
preizkušeno; stališča moramo znati trdno dokazati in dokumentirati.

Intuitivni slog: temelji na prepričanju, da lahko domiselnost reši vse težave, 
zato daje tak človek navdušujoče izjave, poudarja bistveno, pogosto prehaja iz 
ene  zadeve  na  drugo,  predlaga  nove  zamisli,  pritiska  in  se  umika,  bistro 
sklepa, osredotoča se na prihodnost.
Odzivi: hitri  odzivi,  spodbujanje  domiselnosti  in  ustvarjalnosti,  skrbno 
spremlja odzive drugih, gradi lastna stališča ob odzivih nasprotne strani.

Normativni  slog:  pogajanja  so  predvsem  barantanje  in  tekmovanje. 
Posameznik  pogosto  prehaja  iz  strinjanja  v  nestrinjanje,  iz  odobravanja  v 
neodobravanje, ponuja popuste, obljublja nagrade, se sklicuje na občutke in 
čustva, zagovarja »pošten« posel, prehaja na zahteve, grožnje, poudarja moč, 
vpliv, položaj, vendar tudi išče kompromise. Osredotoča se na ljudi in njihove 
odzive.
Odzivi:  veliko  potrpežljivosti,  pazljivo  analiziranje  različnih  možnosti, 
prednosti in slabosti.

Analitični  slog:  le  logika  vodi  do  pravih  odločitev,  zato  vse  temelji  na 
snovanju dokazov, prikazovanju razlogov za in proti, raziskovanju vzrokov in 
posledic.
Odzivi: prepoznavamo vrednote  druge  strani  in  jim  prilagodimo ravnanje, 
pripravimo se na sklepanje kompromisov, sklicujemo se na čustva nasprotne 
strani.

 Odločitev o času in kraju pogajanj:  odločimo se, kdaj se bodo pogajanja 
začela,  koliko časa bomo namenili  posamezni  vsebinski enoti  pogajanj.  To 
nam  omogoča,  da  imamo  pregled  nad  uspešnostjo  poteka  pogajanj,  na 
zamude, ali smo porabili preveč časa za posamezno enoto ipd. Določimo tudi 
datum, do kdaj je treba pogajanja končati. 
Pogajamo se lahko na domačem terenu, pri nasprotni stranki ali na nevtralni 
lokaciji. Najpogosteje se odločimo, da se bomo pogajali na domačem terenu, 
saj ima to za nas psihološko prednost, ker obvladujemo prostor.
Ko  se  odločimo  o  kraju  in  datumu,  pošljemo  vabilo,  ki  vsebuje  vse  tiste 
elemente, kot pri vabilu na poslovni sestanek.

 Odločitev  o  tajnosti  ali  javnosti  pogajanj:  tajna  pogajanja  so  redka. 
Uporabimo  jih  takrat,  ko  bi  javno  poznavanje  vsebine  povzročilo  škodo 
pogajalskemu procesu.
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3.3 Potek pogajanj

Ko se stranki uradno srečata v vnaprej določenem prostoru ob dogovorjenem času, to 
označimo kot začetek pogajanj. Priprave na pogajanja so tudi del začetka pogajanj in 
so nujne  za  ustvarjanje  začetnega  vtisa.  Prvi  vtis  je  vedno mogoče narediti  samo 
enkrat, zato svoje resne namene pokažemo že na začetku. 

Kavčič (2000) je poudaril naslednje sestavine začetka pogajanj:

 Medsebojno spoznavanje strank: formalno se pogajalski stranki predstavita 
ena drugi. To opravi vodja posamezne pogajalske skupine. Dobro se obnese 
tudi neformalno predstavljanje, ki poteka v manjših skupinah ali parih pred 
začetkom pogajanj ali v odmorih. To je dobro predvsem iz tega stališča, da 
medosebni stiki olajšajo formalno sporazumevanje.

 Določitev dnevnega reda:  obe stranki se morata na začetku sporazumeti  o 
točkah in  vsebini  dnevnega  reda  (o  čem se  bosta  pogajali).  Pomembno je 
zaporedje obravnavanih zadev: lahko damo najprej najzahtevnejše teme, ker 
imajo udeleženci še veliko energije, lahko pa so prve bolj preproste zadeve, ob 
katerih se pogajalci še spoznavajo.

 Predstavitev začetnih pozicij obeh strank: po sklenjenem soglasju o vsebini 
pogajanja obe stranki predstavita svoje začetne poglede na vsebino pogajanj in 
povesta začetne pozicije, kar pomeni, da se izpostavijo maksimalne zahteve.

 Ugotovitev  pristojnosti  in  pooblastil:  obe  starki  morata  predstaviti  svoja 
pooblastila in pristojnosti pri določeni zadevi v pogajanjih. Nerodno bi bilo, če 
bi na koncu ugotovili, da nasprotna stran nima pooblastil o odločitvi za končni 
sporazum.

 Vzpostavljanje primernega vzdušja:  vzdušje  na pogajanjih  je odvisno od 
osebnost  pogajalcev,  deloma  pa  od  uporabljene  metode  in  zavestnega 
prizadevanja  obeh  strank.  Za  hiter  in  uspešen  potek  pogajanj  je  potrebno 
vzdušje  medsebojnega  zaupanja,  razumevanja  in  pripravljenosti  na  skupno 
iskanje  ugodnih  rešitev.  Če  pa  prevladuje  vzdušje  polno  sumničenj, 
nezaupanja in majhne pripravljenosti na sodelovanje, potem to pomeni oviro 
pri hitrem in uspešnem iskanju sporazumov. (Možina et. al., 1998)

Možina in drugi avtorji (1998) pravijo, da si pogajalec olajša pogajanje, če se drži 
enega  izmed  preizkušenih  modelov  za  pogajanja,  t.  i.  harvardskega  modela,  ki 
temelji  na  sodelovalni  usmeritvi.  Model  svetuje  ločevanje  zadeve  od  pogajalcev, 
dejstev  od  oseb,  racionalnosti  od  čustev,  ciljev  od  stališč.  Spodbuja  pa  ciljno 
pogajanje, prožno obravnavanje zadeve, oblikovanje nabora možnih rešitev, uporabo 
objektivnih sodil, saj subjektivna vodijo v manj kakovostna pogajanja na silo ali s 
kompromisom.

Vodila harvardskega projekta o pogajanjih:

Loči zadevo od pogajalcev: 
• ločimo racionalne in emocionalne vidike vedenja,
• pomembni so vsebinski vidiki in vidiki, ki zadevajo odnose med pogajalci,

72



• upoštevamo,  da  pogajalci  zaznavajo  stališča  drugih  objektivno  in  tudi 
čustveno,

• če  ločimo  obravnavano  zadevo  od  vpletenih  ljudi,  laže  iščemo  dodatne 
možnosti za sporazum.

Loči cilje od stališč:
• stališča udeležencev so vedno obarvana z njihovimi interesi, zato jih moramo 

ločiti od ciljev, ki naj jih dosežejo pogajanja,
• po zahtevnosti in vsebini primerno izbrani cilji so lahko močna vzpodbuda za 

iskanje sporazuma,
• stališča pogajalcev dobijo pravo težo šele, če se vprašamo, kakšni so vzroki 

zanje in kaj pomenijo,
• vsekakor  je  pogoj  za  uspeh  pogajanj  strpno  in  pozitivno  sprejemanje  in 

obravnavanje stališča udeležencev.

Nenehno išči nove možnosti:
• med začetnimi stališči udeležencev pogosto zaman iščemo možni sporazum 

pri pogajanjih,
• uspešnost pogajanj je največkrat odvisna od ustvarjalnosti pri iskanju možnih 

sporazumov in pri odstranjevanju ovir, ki so na poti takšni ustvarjalnosti,
• možnosti  za  uspeh  imajo  samo  možni  sporazumi,  ki  v  zadostni  meri 

upoštevajo interese vseh, ki so vpleteni v pogajanja.

Uporabljaj objektivna sodila:
• navsezadnje se  morajo pogajalci  med več možnostmi odločiti  za  eno in  to 

lahko storijo dobro le, če imajo na voljo primerna merila,
• ta naj bodo čim tesneje povezana z osebno uspešnostjo pogajalcev.

Vplivanje na pogajanjih

Pogajanja  so  vedno  ciljno  naravnana  in  uspešna  so  le  tista,  ki  pripeljejo  do 
sporazumov ob  majhni  porabi  resursov  in  pri  tem  upoštevajo  interese  in  stališča 
vpletenih. 

Lahko jih označimo tudi kot proces  dokazovanja, v katerem ena stran z argumenti 
dokazuje svoj  prav,  druga stran pa navaja  svoje  dokaze za svoje  zahteve.  Kavčič 
(2000) pravi, da je dokazovanje celovita aktivnost postavljanja zahtev, razpravljanja o 
tem,  podpiranja  in  utemeljevanja  zahtev  z  razlogi,  presojanja  teh  razlogov  in 
zavračanja  kritik.  Glavne  funkcije  dokazovanja  so:  prepričevanje  in  izmenjava 
informacij, opredelitev vsebine pogajanj in skupno odločanje.

Če  je  ena  stran  prepričana,  da  je  pripravljena  na  popuščanje,  potem da  namig  in 
nakaže  nove  možnosti.  To  lahko  storimo  s  pogojnimi  stavki,  v  katerih  najprej 
postavimo našo zahtevo oz. pogoj in potem nakažemo morebitno pripravljenost na 
odstopanje od začetne pozicije. Pri nakazovanju gre vedno za recipročnost, ko nekaj 
ponudimo in hočemo nekaj v zameno za to.
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Če pride v pogajanju do zastoja, potem lahko ena stran  izpostavi svoje predloge, ki 
nakažejo  pripravljenost  za  rešitev  nastale  situacije.  Tudi  predloge  oblikujemo 
pogojno.  Tisti,  ki  predlaga  prvi,  ima prednost  v  tem,  da lahko vodi  pogajanja  na 
njegovih dispozicijah. Pomanjkljivost pa je v tem, da začne s premajhnimi zahtevami 
in ne doseže veliko.

Prepričevanje je  tudi  ena  od  tehnik  vplivanja  pri  pogajanjih.  Na  pogajanjih  ima 
prednost tisti, ki je bolj prepričljiv, ki zna bolje podati svoje utemeljitve, argumente, 
dejstva. Prepričevanje lahko pojmujemo tudi kot spretnost in način obnašanja, ki ga 
nekateri  že  po  naravi  bolj  obvladujejo.  Govoriti  moramo bolj  premišljeno,  jasno, 
potrudimo  se,  da  razumemo  vprašanja  in  šele  potem  nanje  odgovorimo,  aktivno 
poslušamo  sogovornika,  poslušamo,  kaj  je  bilo  povedanega  med  vrsticami 
(opazovanje  neverbalne  komunikacije),   prepričamo  se,  če  so  nas  sogovorniki 
pravilno  razumeli,  kontroliramo  čustva  (predvsem  izbruhe  jeze,  užaljenosti, 
prizadetosti),  izogibamo se  sarkazmu,  cinizmu,  grožnjam,  posmehovanju  ipd.,  ker 
lahko izzovemo obrambno reakcijo in ustavimo sodelovanje.

Popuščanje se uporablja takrat, ko iščemo možnost, da bi obe strani dobili nekaj zase. 
Obe strani že s tem, ko pristaneta na pogajanja, sprejmeta tudi obveznost, da bosta 
popuščali od prvotnih zahtev. S tem se tudi zavežeta, da so prve zahteve postavljene 
relativno  visoko,  da  je  več  maneverskega  prostora  za  popuščanje.  Razumno 
popuščanje od začetnega stališča ni napačno, vendar moramo popuščati postopoma in 
ne prehitro.  Hitro popuščanje lahko razumemo kot izraz želje po hitrem končanju 
pogajanj,  pomanjkanju  argumentov,  nesposobnost  ipd.  Nadalje  velja,  da  nikoli  ne 
smemo sprejeti prve ponudbe, tudi če se nam zdi ugodna, kajti prva ponudba ni nikoli 
zadnja. Za naša popuščanja moramo vedno nekaj dobiti v zameno.

3.4 Zaključek pogajanj

Pogajanja je potrebno enkrat zaključiti, vprašanje je samo, kdaj ujeti pravi trenutek za 
to  in  na  kakšen  način.  Kavčič  (2000)  pravi,  da  morajo  biti  pogajalci  za  to 
usposobljeni.  Zaključni  trenutek  mora  pogajalec  sam  oceniti.  Ko  vidi,  da  so  se 
sporazumeli o glavnih vsebinah in so vsi kar najbolj zadovoljni z rešitvami, je pravi 
čas za zaključek. Kdor prvi ponudi zaključek, ima to prednost,  da idealno uskladi 
konec s svojimi zahtevami in pričakovanji. 

Poznamo nekaj tehnik zaključevanja pogajanj:

 »Zadnja  in  končna  ponudba«: bistvo  te  tehnike  je,  da  ocenimo,  da  je 
nasprotna stran pripravljena na sporazum, čeprav je v podrobnostih še nekaj 
razlik. Zato ponudimo sporazum, ki temelji na našem popuščanju, s katerim 
menimo, da bi presegli obstoječe razlike, in ga označimo kot zadnjo ponudbo. 
Te tehnike ne smemo prevečkrat uporabljati na istih pogajanjih.

 »Povzetek za zaključevanje«: temelji  na predlaganju zaključka pogajanj s 
povzetkom dosedanjega poteka in poudarimo, kaj vse smo uspeli doseči. Sedaj 
se osredotočimo samo na tisto, kar je še odprto.
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 Prekinitev za razmislek: temelji na oblikovanju zadnje ponudbe, povzemanju 
doseženega  in  predlaganju  sporazuma.  Nato  damo  nasprotni  strani  čas  za 
temeljit  premislek  o  predlogu.  Opredelimo  tudi  nek  časovni  interval,  v 
katerem se opravi razmislek. Prekinitev pogajalcem omogoča, da pregledajo in 
predelajo  vse  informacije,  ponovno  razmislijo  o  lastnih  stališčih,  ciljih, 
pretehtajo naše predloge.

Ko se  dogovorimo o  vseh  spornih  vprašanjih,  je  potrebno  pogajanja  še  formalno 
zaključiti in zapisati sporazum, ki obsega vsebino, za koga velja, kdaj in pod katerimi 
pogoji začne veljati, kakšne so posledice za tistega, ki se ga ne bo držal, določilo o 
tem, kdo bo reševal morebitne kasnejše spore.

Po  pogajanjih moramo  še  oceniti  uspešnost  in  narediti  analizo dogajanja  na 
pogajanjih. To lahko naredimo tako, da se kritično vprašamo o naslednjem (Možina 
et. al., 1998):

 Premalo priprav: dobro pripravljen pogajalec pozna možnosti, ki jih ima na 
voljo in je zato v kritičnih trenutkih bolj fleksibilen.

 Enostranski  pristop:  pri  dobrih pogajanjih  ni  mogoče le  jemati.  Sporazum 
mora obsegati vsaj nekaj prednosti za vsako stran.

 Uporaba neprimernih pritiskov:  odpor je  tem trši,  čim večji  so pritiski  na 
pogajalce. Učinkovito je prepričevati, ne pa uporabljati silo.

 Nepotrpežljivost:  zamisli  in  predlogi  potrebujejo  čas,  da  dozorijo,  zato 
pogajalcev ni pametno siliti k sporazumu. Potrpljenje se skoraj vedno splača.

 Nestrpnost: izbruhi nestrpnosti onemogočajo sodelovalno ozračje in zavirajo 
nastajanje ustvarjalnih rešitev.

 Preveč govorjenja, premalo poslušanja: je splošna napaka pri pogajanjih in 
usodna,  saj  poslušanje  prinaša  informacije,  razumevanje   pa  je  pot  do 
modrosti.

 Prepričevanje namesto vplivanja: trmasto posiljevanje pogajalcev praviloma 
le krepi odpor.

 Odklanjanje  nasprotij:  komur  so  odveč  nasprotja  kot  naravna  posledica 
različnih interesov, si ne more obetati uspehov pri pogajanjih. Dober pogajalec 
sprejme nasprotja, jih razume in jih skuša uskladiti.

3.5 Povzetek poglavja

Pogajanja so namenjena usklajevanju stališč, ki so posledica različnih interesov med 
posamezniki ali skupinami. Namen pogajanj je najti skupno rešitev, ki je sprejemljiva 
za obe strani

Pogajamo se ponavadi s partnerji, s katerimi nas vežejo pomembni skupni interesi, s 
konkurenti, s katerimi tekmujemo za koristi, ter z drugimi pomembnimi posamezniki 
in organizacijami.
Vedno lahko izbiramo med štirimi koncepti pogajanj: pogajanja na silo, tekmovalna 
pogajanja,  sodelovalna  pogajanja  in  pritajena  pogajanja.  Dolgoročno  gledano  so 
najboljša  pritajena  pogajanja,  najslabša  pa  pogajanja  na  silo.  Usmeritev  za  izbiro 
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koncepta je odvisna od  okoliščin, v katerih se nahajamo: pripravljenost druge strani 
za pogajanja, čas, ki ga imamo na razpolago, trajnost izidov.

Poznamo klasična pogajanja, pri katerih lahko uporabimo popustljiv ali nepopustljiv 
slog, ter načelna pogajanja, ki so dolgoročno gledana bolj učinkovita, saj upoštevajo 
stališča druge strani.

Priprave na pogajanja zajemajo: določitev ciljev, izbiro pogajalske strategije, zbiranje 
informacij, določitev pogajalske skupine in pristojnosti pogajalcev, odločitev o času 
in kraju pogajanj, odločitev o tajnosti ali javnosti pogajanj.

Dobro je poznati pogajalske sloge udeležencev, kar pomeni, da vemo, kako se bodo 
obnašali pri pogajanju, in vemo, kako se bomo tudi mi prilagajali.

Ko pogajanja stečejo, se začne medsebojno spoznavanje strank, določi se dnevni red, 
predstavijo se pozicije obeh strank, ugotovijo se pooblastila pogajalcev, vzpostavi se 
sodelovalno vzdušje. Če želimo biti uspešni pogajalci, se ravnamo po harvardskem 
modelu pogajanj.

Na  pogajanjih  lahko  vplivamo  z  dokazovanjem,  nakazovanjem  novih  možnosti, 
popuščanjem, izpostavljanjem svojih predlogov, prepričevanjem. Pogajalci se sproti 
prilagajajo in odločajo o uporabi tehnik vplivanja.

Ko pogajalec oceni, da je dosežen sporazum, se odloči za zaključek pogajanj. To stori 
z  eno  od tehnik:  zadnja  in  končna ponudba,  povzetek  ali  prekinitev pogajanj.  Po 
pogajanjih naredimo še analizo uspešnosti pogajanj.

Vprašanja za ponavljanje

1. Zakaj pride do pogajanj?
2. S kom se ponavadi pogajamo?
3. Opišite  temeljne  koncepte  pogajanj.  Na kaj  moramo biti  pozorni  pri  izbiri 

koncepta?
4. Katere sloge pogajanj poznamo? Opišite prednosti posameznega sloga.
5. Kaj zajemajo priprave na pogajanja?
6. Kakšni so lahko izidi strateške naravnanosti pogajalcev?
7. Na kaj smo pozorni pri udeležencih pogajanj? Zakaj je to pomembno?
8. Kako potekajo pogajanja?
9. Opišite harvardski model pogajanj.
10. Na kakšen način pri pogajanjih vplivamo na drugo stran?
11. Katere so tehnike za zaključek pogajanj?
12. Zakaj je na koncu pomembna analiza pogajanj?
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4 ETIKA V POSLOVNEM KOMUNICIRANJU

Vedno,  kadar  govorimo  o  etiki,  govorimo  o  načelih  in  normah,  ki  obravnavajo 
razlikovanje med dobrim in zlem. Da pa bi lahko etično ravnali, se moramo poglobiti 
v moralno presojo, ki zajema pravila za odločanje v skladu z etiko. 

Managerji se morajo pri svojih poslovnih odločitvah odločati strokovno 
in  etično pravilno,  če  želijo,  da bodo poslovne  odločitve,  dolgoročno 
gledano,  kakovostne.  Poslovno  komuniciranje  je  usmerjeno  v  
doseganje  dobrih,  neoporečnih  ciljev  organizacije,  ki  pa  jih  lahko  
dosežemo z etično oporečnimi ali etično neoporečnimi strategijami. Cilj 
nikakor  ne  sme  opravičevati  uporabo  nemoralnega  poslovnega 
komuniciranja.

Etika poslovnega komuniciranja je pomembna sestavina vsake organizacije in je 
tesno povezana s filozofijo in zunanjo podobo organizacije. Zadeva vse dejavnosti, 
funkcije,  ravni  organizacije,  sodelavce  in  druge  ljudi,  ki  so  kakorkoli  povezani  z 
dejavnostjo organizacije. Je sestavni del etike managementa oz. splošne, filozofske 
etike,  ki  izhaja  iz  vrednot  ljudi  v  različnih  okoljih  in  različnih  obdobjih.  Zato  ni 
nespremenljiva, ampak ves čas raste in se prilagaja času, materialnemu in duhovnemu 
razvoju  družbe.  Etika  je  sestavina  kulture  okolja,  njenih  vrednot,  norm,  stališč, 
običajev. Različne vrednote pomenijo, da obstajajo tudi različna etična sodila. 

Možina in drugi avtorji (1998) so prikazali potrebnost in koristnost etike v poslovnem 
komuniciranju s pomočjo slike.

Slika 11: Sivo območje etičnega odločanja
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Zakoni so zapisi obveznih in splošno veljavnih norm, na osnovi  katerih je mogoče 
razmišljati,  kaj je prav in kaj ni.  Zakoni so zato prvo vodilo za etična in moralna 
odločanja. Pravni red temelji na tem, da je vse, kar ni napisano kot nedovoljeno, po 
zakonu dopustno, vendar to še ne pomeni, da je tudi moralno prav. Še tisto, kar zakoni 
prepovedujejo, je lahko razumljeno tudi drugače, kar spet pomeni, da je lahko tako 
tolmačenje neetično. Med tistim, kar zakoni izrecno prepovedujejo, in tistim, kar je 
izrecno dovoljeno,  se nahaja široko  sivo območje,  kjer  se dogaja marsikaj,  kar ni 
prepovedano, ampak tudi ni moralno in etično.

Na področju poslovnega komuniciranja je tako lahko tudi široko sivo območje, kjer se 
partnerji in konkurenti odločajo med sprejemljivim in nesprejemljivim ravnanjem. Če 
ugotovijo, da bi jim nemoralno ravnanje prineslo korist, se ga poslužijo in ker gre za 
ravnanje na meji med dovoljenim in prepovedanim oz. rahel odklon od dovoljenega, 
niso kaznovani.Tako lahko najdemo veliko zavajanja, manipuliranja in laži, kar meče 
slabo  luč   na  moralnost  delovanja  managementa.  Kratkoročno  to  prinese  korist, 
dolgoročno gledano pa se začnejo takih partnerjev drugi izogibati. 

Organizacija, ki je nemoralna do zunanjih in notranjih udeležencev, ne  
more  uspevati,  ker  sta  poštenje  in  zaupanje  temeljni  lastnosti  pri  
sklepanju sporazumov med partnerji.

Moralne dileme, s katerimi se srečujejo managerji pri svojih odločitvah, ne zadevajo 
samo vprašanja, ali naj ravnajo v skladu z interesi lastnikov podjetja, pač pa tudi kako 
naj ravnajo tudi v korist drugih udeležencev (sodelavcev, partnerjev, konkurentov). 
Zato so dileme, pred katerimi se pogosto znajdejo managerji, neprijetne in naporne, 
vendar ne smejo nekritično podrejati svoje odločanje interesom, ki so v nasprotju z 
njihovo osebno etiko in etiko njihove organizacije. 

Lahko se zgodi, da manager ne more uskladiti svoje osebne etike s poslovno etiko 
organizacije in njenih udeležencev. V tem primeru skuša vplivati na poslovno etiko 
organizacije, če pa postane razkorak prevelik, potem se odpove svojemu položaju. 
Podrejanje  v  nasprotju  z  lastnimi  vrednotami  bi  pomenilo  neetično  in  nemoralno 
ravnanje.

4.1 Koncepti etičnega odločanja

Rutinsko odločanje

Možina  in  drugi  avtorji  (1998)  pravijo,  da  se  nekatere  odločitve  v  poslovnem 
delovanju  in  poslovnem  komuniciranju  vedno  znova  ponavljajo  v  podobnih 
okoliščinah.  Preveč  časa  bi  porabili,  če  bi  vsakič  ponovno  pretehtali  etičnost 
odločitev. Tako se za rutinsko odločanje postopoma oblikujejo moralna pravila, ki so 
vzorci za etične odločitve za posamezne zadeve. Ta pravila so na začetku v obliki 
ustnega izročila (npr. »pri nas tako delamo«, »pri nas od nekdaj velja«), kasneje pa se 
zapišejo v razne dokumente (npr. vizijo organizacije). 
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Pogosti pa so tudi drugi dokumenti, ki se bolj ali manj ukvarjajo z etiko in navajajo 
pravila  za moralno delovanje  zaposlenih.  To so  pravilniki  in  poslovniki,  zlasti  za 
področja, kjer so dileme pogoste.

Pri  uporabi teh dokumentov je vedno znova potrebno kritično presojati  veljavnost 
etičnih  sodil,  ker  je  organizacija  živ  organizem in  se  spreminjajo  vrednote  ljudi, 
skupin, organizacij, z njimi pa sodila za etično odločanje in moralna pravila.

Analitično odločanje

Veliko odločitev v poslovnem svetu ni samo rutinskih, pač pa temeljijo na analitični 
presoji,  ki  jo je težko poenotiti  za različne zadeve. Še najbolje je,  da upoštevamo 
splošna vodila za etično odločanje (Možina et. al., 1998):

1. Etično dobra odločitev  prinese  vsem udeležencem organizacije  kar največ 
koristi.  Presojajo  tisti,  ki  so  za  organizacijo  pomembni  in  ki  vplivajo  na 
uspešnost in učinkovitost delovanja organizacije. 

2. Etično  dobra  odločitev  naj  ne  bo  krivična  do  nikogar.  Upoštevati  mora 
osnovna načela pravičnosti: poštenje, enakopravnost, nepristranskost. 

3. Etično dobra odločitev  spoštuje temeljne človekove pravice. Če bi odločitev 
pomembno kršila temeljne človekove pravice, se ji manager raje odpove, tudi 
če bi imela korist za organizacijo.

4. Etično  dobra  je  odločitev,  ki  jo  udeleženci  organizacije  sprejmejo,  ker  se 
sklada z njihovimi vrednotami in načeli. Enostransko presojanje koristnosti in 
pravičnosti odločitve je subjektivno in nezanesljivo.

5. Etično dobra odločitev naj bo  dovolj trajna in naj predvideva koristnost in 
pravičnost  posledic  odločitve  za  udeležence  v  času,  ko  se  bodo  posledice 
uresničile.

Intuitivno odločanje

Pogosto se odločevalci pri končni odločitvi oprejo na intuicijo. V poslovnem svetu je 
kar veliko trenutkov in okoliščin, v katerih nam preostane samo ravnanje po občutku 
in po posluhu. Takrat skušamo ugotoviti, kakšne so vrednote in pričakovanja naših 
partnerjev in se odločiti tako, da bo najbolj v prid naši organizaciji.

Kakovost intuitivnega odločanja je odvisna od stopnje moralnega in etičnega razvoja 
posameznika. Model moralnega razvoja, ki ga je razdelal Kohlberg, skuša napovedati, 
kako se posameznik odziva na moralne dileme in kako se odloča. 

Kohlbergov  razvoj  moralnega  presojanja  vsebuje  šest  stopenj,  ki  se  med  seboj 
razlikujejo kvalitativno. Sledijo si po nezamenljivem vrstnem redu. Vsaka naslednja 
stopnja vključuje in spremeni predhodno. Če hoče posameznik doseči najvišjo stopnjo 
moralnega  presojanja,  potem  mora  preiti  vse  prejšnje.  Pa  vendar  večina  ljudi  ne 
doseže zadnje stopnje. 
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Faze moralnega razvoja po Kohlbergu   ( Ucman, 1998)  

1. Predkonvencionalno obdobje
Prva stopnja je  predkonvencionalno obdobje  moralnega sklepanja.  V središču je 
izolirani  posameznik,  ki  je  osredotočen  nase  in  na  svoje  interese.  Pravila  so 
oblikovana od zunaj in ne od njega.

1. faza: Orientacija na kazen in čustveno odzivnost
Sklepanje v tej fazi vključuje samo pogled s strani posameznika. Ne prepoznava, da 
bi bili tuji interesi lahko drugačni od njegovih. Stopnjo pravilnosti ali nepravilnosti 
dejanja povezuje z velikostjo fizičnih posledic, ki jih ima zanj dejanje. To pomeni, 
da  je  tisti,  ki  je  po  nesreči  razbil  veliko  vazo,  mnogo  bolj  poreden  in  bo  bolj 
kaznovan kot tisti, ki je namenoma razbil majhen kozarec. 
V tem obdobju moralnega presojanja in vedenja opazimo, da je le to odvisno od 
možne nagrade ali kazni. Ko razsojamo o nekem dejanju, začenjamo upoštevati tudi 
razloge,  motive,  zaradi  katerih  je  bilo  dejanje  storjeno in  začenjamo razumevati 
pomen  “olajševalnih  okoliščin”,  vendar  nas  pri  tem  še  vedno  vodi  misel  na 
neposredno koristnost in uporabnost dejanja (v smislu zadovoljitve njegovih lastnih 
potreb). To pomeni, da nas vodi nekakšna koristoljubnost.

2. faza: Orientacija na instrumentalne cilje in načelo ravnotežja
Delati  prav,  pomeni  služiti  posameznikovim potrebam in  željam,  ker  ima  drugi 
drugačne interese. Ko razmišljamo o posledicah svojih dejanj in odločitev, nas ne 
skrbi samo to, kaj bodo rekli drugi, temveč tehtamo posledice še z nekaterih drugih 
vidikov.  Zanima  nas,  kako  prizadenejo  druge  ljudi,  kako  bodo  prispevale  k 
predstavi, ki jo imajo drugi ljudje o nas. Pri opravičevanju svojih dejanj se pogosteje 
sklicujmo na okoliščine. To je znak, da že presojamo o dejanjih ne le po njegovih 
neposrednih posledicah, temveč tudi po namenu, s katerim je bilo dejanje storjeno. 
Ključno vlogo ima spoznanje o tem, da moralna pravila niso nekaj večnega, ampak 
jih  ljudje  postavljamo  zato,  da  lahko  z  njihovo  pomočjo  urejamo  medosebne 
odnose.

2. Konvencionalno obdobje
Posameznik sprejme družbene norme za svoje in se z njimi identificira.

3.  faza:  Orientacija  na  medosebno  potrditev  in  pričakovanje  odobravanja  ter  
orientacija na konformizem

Delati  prav,  pomeni  na  tej  stopnji  biti  zvest  drugim,  upoštevati  njihova  čustva, 
zavezati se prijateljstvu in pričakovanjem. Svoje ravnanje bomo uskladili s pravili in 
dogovori,  ki  veljajo  v  naši  okolici.  Motivacija  je  notranja  in  temelji  na 
predvidevanju, kako bomo prišli do socialne nagrade. Nadzor pa prihaja od zunaj, 
podrejamo  se  zunanjim,  družbenim  pravilom  in  ravnamo  tako,  kot  od  nas 
pričakujejo drugi. Pravilno je tisto dejanje, ki naleti na odobravanje okolice.

4. faza: Orientacija na ohranjanje socialnega sistema
Pravila  in  dogovori  se  spoštujejo  zaradi  njih  samih.  Začnemo  se  zavzemati  za 
spoštovanje splošnih pravil, ne da bi se vprašali o njihovem izvoru ali smiselnosti. 
Moralno vedenje je nekakšna nevprašljiva moralna dolžnost. V zvezi s pravili ne 
dopuščamo nobenih izjem. Pojavi se socialna perspektiva, ko nam gre za skladnost 
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z drugimi, za zvestobo do skupine, za željo po socialnem odobravanju. Postanemo 
zelo spretni v ugibanju, kaj od nas pričakujejo druge osebe in usklajujemo svoje 
vedenje s temi pričakovanji.

3. Postkonvencionalno obdobje
Posameznik  oddvoji  osebni  pogled  od  pogleda  družbe.  Sedaj  temelji  na 
prepoznavanju temeljnih načel, ki so pred družbenim sistemom in na katerih mora 
biti zgrajen pravičen sistem. Če so pravila družbe nasprotna njegovim načelom, se 
na tej stopnji posameznik odloči glede na načela in ne na pravila.

5. faza: Orientacija na možnost družbenega dogovora
Pravila  so  dogovorjena,  da  zaščitijo  vsakega  posameznika  in  njegove  pravice. 
Posameznik  jih  sprejme na  ravni  družbe  in  na  ravni  družine,  prijateljev.  Na tej 
stopnji sodb ne usmerja več zunanji temveč notranji nadzor. 
Pripravljen  se  je  podrejati  družbenim  pravilom  le  v  primeru,  ko  so  z  vidika 
človeških potreb smotrna in smiselna. Pomembno merilo, s katerim presoja dejanja, 
je  skrito  v  njegovi  potrebi,  da  ga  druge  osebe  spoštujejo  in  upoštevajo  kot 
odgovornega posameznika.

6. faza: Orientacija na univerzalne etične principe
Ta faza zahteva visoko stopnjo abstrakcije, zmožnost za sistematično razmišljanje. 
Brez posebne vzgoje bi  težko dosegli  to stopnjo.  Poleg pravic nam prinese tudi 
dolžnosti.  Ko  si  posameznik  prisvoji  tako  načelo,  ga  to  usmerja,  ne  glede  na 
konkretne predpise in prepovedi. Če v svojem ravnanju odstopa od teh načel,  se 
pojavijo  močni  občutki  krivde.  Se  pravi,  da  ravna  v  skladu s  svojim notranjim 
prepričanjem. Merilo  za pravilnost  in  nepravilnost  dejanja  tokrat  izhaja  iz  njega 
samega. 

Za vsako družbo pomenijo moralna načela in moralne norme nekakšno usmeritev, po 
kateri naj bi se posamezniki ravnali. Velik del vzgoje in socializacije je usmerjen v to, 
da bi vsak posameznik sprejel ta pravila, vrednote za svoja moralna načela in bi se v 
skladu z njimi tudi ustrezno vedel.

Vrline, pomembne za moralno odločanje 

Poštenost  in  pravičnost:  poslovne  transakcije  temeljijo  na  sporazumu partnerjev, 
sporazum pa temelji na zaupanju in poštenju.

Zaupanje in stanovitnost: zaupanje ni naivnost, je pa pomembna sestavina vsakega 
razmerja. Vedno moramo predpostavljati, da je večina ljudi večji del časa poštena in 
pravična.  Brez  te  predpostavke  ni  mogoče  vzpostavljati  poslovnih  odnosov. 
Stanovitnost  pa  pomeni,  da  vztrajno  sledimo  uresničevanju  vizije  in  ciljev 
organizacije in  tudi svojih. 

Prijaznost: je temelj in okvir vsakega poslovnega razmerja. Je del komuniciranja z 
drugimi, spoštovanja drugih, lojalnosti ipd.
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Zvestoba:  skupini,  organizaciji  je  sestavina  osebne  integritete  managerja.  Prava 
vdanost sebi, lastni vesti in svojim načelom pomeni trdnost in zanesljivost.

Tekmovalnost:  je  gibalo podjetništva,  vendar  je  bolj  pomembno dokazovanje  kot 
dosežek.

Zavzetost:  raste  iz  občutka  povezanosti  in  pripadnosti,  daje  občutek  trdnosti  in 
varnosti, naklonjenosti in zavezanosti.

Sočutje:  podjetje,  ki  čuti  s  sodelavci  in  skrbi  zanje,  jih  osebnostno  in  strokovno 
razvija, je dobro podjetje.

4.2 Povzetek poglavja

Etika poslovnega komuniciranja je sestavina vsake organizacije in obsega pravila za 
določanje in ravnanje v skladu z etiko.

Managerji  vedno načrtujejo,  usmerjajo,  odločajo,  izvajajo poslovno komuniciranje, 
prispevajo k uspešnosti organizacije, v kateri so zaposleni. Odločitve so uspešne le, če 
so strokovno pravilne in etično neoporečne. Zato organizacije na to delovno mesto 
zaposlijo človeka, ki je osebnostno močan, moralno zrel in strokovno usposobljen.

Odločanje pogosto poteka v navzkrižju z interesi udeležencev, zato se odločevalec 
vedno znova znajde v dilemi, kako se odločiti, da bo vsem zadoščeno. Odločiti se 
mora med sprejemljivim in nesprejemljivim ravnanjem.

Med izrecno dovoljenim in izrecno nedovoljenim po zakonih je široko sivo območje, 
kjer  se  lahko  pri  odločanju  opremo  samo  na  etično  presojo.  Poznamo  rutinsko 
odločanje, kjer so številne zapovedi, kodeksi, analitično odločanje, kjer se opremo na 
splošna  vodila  za  etično  odločanje,  ter  intuitivno  odločanje,  kjer  je  učinkovitost 
odločanja odvisna od stopnje moralnega razvoja odločevalca (Kohlberg).

Vprašanja za ponavljanje

1. Razložite, kaj zajema etika poslovnega komuniciranja.
2. Kaj pomeni sivo območje v etičnem odločanju?
3. Kdaj prihaja do moralnih dilem pri odločanju?
4. Opišite koncepte etičnega odločanja.
5. Kako se razvija moralno presojanje pri posamezniku?
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5 ESTETIKA PRI POSLOVNEM KOMUNICIRANJU

Zakaj je pomembno usvojiti pravila lepega vedenja? Morda zato, da bi se počutili 
bolj  sproščeni  pri  navezovanju  stikov  z  drugimi  ljudmi,  morda  zato,  da  bi  nam 
pomagala  vzpostaviti  pozitiven  odnos  z  drugimi,  da  bi  jim  pokazali,  da  so  nam 
pomembni,  da jih  spoštujemo in upoštevamo.  Vsekakor pa pravila  usvojimo šele  
takrat,  ko  resnično  začnemo delati  v  skladu z  njimi,  ko  so  pravila  usklajena z  
našimi vrednotami, moralo in etiko ter seveda z našo kulturo. 

Namen pravil lepega vedenja bo vedno isti, medtem ko se pravila lahko spreminjajo 
glede na čas, situacije, potrebe. Različne kulture imajo različna pravila lepega vedenja 
in jih moramo spoštovati, pa tudi če se ne ujemajo z našimi.

Prve pisane učbenike o bontonu (fr. lep način) ali pravila o obnašanju, 
poznamo že iz začetka 13. stoletja. Leta 1204 je Španec Petrus Alphonsi v 
knjigi Disciplina clericalis zapisal, da pravila obnašanja niso dana le za 
dostojanstvenike  in  starejšo  gospodo,  temveč  so  namenjena  vsem, 
predvsem pa tistim, ki trgujejo in potujejo. (Možina et. al., 1998) 

Prvi vtis je najbolj pomemben, saj nikoli ne bomo imeli možnosti, da bi ga popravili. 
Pozorni smo na stik z očmi, nasmeh, miren glas, enakomerno hitrost govora, mirnost, 
samozaupanje, izražanje spoštovanja ter zunanji videz.

5.1 Govorica telesa

Tako v vsakdanjem življenju kot v poslovnem se srečujemo z drugimi ljudmi in ravno 
prvi  stik je  najbolj  pomemben  za  ustvarjanje  prvega  vtisa  in  s  tem  nadaljnjega 
sodelovanja. Srečanja so nek ritual, ki ima svoja pravila in zahteve, ki se razlikujejo 
od kulture do kulture. 

Ne glede na to, kje na svetu se srečamo, prvi del srečanja ni verbalni pozdrav, ampak 
trenutek, ko se z drugo osebo ujamemo z očmi. Še preden izgovorimo prve besede, je 
naš obraz s svojo govorico (mimiko) že spregovoril. Prav tako spregovori naše telo,  
ki se odpre ali zapre s svojo držo ali gibom, za četrtinko do dve sekundi hitreje, kot  
to storimo z besedami. 

Naše  telo,  čustva,  razum  delujejo  kot  celota  in  vsaka  naša  misel  (zavestna  ali 
nezavedna)  povzroči  telesni  gib,  mimiko,  držo telesa.  Spremembe v drži  in  gibih 
našega telesa so odvisne od tega, kaj mislimo in kaj čutimo.

V svoji  izraznosti  je  govorica telesa petkrat  močnejša in zgovornejša od izrazne 
moči verbalnega sporazumevanja. V verbalnem sporočanju lahko dosti hitreje pride 
do  nesporazuma  kot  pri  neverbalnem.  Z  verbalno  govorico  prenašamo  vsebino 
sporočila, z govorico telesa pa izražamo svoj odnos do te vsebine.  
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V poslovnem svetu velja, da je potrebno skrivati različne izraze in znamenja, ki bi 
nasprotnemu  sogovorniku  pomagala  odkriti  prehitre  reakcije,  ki  bi  lahko  škodile 
dogovorom. Naučili smo se, da čustev ne izražamo verbalno,  temveč jih skušamo 
prikriti (predvsem mimiko obraza).

Prostorski pasovi

Različni prostorski pasovi, ki nas obdajajo, pripadajo samo nam oz. tudi tistim, ki jih 
»spustimo« v naš prostor. Omogočajo sproščenost in varnost, če jih drugi spoštujejo, 
če  pa  nekdo  »vdre«,  postanemo  razdražljivi,  nervozni  in  se  počutimo  utesnjene. 
Poznamo različne prostorske pasove (Kneževič, 2001):

1. Intimni pas od 22 do 46 cm
2. Osebni pas od 46 do 122 cm
3. Socialni pas od 122 do 360 cm
4. Družbeni pas od 360 cm naprej

Intimni pas pripada našim najbližjim, na katere smo čustveno navezani in katerih 
bližina za nas ni moteča. To so otroci, starši, zakonci, ljubimci.

Osebni pas je prostor, v katerega stopamo, ko se približamo drugim ljudem. Brez 
nelagodnega občutka spustimo v ta prostor osebe, s katerimi se veliko družimo, se že 
poznamo ali se spoznavamo. V ta prostor moramo vedno stopiti z rahločutnostjo in 
pazljivostjo.

Socialni  pas je  tisti,  v  katerem se  gibamo na  srečanjih  s  poslovnimi  partnerji,  z 
uradnimi osebami, v skupini neznanih oseb ipd. 

Družbeni  pas  ali  javna  razdalja je  rezervirana  za  govornike,  ki  govorijo  za 
govorniškim pultom in jim omogoča boljšo izpostavljenost, povzdigne pomembnost 
in izjemnost položaja ter preprečuje razne motnje, ki bi jih poslušalci lahko izzvali (z 
mimiko, očesnim stikom …).

Položaj telesa

Kneževičeva (2001) poudarja, da so pri sporočilnosti drže ali položaja telesa najbolj 
zgovorna ramena,  ki  pa jih  vedno gledamo v povezavi  z  vratom in glavo.  Od tu 
prihajajo najbolj zaznavni znaki o zadržanosti, sproščenosti, o občutku obvladovanja 
prostora in situacij, v katerih se nahajamo.

 Dvignjena ramen, spuščena glava, povešena brada in navzdol obrnjena 
usta nam govorijo o osebi, ki je napeta, ne želi sodelovati, čuti odpor 
ali neprijaznost.

 Ležerno vzravnana ramena, nekoliko potisnjena naprej, glava nagnjena 
v eno smer, obraz sproščen, oči spremljajo sogovornika predstavljajo 
osebo,  ki  je  polna  zanimanja,  radovedna,  usmerjena  v  dogajanje, 
vzpodbuja pogovor in dogajanje.
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 Vzravnano  telo,  pokončna  drža,  vzravnana  glava,  brada  potisnjena 
malo  navzven,  jasen  obraz,  razširjena  ramena  predstavljajo 
»zmagovalca«, ki se zaveda svojih kvalitet, zna obvladovati situacije in 
je sproščen.

5.2 Stik z očmi

Oči so tiste, ki največ povedo o nas samih. V očeh zaznamo dobrodošlico, veselje, 
žalost, dobronamernost, sovraštvo, prezir, ljubezen, hrepenenje, strah ipd. V njih se 
vidi naša samozavest, iskrenost ali zlaganost. 

Oči  so glavni  organ sprejemanja  in  dojemanja  –  več kot  80 % vseh informacij 
sprejemamo ravno z očmi. Načina, kako govoriti z očmi, se ne da naučiti. Zadostuje, 
da jim damo spregovoriti in da svojih občutkov ne skrivamo za masko. Zato, da bi 
drugim dali  vedeti,  kaj  jim želimo sporočiti,  usmerimo pogled vanje;  ob srečanju, 
poslušanju in pogovoru ga zadržimo.

Kneževičeva (2001) pravi, da z zaznavanjem sprememb oženja in razširjanja zenic 
lahko mnogo bolje spoznavamo odzive ljudi. Če pa s tem povežemo še položaj obrvi 
in ust, nam je to izražanje bolj jasno in zgovorno.

Razširjene zenice izražajo:
pomanjkanje svetlobe, sproščenost, dobro počutje, iskrenost, odkritosrčnost, resnost, 
spolni interes, uživanje alkohola in nekaterih drog.

Zožene zenice izražajo: 
koncentracijo,  utrujenost,  žalost,  potrtost,  nezaupanje,  sovražnost,  odpor,  stres, 
neprespanost, napetost.

Oči  so  ogledalo  duše,  izraz  razuma.  Drugim povedo,  kaj  smo,  kaj  
mislimo,  ali  smo sproščeni  in  samozavestni,  ali  nas  je  strah in  se  
počutimo nelagodno.

5.3 Nasmeh

Kneževičeva  (2001)  pravi,  da  je  obraz  komunikacijski  center,  pripada  mu najbolj 
jasna zgovornost,  saj  ima največ čutil.  Je  center sprejemanja,  dajanja,  doživljanja, 
govori o rasi, spolu, starosti in s svojimi anatomskimi in fiziološkimi posebnostmi 
odseva atraktivnost. To nebesedno sporočanje je najhitrejše in najbolj natančno pri 
izražanju naših misli,  čustev, hotenj. Izražanje svojih čustev in upoštevanje čustev 
drugih ljudi je temelj dobrih medsebojnih odnosov.

Na našem obrazu, ki izraža vse tisto, česar ne želimo povedati, so najbolj zgovorne 
naše oči, usta in obrvi. Če se spremeni naše razpoloženje, se bo to takoj odražalo na 
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našem obrazu. Gre sicer za nianse, ki pa so dovolj zgovorne, da jih opazimo in se 
ravnamo po njih.

Ob  srečanju  z  drugim  človekom  govorijo  naše  oči,  poleg  tega  pa  sodi  v  obred 
pozdravljanja tudi nasmeh. Čeprav se nasmejijo že oči same, pa nam prijetno srečanje 
izvabi na ustna tudi smehljaj.  Nasmeh je v neposredni komunikaciji močan simbol  
dobronamernosti, odprtosti in želje po sprejemanju in zbliževanju. Je izraz našega 
razpoloženja in odnosa do drugih.

Tudi če bi se želeli naučiti različnih nasmehov za različne priložnosti, ti ne bi bili 
pravi, če v sebi ne bi začutili dobronamernosti. Kajti nasmeh je zrcalna podoba naših 
čustev.

Nasmeh nas nič ne stane, vendar čudežno deluje.
Obogati tistega, komur je namenjen, in ne osiromaši tistega, ki ga poklanja.
Zablesti kot sončni žarek, a spomin nanj lahko ostane za vedno.
Nihče ni niti tako bogat niti tako reven, da si ga ne bi mogel privoščiti.

5.4 Sporočila rok

Z rokami komuniciramo tudi takrat, ko ne govorimo. Zato se moramo zavedati vloge 
sporočanja naših gibov rok in pozornosti, ki jo pritegnejo. Dokler jih ne obvladamo, 
bodo sporočale vse tisto, kar bi sicer radi zamolčali.

Možina in drugi avtorji (1998) so podali nekaj najpogostejših kretenj rok in gibov 
telesa, ki nas izdajajo:

 Dolgčas:  glava težko pada na dlan,  ki  je  mehko iztegnjena ob eni  strani 
obraza, oči dalj časa zrejo v isto smer …

 Laž: kretnje rok so kratke, nemirno menjavajo položaj, približujejo se ustom, 
nosu, gladijo konico nosu, med govorjenjem prsti krožijo okrog ustnic …

 Dvom: dlan je v bližini oči, ki so večkrat priprte, glava se s počasnimi gibi 
obrača vstran, pogled ni usmerjen v sogovornika, temveč je nemiren …

 Nestrpnost: prsti ponavljajo enakomerne gibe, največkrat v ritmu, roka se 
dotika drugih delov telesa, druge roke …

 Nestrinjanje: glava je rahlo sklonjena, roke pogosto na tilniku gladijo vrat, 
pogled od »spodaj« …

 Presojanje: kazalec se dotika ali gladi predel senc, glava je mirna, usmerjena 
v sogovornika, pogled ni usmerjen naravnost v sogovornikove oči, veke se 
počasi spuščajo in odpirajo …

 Odklonilno stališče:  glava  je  mirna,  podprta  ali  naslonjena  na  iztegnjeni 
kazalec in palec ob strani obraza, pogled ni usmerjen v sogovornikove oči, 
telo je odmaknjen od mize …

 Pred  odločitvijo:  palec  in  kazalec  ponavljata  ritmične  kretnje  glajenja  v 
bližini ust, po bradi, telo je napeto, mirno …

 Frustracija: oči se izogibajo direktnemu srečanju s sogovornikovimi očmi, 
prsti so sklenjeni, členki stisnjeni …
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 Nesodelovanje: roke so v višini ust, nosu, spodnje polovice obraza ali vratu, 
kretnje počasne, prsti obeh rok se rahlo dotikajo …

 Samozadovoljnost: roke so v položaju »trikotnika«, v »zvoniku«, obrnjenem 
navzgor, telo je nagnjeno nazaj, glava rahlo dvignjena in nagnjena nazaj …

Rokovanje

Rokovanje sodi v ritual pozdravljanja. Je  prvi fizični kontakt z drugo osebo in iz 
njega lahko razberemo marsikaj o značaju osebe,  s katero se rokujemo, o njenem 
odnosu do tistega, s katerim se rokuje, o njenem razpoloženju itd.

Stisk  roke  ob  srečanju  ima  lahko  več  pomenov:  potrditev  dobrih  namenov,  izraz 
dobronamernosti,  veselje ob srečanju, izraz spoštovanja in naklonjenosti  ipd.  Stisk 
roke naj bi bil čvrst in trden, saj samo na ta način izražamo pozitivne namene. Traja 
naj samo tri do štiri sekunde in pri tem ne mahamo z rokami gor in dol. 

Intenzivnost rokovanja je odvisna od kakovosti odnosov, povezanosti med osebama, 
časa  ločenosti  oseb,  stopnje  zasebnega  namena  pozdravljanja,  lokalnih  pravil 
odkrivanja in izražanja čustev v javnosti, od tradicije ter sprememb v odnosu, ki so 
nastale v času ločenosti med osebami. (Kneževič, 2001)

 Včasih stisnemo roko nekomu, ki nam stiska ne vrne in imamo 
nelagoden občutek, da v njem ni nobenega življenja, saj je njegova 
roka kot »mrtva riba«.

 Če  imamo  mrzle  ali  vlažne  roke,  sem  lahko  že  vnaprej 
opravičimo, ne smemo pa dovoliti, da bi ljudje dobili vtis, da je 
tudi naša osebnost taka kot roka, ki smo jo ponudili v pozdrav.

 Nekateri  ljudje  že  takoj  ob  rokovanju  pokažejo,  da  hočejo 
nadvladati, zato bodo od zgoraj s svojo dlanjo prekrili našo.

 Praviloma se rokujemo z isto osebo le dvakrat na dan.
 Starejši  prvi  ponudi  roko  v  pozdrav.  Ženska  ponudi  roko  v 

pozdrav moškemu.
 V poslovnem svetu,  kjer  vladajo  hierarhični  odnosi,  se  pravila 

obnašanja prilagajajo hierarhiji, ne glede na spol in starost.

5.5 Dotik

Dotik  je  dejavnost,  pri  kateri  nekaj  zaznavamo  z  deli  telesa.  Pri  fizičnih  ali 
mehaničnih spremembah začutimo pri nas emocionalne spremembe. Dotik je lahko 
prijeten  in  zaželen,  lahko pa  ga  drugi  zaznava  kot  agresivnost,  poseganje  v  našo 
osebnost ipd.

Možina in drugi (1998) so opredelili, kakšen pomen ima posamezen dotik:
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Dotik Pomen
• Trepljanje  po  roki,  hrbtu, 

ramenih
• Prijateljstvo, zaščita, hrabrenje

• Rokovanje, poljub na lica • Pozdrav, slovo
• Objem • Intenzivnejši pozdrav, poslavljanje
• Daljši objem, zadrževanje rok • Čestitanje, ožje prijateljstvo, sočustvovanje
• Dotikanje rok, ramena, hrbta • Povečevanje vplivnosti, družabnosti
• Ob pripovedovanju kratek dotik • Zbujanje pozornosti
• Udarec z roko, z dlanjo • Agresivnost 
• Potegovanje, vodenje • Direktno usmerjanje

Raziskave so pokazale, da prebivalci našega geografskega območja sodijo v skupino, 
katere značilnost je, da pogosto uporabljajo dotik kot sredstvo izražanja. 

Kanadski psiholog Jourard je leta 1966 objavil rezultate o frekvenci oz. pogostosti 
dotikov med pripadniki kontaktne (pogosti dotiki) in nekontaktne (dotik ni zaželen) 
skupine.  Za  ilustracijo  omenimo  le  skrajnosti:  osebi,  ki  sedita  skupaj  in  se 
pogovarjata v caffe baru sredi San Juana v Puerto Ricu, se v eni uri dotakneta 180-
krat. Med Parižanoma, ki sedita v bistroju sredi Pariza, se zvrsti 110 dotikov na uro, 
v Londonu oz. Angliji, ki sodi v nekontaktno kulturno skupino, pa se dve osebi v 
povprečju v eni uri pogovora ne dotakneta niti enkrat. (Možina et. al., 1998)

5.6 Glas

Glas je del govora in daje dodaten pomen vsebini, ki jo verbalno izražamo. Izdaja 
pa tudi naša čustva in razpoloženje, energetski naboj, zdravstveno stanje, tremo ipd. 
Njegova barva,  naglas,  poudarki lahko razkrivajo sogovornikovo (ne)zanimanje za 
naše sporočilo, odnos do vsebine pogovora in odnos do sogovornika, samozavest ali 
negotovost. 

Glasu ne moremo v celoti kontrolirati in s svojimi 38 % sporočilnosti v neposredni 
komunikaciji razkriva naše razpoloženje. Lahko ga prilagajamo, utišamo, prilagodimo 
ritem, poudarke, naglase, način govora situacijam in vsebini sporočila.

 Pri iskreni komunikaciji je pomembno, da začutimo in poznamo pomen besed, ki  
jih izrekamo.

Pri telefoniranju se moramo še posebej potruditi,  da ne govorimo enolično ampak 
živahno, ne preglasno, ne z monotonim glasom, ker ne pomirja, ampak je moteč in 
iritira sogovornika, v manjši meri lahko tudi gestikuliramo in se smehljamo, saj glas v 
tem primeru zveni veliko toplejše.
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Človek spregovori povprečno 30.000 besed na dan. To je veliko, vendar 
pretežni  del  teh besed odpade na besede pozdravov, spoštovanja,  izrazi 
upoštevanja  drugih,  vljudnostnih  fraz.  To pa  so  tiste  besede,  za  katere 
pravimo, da blažijo in lepšajo odnose med ljudmi in so več kot potrebne 
pri medsebojnem sporazumevanju. (Kneževič, 2001)

Predstavitev je  del  prvega  stika,  prvega  vtisa  pri  spoznavanju  in  nadaljnjem 
komuniciranju. Ime in priimek sta identifikacijsko sredstvo za vsakega in ne bo nam 
oproščeno,  če  bomo  po  predstavitvi  pozabili  s  kom  govorimo.  Zato  moramo 
pozornost pri predstavljanju usmeriti v sogovornika in z vsemi čuti poslušati, kako 
izgovori svoje ime in priimek. 

Če si prvič nismo zapomnili ali nismo jasno razumeli izgovorjave, ni nič narobe, če še 
enkrat vprašamo. Nekateri ljudje imajo težave z zapomnitvijo imen in priimkov, zato 
si  morajo  toliko  bolj  prizadevati,  da  najdejo  kakšno  asociacijo  in  jo  povežejo  z 
imenom.

Pri  poslovnih  stikih  si  ne  smemo privoščiti,  da  bi  nagovorili  nekoga  z  nepravim 
imenom  in  priimkov,  kajti  to  bi  pomenilo,  da  ta  človek  za  nas  ni  zanimiv.  Ni 
pomembno,  da  mi  mislimo,  da  je  pomembne  za  nas,  sogovornik  se  bo  počutil 
nepomembnega.  V poslovnih stikih veljajo  pravila  hierarhične lestvice (npr.  svoje 
sodelavce predstavimo tujim partnerjem).

Če nas predstavljajo drugi ali če se predstavljamo sami, povemo najprej ime in nato 
priimek. Isto velja za pisno komuniciranje. 

Ko  nekoga  ogovorimo  ali  predstavimo,  uporabljamo  besede  gospa,  gospodična, 
gospod.

Naslavljanje v poslovnih in zasebnih krogih zahteva korektnost. Ob predstavitvah 
poleg imena in priimka povemo tudi morebitni akademski ali častni naslov. Pri ustni 
in pisni komunikaciji  smo dolžni  uporabljati  te  naslove,  razen v primeru,  da nam 
oseba sama dovoli, da jo kličemo, nagovarjamo ali naslavljamo brez naslova.

5.7 Zunanji videz

Z omiko v določenem obdobju se oblikujejo tudi standardi našega zunanjega videza. 
Vendar kljub temu, da se modne smernice spreminjajo, bo v poslovnem svetu vedno 
veljal nekakšen formalizem oblačenja.

Kneževičeva (2001) pravi, da vpliv naše zunanje podobe, obnašanja in govorjenja 
vedno pripoveduje o našem zavedanju sebe, o našem odnosu do sebe in drugih ter  
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do priložnosti,  v  katerih se  nahajamo.  S  primernim oblačilom sporočamo svoje  
spoštovanje do dogodka, osebe, poklica.

V zasebnem življenju nimamo pravice od drugih zahtevati, da se oblačijo tako, kot bi 
mi želeli. V poslovnem svetu pa je zunanji videz zelo pomemben in smo se dolžni 
prilagajati  priporočilom,  pričakovanjem in  zahtevam,  ki  temeljijo  na  dognanjih  o 
vplivu zunanje podobe na uspešnost tako posameznika kot organizacije.

5.8 Povzetek poglavja

Pravila lepega vedenja usvojimo zato, da laže navezujemo stike z drugimi ljudmi, 
tako v zasebnem kot  v  poslovnem življenju.  Z omikanim vedenjem damo drugim 
vedeti, da jih spoštujemo in upoštevamo.

Kadar celo telo deluje v sozvočju z našo notranjostjo, smo v komunikaciji prepričljivi.

Pozorni smo na govorico telesa, ki spregovori hitreje, kot pridejo iz nas besede. Vsaka 
naša misel ali čustvo povzroči določen telesni gib in če smo dobri opazovalci, lahko 
hitro zaznamo spremembe v sogovornikovem razpoloženju in čustvih.

Pri  vzpostavljanju  stika  ter  v  nadaljnji  komunikaciji  upoštevamo  in  spoštujemo 
prostorske pasove druge osebe. Vedeti moramo, v kateri pas lahko vstopimo.

Oči  so  glavni  organ  sprejemanja  in  dojemanja.  V  naših  očeh  se  zrcali  naša 
samozavest,  iskrenost, dobronamernost,  strah, ljubezen in druga čustva. Ob stiku z 
drugo osebo usmerimo pogled v njegove oči (očesni stik) in ga za nekaj trenutkov 
zadržimo.

Nasmeh je  izraz  našega  razpoloženja,  čustev in  odnosa  do  drugih.  Naraven smeh 
lahko hitro ločimo od naučenega ali prisiljenega.

Roke rade pritegnejo pozornost drugih, saj zgovorno spremljajo verbalno izražanje. 
Rokovanje je prvi fizični kontakt  z drugo osebo. Traja naj tri do štiri sekunde in naj 
bo sorazmerno močan. Rokujemo se ob različnih priložnostih.

Glas  izdaja  naša  čustva,  energetski  naboj,  razpoloženje.  Ne  moremo  ga  v  celoti 
kontrolirati, lahko pa ga prilagajamo.
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Zunanji  videz  govori  o  zavedanju  samega sebe,  o  odnosu  do  drugih,  do  poklica, 
dogodka ipd. v poslovnem svetu se skušamo prilagoditi priporočilom, pričakovanjem 
in zahtevam.

Vprašanja za ponavljanje

1. Razložite pomen pravil lepega vedenja v poslovnem svetu.
2. Razložite pomen poznavanja govorice telesa pri poslovni komunikaciji.
3. Opredelite prostorske pasove.
4 .Kaj vse nam sporočajo oči, nasmeh, roke?
5. Na kaj moramo biti pozorni pri rokovanju?
6. Opredelite vlogo glasu v poslovni komunikaciji.
7. Kako poteka predstavljanje? Na kaj smo pozorni pri naslavljanju?
8 .Kakšen vpliv ima naša zunanja podoba na uspešnost v poslovnem svetu?

6 VLOGA POSLOVNE SEKRETARKE/SEKRETARJA

Poslovna  sekretarka  (večinoma  še  vedno  prevladujejo  ženske)  ima  v  sodobnem 
poslovanju  nenadomestljivo  vlogo,  saj  je  pomemben  člen  v  notranji  in  zunanji 
komunikacijski verigi organizacije. Kolikor večja je organizacija, toliko bolj zahtevno 
je  njeno  delo.  Zahtevnost  in  odgovornost  dela  se  povečuje  tudi  s  pomembnostjo 
položaja  vodilnega  delavca,  pri  kateremu  je  zaposlena.  Dejansko  je  poslovna 
sekretarka desna roka vodilnih delavcev in težko si je zamisliti opravljanje vodilnega 
dela brez pomoči dobre poslovne sekretarke, ki skrbi za množico podrobnosti.

 Poslovna  sekretarka  je  ponavadi  prva  oseba,  s  katero  pridejo  poslovni 
partnerji v stik (v živo ali po telefonu) in prijazen pozdrav že poda prvi vtis o 
organizaciji. Dobra poslovna sekretarka je tista, ki z veseljem dela z ljudmi, ki 
izžareva prijaznost, optimizem, ki rada spoznava nove ljudi in ji to ni v breme, 
pri delu je sistematična, vestna, potrpežljiva, natančna in se ravna po pravilih 
lepega vedenja tako v poslovnem svetu kot v zasebnem življenju.

 V odnosu do svojih nadrejenih in do drugih sodelavcev mora vedno ohraniti 
ljubeznivost, potrpežljivost, obzirnost in pripravljenost na sodelovanje. Njeno 
vedenje  mora  biti  prijateljsko  in  ustrežljivo,  vendar  ne  domačno.  Ustvariti 
mora diskretno distanco, ki daje vedeti, da je njena prijaznost uradna, ne pa 
izraz posebne naklonjenosti.

 V  službo  mora  prihajati  vedno  pred  nadrejenim,  učinkovito  razporejati 
njegov čas,  skrbeti  za  to,  da k njemu ne prihajajo ljudje,  kadarkoli  se  jim 
zljubi, sprejemati telefonska sporočila in jih predajati naprej, spravljati vizitke 
poslovnih partnerjev v svoj urejen telefonski imenik, urejati navidez obrobne 
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zadeve,  kot  so  rezervacija  vozovnice,  hotela,  zbiranje  in  urejanje 
dokumentacije  za  poslovne  sestanke,  skrb  za  čiste  in  urejene  poslovne 
prostore, ponuja kavo in sokove ipd. Nadalje skrbi za zapisnike s poslovnih 
sestankov, sprejemanje in odpošiljanje pošte itd.

 Kadar izve kaj pomembnega o sodelavcih ali organizaciji, jo  poklicna etika 
zavezuje, da take informacije zadrži zase in jih ne raznaša naokrog. Varovati 
mora  poslovne  skrivnosti  in  imeti  do  uradnih  informacij  ter  do  nadrejenih 
profesionalen odnos.

 Skrbi za  urejen zunanji videz, in sicer je nevsiljivo naličena, ima izbrana in 
umirjena  oblačila  ter  nakit,  je  diskretno  odišavljena,  pozna  pravila  lepega 
vedenja.  Z  nastopom,  urejenim  videzom  ter  načinom  komunikacije  bo 
poslovna  sekretarka  pritegnila  našo  pozornost  in  odlično  predstavljala 
nadrejenega in organizacijo.

Osredečki (1994) je podal nekaj lastnosti dobre poslovne sekretarke:

 Točnost je pomembna odlika, ravno tako kot vestnost pri delu. Površnost je 
nedopustna.

 Ločiti  je  treba  natančnost  in  dlakocepstvo,  saj  lahko  vztrajanje  pri 
nepomembnih  malenkostih  krade  dragocen  čas  in  ustvarja  napetost  v 
delovnem okolju.

 Vedno ima pri roki pravopis.
 Do vseh sodelavcev in  zunanjih  partnerjev se  je  potrebo vesti  prijazno, ne 

glede na položaj in čustva, ki jih gojite do njih.
 Vsako  delo  je  najbolje  opraviti  takoj.  Odlaganje  zoprnih  opravil  je  grda 

navada,  ki  se  lahko  maščuje  z  ostajanjem v  pisarni  po  delovnem času  in 
odnašanjem dela domov.

 Bolje si je zapisati, kot pa zanašati se na spomin.
 Če  morate  zapustiti  delovno  mesto,  morate  poiskati  nekoga,  ki  vas  bo 

nadomeščal.
 Kadar  morate  osebi,  ki  je  sredi  sestanka,  sporočiti  kaj  nujnega,  napišite 

sporočilo na list in ji ga diskretno izročite.
 Med pogovorom bodite pozorni na besednjak (izogibanje slenga).
 Vedno imejte rezervno kopijo vsakega dokumenta, kajti vedno se najde nekdo, 

ki nepričakovani potrebuje te podatke.
 Delovne naloge razvrščajte po pomembnosti – prednost imajo pomembnejše, 

ki jih morate izpolniti zbrano in odgovorno.
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