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POVZETEK
K izbiri naslova magistrske naloge me je najbolj spodbudilo vprašanje, kakšen pristop
oziroma način je v življenju najboljši za sklepanje dogovorov. Vsak ve, da ni nobena
umetnost zaostriti zadeve, se skregati oziroma sprožiti prepir, pa naj bo to v
zasebnem ali poslovnem svetu. Največja umetnost v življenju je skleniti dogovor. Prav
vprašanje o sklepanju dogovorov me je spodbudilo, da v celoti raziščem to področje
in ugotovim, kateri so najboljši načini in taktike za sklenitev dogovora. Naj nam je
prav ali ne, v življenju se moramo neprestano pogajati, če hočemo doseči oziroma
priti do stvari, ki si jih močno želimo. Pogajati se začnemo že v otroštvu. Prav dobro
se spominjam prigode iz otroštva, ko sem na prag hiše prinesel mladega mucka in
prosil starše, ali ga lahko obdržim. Le kdo bi si mislil, da sem že takrat uporabil
pogajalsko taktiko, in to zelo dobro, saj verjetno ni osebe na tem svetu, ki bi lahko
zavrnila malo nebogljeno bitje. Prav tako se spominjam pogajanj iz najstniških dni, ko
nikakor nisem hotel sprejeti besedo »ne« za dokončni odgovor. Nikakor si nisem
mislil, da sem s tem uporabil novo pogajalsko taktiko. Z nenehnim vztrajanjem sem
starše dostikrat pregovoril, da sem dobil, kar sem hotel, vendar sem moral tudi nekaj
dati v zameno. Če sem hotel ostati med vikendom dlje v mestu, sem moral v zameno
oprati avtomobil. Nekako nam že življenje narekuje, da je vsak dogovor lahko
sklenjen, če malo popustita obe pogajalski strani. Ko torej samostojno vstopimo v
zunanji svet, nas življenje že nagonsko pripravi na pogajanja, vendar pa nas prava
preizkušnja čaka pri pogajanjih v poslovnem svetu. Tam sta od tega, kako dobri
pogajalci smo, odvisna obstoj podjetja in naš obstoj v tem podjetju, zato so poslovna
pogajanja eden izmed največjih izzivov, ki nas lahko čakajo v življenju. Poznati
taktike, komunikacijo, opazovati neverbalne znake pri ljudeh, vse to so dejavniki, ki
nas lahko pripeljejo do uspešno sklenjenih dogovorov. V magistrski nalogi bom
poskušal ugotoviti, kateri dejavniki najbolj vplivajo na uspešnost v poslovnih
pogajanjih in katerih se je treba čim bolj izogibati. Veliko je že napisanih knjig o
pogajanjih, vendar se nobena ne posveča sklepanju poslov. To pa je najpomembnejše
za vsako podjetje, saj od vsakega novega posla lahko podjetje deluje in preživi. Dobro
sklenjene posle pa lahko sklenejo le dobri pogajalci, zato želim to področje še toliko
bolj raziskati. Res je, da se vse življenje pogajamo, vendar se nam vsa pridobljena
znanja, ki smo se jih učili vse življenje, pri poslovnih pogajanjih zdijo tuja in
skrivnostna, kot da bi se jih morali prvič učiti. Zato želim z magistrsko nalogo preučiti
vse pasti in zanke pri poslovnih pogajanjih ter s preučitvijo literature, raziskavami in
eksperimentom priti do spoznanj in znanj o pogajanjih v poslovnem svetu. Pogajanje
je znanje, ki se ga da naučiti, vendar je dober pogajalec le tisti, ki ve, kaj mu
pogajanja lahko prinesejo in kaj lahko z njimi izgubi. Le tisti, ki se tega zaveda, lahko
sklene dober posel.
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SUMMARY
NEGOTIATION AS A KEY TOOL FOR MAKING BUSINESS DEALS
The title of my master's thesis was mostly inspired by the question, which approach
or way is the most efficient one for reaching agreements. Everyone knows how easy
it is to aggravate situations, to fight or to start an argument both in private and in
professional life. The biggest art in life is reaching an agreement. The question about
reaching agreements prompted me to fully research this subject area and discover
which are the most efficient approaches and tactics for reaching agreements.
Whether we like it or not, we have to constantly negotiate in our lives if we want to
achieve or obtain things we desperately want. People start negotiating as early as in
their childhoods. I remember quite well that I brought a kitten to our doorstep in my
childhood and begged my parents to let me keep it. Who would have thought that I
used a negotiating tactic that early in my life? What is more, I used it successfully,
since there is probably not a single person in the world who could turn down a small
helpless creature. I also remember negotiations in my adolescent years, when I did
not want to accept the answer “No” as the final answer. I by no means believe that
by doing so I used a new negotiating tactic. By being insistent I frequently persuaded
my parents to give me what I wanted, however, I had to give them something in
return. For example, if I wanted to stay out late during the weekends, I had to wash
the car. The life itself somehow teaches us that it is always possible to reach an
agreement if both parties are willing to relent a bit. When we become independent
and enter the outer world, life somehow instinctively prepares us for negotiations.
However, the true test awaits us when we are faced with negotiations in the business
world. The survival of our company and our own survival within this company both
depend on our negotiating skills. That is why business negotiations are one of the
biggest challenges we might face in life. Knowing different tactics, good
communication and noticing non-verbal signs are factors that may lead us to reaching
agreements. In my master’s thesis I will try to find out which factors play the biggest
role in successful business negotiations and which factors people should avoid as
much as possible. There are a lot of books about negotiation, however, none of them
deals with negotiations in connection with making business deals. Making deals is the
most important thing for each and every company, because a company can only
operate and survive by making new deals. Good deals can only be negotiated by
good negotiators, which is why I want to explore this subject area even more
thoroughly. It is true that people negotiate all their lives, however, all the knowledge
that we have gained in our lives seems strange and mysterious when we are faced
with business negotiations; as if we should learn everything from scratch. That is why
I want to study all the traps and snares in business negotiations and learn about the
negotiations in the business world by studying different literature, researching and
practicing. Negotiating skills can be learned, but good negotiators are only those who
vii

know what they can gain and lose in them. Only people who are aware of pros and
cons of negotiations can make a good business deal.
Key words: negotiations, business negotiations, negotiating tactics, making business
deals, types of negotiators, communication during negotiation, preparation for
negotiation, beginning of negotiation, conclusion of negotiation, non-verbal
communication, international negotiation.
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1 UVOD
Z magistrsko nalogo želim predstaviti pomembnost pogajanj v poslovnem svetu oziroma
preučiti, kako močno lahko pogajanja vplivajo na sklepanje poslov. Dandanes je izjemno
pomembno imeti znanja za sklepanje dogovorov, pa naj bo to v poslovnem ali v
zasebnem življenju. Ne glede na to, ali so nam pogajanja všeč ali ne, so vsakodnevno
prisotna med nami in se z njimi tudi srečujemo. Še posebno pa moč pogajanj pride do
izraza v poslovnem svetu, saj je od dobrega pogajalca v podjetju odvisno njegovo
preživetje. Če ima podjetje med svojimi zaposlenimi ljudi, ki se znajo pogajati, torej znajo
predvideti določeno situacijo, lahko to zelo pridobi na dodani vrednosti in na večji
vrednosti podjetja. Z dobrimi pogajalci je lahko podjetje konkurenčnejše in uspešnejše od
drugih, zato so dobri pogajalci danes zelo iskani in izjemno cenjeni. Vsak pogajalec se
mora zavedati, da pogajanja potekajo v več fazah oziroma v več stopnjah. Izjemno
pomembna faza je že priprava na pogajanja, ki lahko naredi odločilno prednost, ki jo
bomo imeli med pogajanji. Priprava na pogajanja zajema iskanje informacij o nasprotni
strani, pripravo ciljev in tudi izbiro taktike oziroma kakšen pristop bomo izbrali proti
nasprotni strani, da bomo prišli do želenega cilja. Pogajanja se torej začnejo že pred
samimi pogajanji, in ta so lahko marsikdaj odločilna. Prav tako so lahko za pozitiven
zaključek pogajanj odvisna naša komunikacijska znanja in znanja, ki jih imamo s
preučevanjem verbalnega in neverbalnega komuniciranja. Med pogajanji nam lahko taka
preučevanja prinesejo informacije, ki nam lahko koristijo. Neverjetno je, kaj vse nam
lahko nehote sporoči nasprotna stran in seveda kaj lahko mi s komuniciranjem sporočimo
nasprotni strani. Komuniciranje je izjemno pomemben dejavnik, ki močno vpliva na
uspešen zaključek. Že zgodovina nas uči, da so le dobri retoriki lahko nagovarjali ljudi, da
so jim ti sledili v njihovi miselnosti, in nič drugače ni pri pogajanjih. Izjemno pomembna
faza med pogajanji pa je tudi zaključevanje pogajanj − kako izbrati najbolj primeren
trenutek za zaključek pogajanj, torej kako nekoga ujeti v tistem trenutku, ko bo
pripravljen še nekoliko popustiti v določeni zadevi. Tudi za to obstajajo posebne taktike in
znanja. Nepripravljen pogajalec torej ne sme iti nikoli na pogajanja. Rajši naj pogajanja
prestavi, kot da gre na pogajanja nepripravljen, saj lahko s tem ogromno izgubi. Prav
znanost o pripravi na pogajanja in tehnični izpeljavi le-teh je največkrat odločilna za
sklenitev določenega posla. Glavni raziskovalni problem, s katerim sem se ukvarjal v
magistrski nalogi, je, kateri pristopi in tehnike pogajanj so najučinkovitejši za sklepanje
poslov ter katerih se moramo izogibati. S preučevanjem literature in lastnimi raziskavami
sem želel ugotoviti, ali se slovenska podjetja zavedajo pomembnosti pogajanj in ali so na
njih pozorna. Poskušal sem se prepričati, ali se slovenska podjetja sploh zavedajo, da je
od pogajanj odvisno pridobivanje poslov. V magistrski nalogi sem poskušal ugotoviti tudi,
ali obstaja kakšna idealna tehnika pogajanj, s katero je mogoče biti oziroma delovati
najbolj prepričljivo in s katero je mogoče skleniti največ poslov. Z raziskovanjem več vrst
tehnik sem izbral tisto, ki se mi zdi najboljša in se jo lahko uporabi pri sklepanju
dogovorov. Prav tako sem v magistrski nalogi preučil mednarodna pogajanja in poskušal
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ugotoviti, kateri narod je tisti, ki je pri pogajanjih najbolj podoben slovenskim pogajalcem,
in s katerimi narodi bi Slovenija najlažje sklepala dogovore.
Predmet raziskave in preučevanja v magistrskem delu so poslovna pogajanja. Kako se
torej pripraviti na pogajanja, kako pogajanja voditi, katero taktiko izbrati in kako
pogajanja zaključiti, da bo imelo od tega naše podjetje čim več koristi. Prav tako je
predmet moje magistrske naloge iskanje najprimernejše taktike za sklepanje poslov v
slovenskem in v mednarodnem prostoru. Vsak dogovor je lahko dolgoročen, če imata obe
strani od tega korist. Zato je lahko dober dogovor sklenjen le takrat, ko obe strani malo
popustita. Le tako lahko oba odideta srečna s pogajanj ter lahko tudi v prihodnosti
korektno in dobro sodelujeta.
Namen magistrskega dela je, da na podlagi domače in tuje strokovne literature ter lastnih
raziskav preučim področje pogajanj, raziščem tehnike in taktike pogajanj ter prikažem
najučinkovitejše taktike za sklepanje dogovorov. S preučevanjem tega področja želim
predstaviti celoten proces pogajanj, torej kako se pripraviti na pogajanja, kaj je
pomembno med pogajanji in kako pogajanja uspešno pripeljati h koncu. Z magistrsko
nalogo želim raziskati oziroma opozoriti na področja, na katera je treba biti pri pogajanjih
še posebno pozoren. Namen magistrskega dela je tudi raziskati področje pogajanj med
slovenskimi podjetji oziroma kako se pogajanj lotijo slovenska podjetja in kako so pri tem
uspešna. Natančna predstavitev pogajalskega procesa, tehnik pogajanj in primerov bo
koristila vsakemu, ki se v poslovnem svetu in v življenju srečuje s pogajanji. V
magistrskem delu bo izvedel vse o področju pogajanj ter tako spoznal najučinkovitejše
tehnike, ki jih bo lahko tudi sam uporabil v praksi. Mislim, da je tema magistrske naloge
še kako aktualna, saj živimo v času, ko je konkurenca na vseh področjih izjemna. Če
hočeš pridobiti določen posel in s tem prodajati svoje znanje ali izdelke, moraš poznati več
vrst dejavnikov in tehnik ter tudi znati oceniti stanje človeka, s katerim posluješ. Konec
koncev se posli sklepajo z ljudmi. Prav temu sem v magistrskem delu namenil največ časa
in pozornosti. Delo bo koristilo ljudem, ki delajo kot menedžerji v podjetjih, tržnikom,
ljudem, ki delajo v nabavi in prodaji. V magistrski nalogi bodo dobili napotke, ki jim bodo
v določenem položaju pomagali odreagirati bolj premišljeno in preudarno, in znanja, s
katerimi bodo lahko sklenili marsikateri posel.
Cilj magistrskega dela je, da iz preučevanih virov literature in samostojno opravljenih
raziskav poiščem najučinkovitejše dejavnike in tehnike, s katerimi je mogoče skleniti
največ uspešnih poslov. Pri teoretičnem delu je cilj preučiti celoten krog, od začetka
pogajanj in uporabe pogajalskih taktik do zaključka pogajanj. Še posebno sem želel
raziskati vpliv verbalne in neverbalne komunikacije oziroma kako močno ta vpliva na
sklepanje poslov. Prav tako sem raziskal in preučil, kakšne taktike najpogosteje
uporabljajo v drugih državah in v čem se najbolj razlikujejo s Slovenijo. Pri praktičnem
delu pa sem raziskal področje pogajanj v slovenskem in mednarodnem poslovnem svetu.
Z raziskavama in eksperimentom sem želel ugotoviti, kako natančno se slovenska podjetja
lotijo pogajanj in kako so pri tem uspešna. Raziskati sem želel predvsem, ali se pogajalci
na pogajanja pripravljajo ali grejo v pogajanja z mislijo »kar bo, pač bo«, vse to sem
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povezal tudi z mednarodno primerjavo. V celotnem magistrskem delu sem se torej
osredotočal na iskanje dejavnikov, s katerimi je mogoče najbolj uspešno skleniti dogovor.
V teoretičnem delu magistrske naloge sem na splošno predstavil poslovna pogajanja in
njihov potek. Zajeta je vsebina tako iz slovenske kot tudi iz tuje strokovne literature, in
sicer začetek pogajanj in pomembne taktike pa vse do uspešno sklenjenega dogovora ter
mednarodnih pogajanj. V empiričnem delu pa sem znanje iz teoretičnega dela prenesel na
samostojno raziskavo. Za preučevanje pogajanj sem uporabil anketo, eksperiment in
primerjavo. Z rezultati raziskav sem želel potrditi oziroma zavrniti tri postavljene hipoteze.
Hipoteza 1: Slovenska podjetja zaradi nepravilnega pristopa k pogajanjem izgubljajo
preveč poslov.
Hipoteza 2: Najučinkovitejša taktika za sklepanje poslov je »taktika rezin«.
Hipoteza 3: Slovenski pogajalci bi najbolje sklepali posle s pogajalci, ki prihajajo iz azijskih
držav.
Za potrebe magistrskega dela sem uporabil več raziskovalnih metod. Osrednje metode, ki
sem jih uporabil pri izdelavi, so:
•

•
•

•
•

Metoda kompilacije: Metodo kompilacije sem uporabil v večini svojega dela, saj
sem z uporabo izpisov, citatov in navedb drugih avtorjev temeljito preučil, kar je o
pogajanjih že napisano ter kaj o pogajanjih mislijo domači in tuji avtorji.
Metoda deskripcije: S to metodo sem v teoretičnem delu razložil in opisal
pomembnejše pojme, ki so povezani s pogajanji.
Metoda anketiranja: Z metodo anketiranja sem pri slovenskih podjetjih pridobil
relevantne podatke, ki so mi bili v pomoč pri potrditvi oziroma zavrnitvi
postavljenih hipotez.
Komparativna metoda: To metodo sem uporabil za primerjavo pri pogajanjih med
slovenskimi in mednarodnimi podjetji.
Eksperimentalna metoda: Za izvedbo eksperimenta sem izbral določene tehnike
pogajanj. Z izbranimi tehnikami sem poskušal pri podjetjih, s katerimi sodelujem,
pogajanja čim bolj uspešno pripeljati h koncu. S tem sem iz prve roke in iz realne
situacije ugotovil, katere tehnike pogajanj so bolj učinkovite in katere manj.

Na temo poslovnih pogajanj je bilo napisanih že kar nekaj diplomskih in magistrskih del,
vendar ne na način, ki sem ga sam strukturiral. V večini že napisanih del so predstavljena
poslovna pogajanja, vendar pa nobeno delo ni povezano oziroma ne preučuje poslovnih
pogajanj v povezavi s sklepanjem poslov. Prav tako sem že zasledil nekaj raziskav v zvezi
s poslovnimi pogajanji, vendar ni nobena povezana s sklepanjem poslov. V magistrski
nalogi sem predstavil celoten koncept pogajanj v povezavi s sklepanjem poslov. Napisano
magistrsko delo zajema celotno problematiko in nanjo daje tudi razumne odgovore, ki se
jih lahko uporabi tudi v realnih situacijah.
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S preučevanjem izbrane teme želim poudariti, kako pomembno orodje so pogajanja za
vsako podjetje in kako pomembno je, da se do njih pristopi skrajno resno in premišljeno.
Pogajanja so tista, ki na koncu odločajo, ali se bo določen posel sklenil, in s tem
posledično tudi o preživetju podjetja. Rezultati, ki sem jih pridobil, bodo prispevali k še
boljšemu razumevanju pomembnosti pogajanj. Z magistrsko nalogo želim vsem, ki se v
življenju srečujejo in ukvarjajo s pogajanji, pomagati, da bodo v določeni situaciji znali
odreagirati in nastopiti čim bolj preudarno in uspešno. Rezultati v magistrskem delu se
lahko uporabljajo in so merodajni za vsa bodoča raziskovanja poslovnih pogajanj. Prav
tako nam rezultati dajejo bolj natančen vpogled v poslovna pogajanja v povezavi s
sklepanjem poslov, ki pa je danes še posebno aktualna tema. Konkurenca je izjemna na
vseh področjih in le dobri pogajalci, ki bodo znali oceniti in pravilno izbirati dober posel od
slabega, bodo podjetja lahko obdržali pri preživetju in jih pripeljali do uspeha.
Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela in obsega deset
poglavij. Poglavja so izbrana tako, da si sledijo v razumljivem vrstnem redu. Prva poglavja
obsegajo definicije, citate ter misli slovenskih in tujih avtorjev s področja poslovnih
pogajanj. Drugi del pa sestoji iz dveh obsežnih raziskav in eksperimenta.
V uvodu sem opredelil problem in predmet raziskave, namen in cilje, postavil sem
hipoteze in metode dela. V uvodu sem podal tudi oceno dosedanjih raziskovanj s tega
področja in pričakovane rezultate magistrskega dela.
V drugem poglavju sem opredelil pogajanja in iskal definicije pogajanj. Različni avtorji
imajo različne definicije pogajanj. V tem poglavju sem opredelil tudi razliko med
pogajanjem in tekmovanjem ter med pogajanjem in prodajanjem. Poleg poslovnih
pogajanj sem se dotaknil tudi pogajanj v vsakdanjem življenju in pogajanja kot sklepanja
pogodb.
V tretjem poglavju sem se ukvarjal s procesom pogajanj, od same priprave pa do
uspešnega zaključka pogajanja potekajo v več fazah. Te faze so priprava, začetek, iskanje
sporazuma ter doseganje sporazuma in zaključek, ki sem jih podrobneje predstavil in
analiziral.
V četrtem poglavju sem raziskoval vpliv osebnostnih lastnosti na uspešnost poslovnih
pogajanj. V tem poglavju sem se posvečal predvsem osebnosti dobrega pogajalca,
komunikaciji, ki zajema tako verbalno kot tudi neverbalno komunikacijo, ter bontonu med
pogajanji.
V petem poglavju sem natančno opredelil in analiziral najpomembnejše taktike za
sklepanje poslov. Obstaja veliko vrst pogajalskih taktik, ki jih lahko uporabimo za
doseganje čim boljših rezultatov. Vse te taktike so natančno opisane, prav tako so
opredeljene tudi obrambe proti tem taktikam.
V šestem poglavju sem se dotaknil poslovnih pogajanj v mednarodnem svetu. Raziskoval
sem pogajalske sloge v evropskih, azijskih, severnoameriških in južnoameriških državah.
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S tem poglavjem sem zaključil teoretični del, naslednja poglavja pa sem namenil
empiričnemu delu.
V sedmem poglavju sem predstavil raziskavo o tem, ali slovenski pogajalci zaradi
nepravilnega pristopa k pogajanjem izgubljajo preveč poslov. Rezultate, ki sem jih pridobil
s pomočjo ankete med tridesetimi slovenskimi podjetji, sem vsebinsko interpretiral po
tematskih sklopih ter jih predstavil s pomočjo tabel in grafov. Z rezultati sem lahko
preveril svojo prvo hipotezo, ali slovenski pogajalci zaradi nepravilnih pristopov k
pogajanjem izgubljajo preveč poslov.
V osmem poglavju sem predstavil eksperiment o tem, katera pogajalska taktika je
najučinkovitejša za sklepanje poslov. V nadaljevanju sem opredelil potek in obdelavo
eksperimenta ter s pomočjo rezultatov dokazal, katera taktika je najučinkovitejša za
sklepanje poslov. Rezultate, ki sem jih pridobil, sem vsebinsko interpretiral in predstavil s
pomočjo tabel in grafov. Z rezultati sem lahko preveril svojo drugo hipotezo.
V devetem poglavju sem predstavil raziskavo o tem, s katerimi tujimi pogajalci bi
slovenski pogajalci najbolje sklepali posle. S pomočjo primerjalne ankete sem pridobil
rezultate, s katerimi sem lahko dokazal, kateremu pogajalskemu slogu izmed izbranih
držav je slovenski pogajalski slog najbolj podoben. Rezultate, ki sem jih pridobil s
pomočjo primerjalne ankete med tridesetimi slovenskimi podjetji, sem vsebinsko
interpretiral ter predstavil s tabelami in grafi. S pomočjo pridobljenih rezultatov sem lahko
preveril svojo tretjo hipotezo, da bi slovenski pogajalci najbolje sklepali posle s pogajalci,
ki prihajajo iz azijskih držav.
Zaključna poglavja magistrske naloge so namenjena doseženim rezultatom raziskave,
preveritvi hipotez, prispevku rezultatov k stroki in znanosti, uporabnosti rezultatov
raziskave, ter najpomembnejšim ugotovitvam in lastnim predlogom.
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2 POSLOVNA POGAJANJA
Naj začnem z besedami, ki jih je v svoji knjigi Umetnost doseči to, kar želite, izrekel Dave
Lakhani (Lakhani, 2005, str. 13): »Lahko me pustite golega in brez denarja v kateremkoli
ameriškem mestu, pa bom do konca dneva že imel obleko, hrano, streho nad glavo, delo,
družbo in dovolj denarja v žepu za nov začetek. Zakaj? Ker natančno vem, kako prepričati
človeka, da bo storil to, kar želim, da stori, in bova tako oba dosegla svoj cilj.«
Naše odločitve oblikujejo naše življenje. Ne glede na to, ali jih sprejemamo zavestno ali
nezavedno, z dobrimi ali slabimi posledicami, so osnovno orodje, ki ga uporabljamo, ko se
soočamo s priložnostmi, izzivi in negotovostmi v življenju (Hammond in dr., 2000, str. 11).
Sprejemanje dobrih odločitev je eno najpomembnejših določil tega, kako dobro
izpolnjujemo svoje odgovornosti ter uresničujemo svoje osebne in poklicne cilje.
Sposobnost sprejemanja pametnih odločitev je temeljna življenjska veščina (Hammond in
dr., 2000, str. 12).
Pogajanja so proces, pri katerem moramo sprejemati odločitve. Le pametne odločitve pa
nas lahko pripeljejo do dobro sklenjenega posla.
John Kennedy je v svojem govoru rekel: »Nikoli se ne pogajajmo iz strahu, vendar se
nikoli ne bojmo pogajati.« (Mihaljčič, 2006, str. 92)
Pod besedo pogajanja si običajno predstavljamo veliko mizo, za katero sedijo resni možje
in se pogovarjajo o pomembnih zadevah. Predstavljamo si voditelje držav, predstavnike
različnih političnih strank, sindikatov in delodajalcev, ki grozijo drug drugemu z vojno ali
splošno stavko, če bi bila pogajanja neuspešna. Pogajanja si lahko predstavljamo tudi v
pisarni, ko se pogajamo o poslih in posameznih postavkah pred sklenitvijo pogodbe. Vse
to so res pogajanja, vendar ne samo to. Čeprav se tega ne zavedamo, se vsi pogajamo
vsak dan. Pogajamo se vsakič, ko želimo doseči kakšno spremembo, bodisi pri kupcu,
dobavitelju, v državi bodisi v lastni družini. Pogajamo se tudi sami s sabo, ko se
odločamo, ali naj se spravimo na kolo ali bomo raje posedali pred televizijo (Tavčar, 2007,
str. 9).
Pogajati se pomeni skušati doseči soglasje, sporazum glede nečesa (SSKJ, 2000).
Pogajanje je zbliževanje stališč glede ciljev ali glede doseganja teh ciljev. Pogajanja so
večsmeren proces komuniciranja, v katerem udeleženci vplivajo drug na drugega pri
nastajanju skupnih odločitev. S pogajanji se dva subjekta sporazumeta o zadevi, težavi,
priložnosti, tako da je ta sprejemljiva za oba (Ivanko, 2007, str. 266).
V vsakem pogajanju nastopata vsaj dve ali več strank. Da so pogajanja potrebna, mora
obstajati vsaj delna razlika v interesih obeh strank. Pogajanja so uporabna za
razreševanje realističnih konfliktov. Pomeni, da gre obema strankama za neko dobrino, ki
jo hočeta obe, je pa ni v zadostni količini na razpolago za obe. Če ni konflikta, pogajanja
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niso potrebna. Če npr. delodajalci takoj pristanejo na zahteve sindikatov glede višine plač
zaposlenih, zakaj in o čem bi se še pogajali. Ali če kupec brez ugovora plača ceno, ki jo
postavi prodajalec, tudi niso potrebna nikakršna pogajanja (Kavčič, 1996, str. 10).
Definicij pogajanj je več (Kavčič, 2000, str. 345):

•

Pogajanja na splošno lahko definiramo kot proces razreševanja konflikta med
dvema ali več strankami, v katerem sta obe oz. vse stranke pripravljene spremeniti
svoje začetne zahteve, da bi dosegle skupno sprejemljivo rešitev.

•

Za komercialna pogajanja velja, da jih je mogoče definirati kot pridobivanje
gospodarskih koristi za pogajalčev posel. To velja kar enoznačno za vsa
komercialna pogajanja. Pri tem ne gre le za pogajanja o ceni, ampak o vseh
dejavnikih, ki vplivajo na gospodarsko korist oziroma izboljšanje gospodarskega
položaja pogajalca.

•
•

Pogajanja so barantanje s popuščanji.

•

Pogajanja so način, kako dobimo tisto, kar si želimo, po najnižji možni ceni.
Vendar ne zastonj.
Pogajanje je nadalje mogoče definirati kot konferenco ali razpravo z namenom, da
dosežemo sporazum glede neke pogodbe, dogovora ipd.

Pogajanja so torej namenjena skupnemu iskanju rešitve, ki je sprejemljiva za obe strani.
Pogajanja služijo usklajevanju različnih interesov in si prizadevajo preseči obstoječa
nasprotja (Mihaljčič, 2006, str. 92).
Pogajanja so proces zadovoljevanja naših potreb. Uspešna pogajanja so proces, v
katerem vsi sodelujoči rešujejo težave, da bi vsem zagotovili nekaj boljšega. Pogajanja
niso in tudi ne bi smela biti vpitje in grožnje. Vse to pomeni, da ne bi smeli imeti trdih
pogajanj ali pa da ne bomo nikoli popustili v svojih zahtevah, temveč da se bomo pogajali
in uporabljali tako taktiko, ki nam zagotavlja nadzor nad pogajanji in njihovo vodenje k
rezultatom, ki jih želimo doseči (Markič in dr., 1996, str. 7).
Vsakdo naj bi vsaj nekoliko obvladal spretnost pogajanj. Pogosto je tako, da ne dobimo
tistega, kar si zaslužimo, pač pa tisto, kar si znamo priboriti (Florjančič in Ferjan, 2000,
str. 291).
Osnovno dejstvo pogajanj, ki ga v podjetniških in mednarodnih pogajanjih zlahka
pozabimo, je, da se ne ukvarjamo z abstraktnimi predstavniki »nasprotne strani«, ampak
z ljudmi. Ti imajo čustva, vrednote in prihajajo iz različnih okolij, imajo različne poglede
ter so nepredvidljivi. Takšni smo tudi mi sami (Fisher in dr.,1998, str. 35).
Želja ljudi, da se počutijo dobro glede samih sebe, in njihova skrb glede tega, kar si drugi
mislijo o njih, jih pogosto naredi dojemljivejše za interese nasprotnega pogajalca (Fisherin
dr.,1998, str. 35).
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2.1 POGAJANJE KOT REŠEVANJE KONFLIKTOV IN SKLEPANJE
KOMPROMISOV
V pogajanjih brez konflikta praktično ne gre, saj je konflikt tisti, zaradi česar se sploh
sestanemo in pogajamo, če bi bilo vse v redu, pogajanj praktično ne bi potrebovali.
Kavčič (1992, str. 26) pravi, da so pogajanja sredstvo za razreševanje konfliktov. Brez
konfliktov pogajanja niso potrebna. Konflikte pa je treba razreševati, dokler so »mladi«.
Če jih ne rešujemo hitro, se razrastejo in vsaka stranka se »vkoplje« v svoje pozicije.
O konfliktih v odnosih govorimo torej tedaj, kadar eden ali več partnerjev v odnosu čuti,
da ne more uresničiti ali zadovoljiti kakšne svoje potrebe, želje ali zamisli, kadar odnosi
niso iskreni, kadar se ne spoštujejo temeljna pravila upravljanja, kadar namesto
dogovorov stopi v ospredje manipulacija. To pomeni, da namere in dejanja partnerjev
niso usklajena med seboj ali pa da ni mogoče izpogajati takšne skupne rešitve, ki bi bila
zadovoljiva za vse partnerje (Ule, 2005, str. 319).
Za razreševanje konfliktov obstaja šest točk, po katerih se lahko ravnamo, če do konflikta
pride (Hodgson, 2000, str. 216):
•

•
•
•
•
•

Uporabimo lahko način skupnega reševanja problemov. To je način, da imamo v
mislih, da je bolj verjetno, da bomo nekaj pridobili, če bomo dopustili, da tudi
nasprotna stran dobi nekaj.
Nasprotno stran je treba poslušati, da še ona pove, kaj misli, ne smemo se
zanašati samo na svoj prav.
Nasprotni strani je treba postavljati vprašanja, tako se bolje spoznajo stališča
nasprotne strani.
Treba je biti bolj dojemljiv za različne vidike. Tukaj pride v poštev tip vprašanj
»Kaj pa če …«.
Ne pozabimo, da je premikanje z ene točke na drugo edina možnost napredka.
Ločiti je treba problem od ljudi, ki so prisotni med pogajanji.

Ko se zavedamo konflikta in ga začnemo reševati, pa je od nas odvisno, na kakšen način
ga bomo želeli rešiti. Trenholmova in Jensen (2000, str. 352) navajata pet glavnih
osebnostnih slogov v soočanju s konflikti:
•
•
•
•
•

agresivni,
izogibalni,
prilagoditveni,
kompromisni,
problemski.

Kompromisni slog je najbližji temu, da iz konflikta prideta ven obe strani neporaženi, in
tak slog je najbolj primeren za pogajanja. Osebe skušajo s tem slogom reševanja
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konfliktov potegniti čim več ugodnosti tudi zase, vendar ne za ceno odnosa z drugimi (Ule,
2005, str. 333).
Eno od osnovnih načel uspešnih pogajanj je, da morata v pogajanjih pridobiti obe strani.
Da si pridobimo dolgoletnega pogajalskega partnerja, partner ne sme oditi s pogajanj z
občutkom, da je izgubil. Če je namreč nenehno v podrejenem položaju, bo razmišljal le,
kako bi se izognil temu in se umaknil čim dlje od nas. Tako bomo izgubili partnerja. Če se
partner počuti poraženega in da je doživel poraz, je mogoče le dvoje, ali ne bo nikoli več
prišel k nam na pogajanje ali pa bo prihodnjič v mislih imel le eno stvar, in sicer kako bi
nas premagal. Oboje je slabo, če si želimo dolgoročnega uspešnega sodelovanja s
stranko. Znanje, zaupanje in zanesljivost so temelj uspešnega pogajanja (Markičin
dr.,1996, str. 8).
V resničnem svetu vsebino poslovnih pogajanj tvorijo kompromisi. Kompromisi so
vrednosti, ki jih odvzamete od svojega cilja, da bi jih ponudili sogovorniku. Nikoli se ne
sme ponuditi kompromisa, ne da hkrati zahtevamo še nekaj zase. Kompromisi so močno
orožje, zato je treba med pogajanji z njimi ravnati previdno in zmerno (Petar, 2006, str.
168).
Delati razumne kompromise je ena najpomembnejših in najtežjih nalog pri pogajanjih.
Več možnosti, kot obravnavate, in več ciljev, kot imate, več kompromisov boste morali
skleniti. Manj, kot je rešitev, manj kompromisov boste morali narediti in lažja bo odločitev
(Hammond in dr., 2000, str. 90).
Danes ne živimo več v družbi nevednih ljudi, ki jih lahko vodimo z argumenti sile,
današnja družba je »knowledge society«, ki zahteva moč argumentov. Dostopnost
informacij, možnost izobraziti se na mnogo načinov in uporabiti to znanje, informacije v
praksi je v postkapitalistični družbi izoblikovala »knowledge people«. W. Churchill je nekoč
dejal, da je vsako znanje vredno toliko, kolikor ga znamo artikulirati, in ne toliko, kolikor
ga imamo. Za pogajanja bi lahko to njegovo misel parafrazirali na naslednji način: viri
naše pogajalske moči so vredni toliko, kolikor jih uspemo uveljaviti v praksi. Moč ne
pomeni nič, če je ne uspemo uveljaviti v pogajanjih (Dolgan, 2009, str. 180).

2.2 RAZLIKA MED POGAJANJEM IN TEKMOVANJEM
Besedo pogajanja večino ljudi najprej poveže s poslom, denarjem in situacijami, ko
moramo nekoga prepričati, da nekaj kupi ali proda pod tistimi pogoji, ki so za nas
najugodnejši. Si se dobro pogajal? Si dosegel to, kar si hotel? To najprej zanima naše
nadrejene in sodelavce po končanih pogajanjih.
Pogajanja niso tekmovanje. To namreč najpogosteje zamenjujemo. Ko se pripravljamo na
pogajanja ali samo na poslovni razgovor, je večina naših misli usmerjena v to, kako
zmagati, kako prepričati drugo stran o tem, da imamo mi prav. V tekmi na koncu vedno
nekdo zmaga, nekdo pa je poraženec. Tudi ko je rezultat neodločen, na koncu igrajo
podaljške, streljajo enajstmetrovke ali pa si moštva razdelijo točke. Ob koncu prvenstva
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se točno ve, kdo je zmagovalec in kdo je izpadel iz lige. Pri pogajanjih pa naj bi obe strani
zadovoljili svoje interese (Tavčar, 2007, str. 31).
Pri pogajanjih takojšnje reakcije, kot jih poznamo s tekem, niso najbolj zaželene.
Poskušamo razumeti interese druge strani, prodreti globlje in najti rešitev, ki bo ustrezala
njim in nam. Ko nečesa ne razumemo, vprašamo. Ko se z nečim ne strinjamo, oporekamo
in pojasnimo, zakaj se ne strinjamo. Edino tako lahko vplivamo na vedenje druge strani.
Uporabljamo razumske razloge in z njimi poskušamo prepričati drugo stran, naj spremeni
stališče, odločitev in s tem tudi vedenje. Pri pogajanjih si meje lahko postavljamo sami.
Vsaka stran si običajno postavi svoje meje, ki jih ne razkrije vedno drugi strani. Obe strani
si postavita mejo, znotraj katere se gibljeta in ki jo po dogovoru tudi spremenita (Tavčar,
2007, str. 31).
Osnova pri pogajanjih je zaupanje drugi strani, zaupanje, da ne ena ne druga stran ne
bosta prestopili meje, da bodo pogajanja poštena in da bo vsaka stran izpolnila
dogovorjeno. Če ena stran prestopi mejo dogovora, je zaupanje porušeno in težko se ga
spet ustvari. Pri tekmovanjih je bistveno drugače, saj tam ne zaupamo nasprotni stani.
Zaupamo samo, če je navzoč sodnik, ko zapiska, kadar so pravila kršena. Pri tekmovanjih
zaupamo predvsem sami sebi (Tavčar, 2007, str. 32).
Tabela 1: Razlike med pogajanjem in tekmovanjem.
Tekmovanje
Pogajanje
Zmagovalec/poraženec
Zmaga obeh strani
Nasprotovanje
Oporekanje
Takojšnja reakcija na nasprotnika
Razumevanje potreb drugega
Ni vpliva na nasprotnika
Vpliv na vedenje druge strani
Čustva
Razum
Natančna pravila
Ni pravil
Jasne meje
Ni meja
Samozaupanje
Medsebojno zaupanje
Vir: Tavčar (2007, str. 32)
V naši kulturi je pri večini miselnost taka oziroma smo usmerjeni k temu, da moramo biti
boljši od drugega. Boljši moramo biti od soseda, od prijatelja, sošolca, sodelavca. Res je,
da se medsebojno sodelovanje sliši lepo, vendar le do takrat, ko to ne začne ogrožati
našega položaja. Marsikdo hoče na vsak način premagati nasprotno stran v pogajanjih in
noče popustiti niti za malenkost, saj hoče na vsak način premagati nasprotnika oziroma
priti do svojih zastavljenih ciljev. Prav tako je na nasprotni strani pogajalec, ki tudi noče
niti za malenkost popustiti. Zaradi velike tekmovalnosti dogovor praktično ni mogoč, kar je
zelo slabo za obe strani, saj ne moreta skleniti posla in obstaneta na mrtvi točki.
Zakaj je sodelovanje boljše od tekmovanja? Če ste profesionalni športnik, to ni pravo
vprašanje. Če pa ste poslovnež, ki želi biti uspešen, vodja določenega področja, ki želi
imeti uspešno skupino, prodajalec, ki želi zagotoviti dolgoročno sodelovanje s kupcem, pa
je to ključno vprašanje.
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Torej če imamo odnose, v katerih so zadovoljeni interesi obeh strani, je tak odnos dober
in se krepi. V tekmovalnem načinu pogajanj eden zmaga, drugi izgubi, v sodelovalnem pa
obe strani zmagata oziroma zadovoljita svoje interese, potrebe in ohranita odnos.
Sodelovanje se seveda lahko ohrani samo, če obe strani zadovoljujeta svoje interese. Kaj
se zgodi pri pogajanjih, če ena stran vedno zadovolji svoje interese oziroma zmaguje,
druge pa izgublja in ne zadovolji svojih interesov? Prej ali slej se bo nezadovoljna stran
začela spraševati, zakaj vztraja v takem odnosu. Po navadi nas šele odhod partnerja, s
katerim smo v preteklosti gojili dober odnos, spomni, kako pomembna sta dogovor in
dolgoročno sodelovanje (Tavčar, 2007, str. 38).
Bistvena razlika med pogajanjem in tekmovanjem je v tem, da se ob koncu pogajanja
nobena stran ne sme počutiti niti kot zmagovalec niti kot poraženec. Pred tekmovanjem
so pravila igre točno določena, pri pogajanjih pa pravila igre določamo sproti (Ferjan,
1998, str. 156).
Pri pogajanju se obe strani zavedata, da gresta na pogovor, ne da bi nujno želeli kaj
prodati ali kupiti, ampak da bi dosegli najboljši izid. Dogovorjeno mora ustrezati obema
(Ferjan, 1998, str. 156).

2.3 RAZLIKA MED POGAJANJEM IN PRODAJANJEM
Pri prodaji je kupčija preprosta, kupca je treba prepričati, da bo kupil naš izdelek takšen,
kakršen je, ter za ceno, ki smo jo postavili.
Pri pogajanjih pa pride do izraza prava umetnost trgovanja, plima in oseka popuščanja in
pridobivanja. Za obe strani je najprimernejši izid pogajanj občutek, da sta dosegli tisto,
kar sta želeli. Pri pogajanju sta v igri oba, prodajalec in kupec, in oba morata biti
prepričana, da sta zmagala (Markič in dr., 1996, str. 9).
Na praktičnem primeru bom pokazal, kako najpogosteje poteka trgovsko pogajanje.
Pogajalska partnerja sta:
•
•

vodja marketinga, ki se zanima za dolgoročno pogodbo za dobavo ročnega
orodja, torej kupec;
in vodja prodaje v podjetju, ki ročno orodje prodaja, torej prodajalec.

Prodajalec kupcu pošlje predlog letne pogodbe, ki vsebuje:
•
•
•
•

določeno višino rabatov ob določeni višini prometa;
če se določene količine prometa preseže, se v pogodbi določi tudi super rabat, ki
je izplačan konec leta;
določeni so plačilni pogoji in zamudne obresti, če se plačilo ne izvede v roku;
določene so pariteta in tedenske dobave orodja.
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Na podlagi ponudbe je kupec prišel na pogovor k prodajalcu. Čeprav je predlog pogodbe
prodajalca jasno določen, je kupec prišel, da bi ta predlog še izboljšal. Tako kupec in
prodajalec pri sebi vesta, da bi podpis te pogodbe pomenil veliko za obe podjetji. S
podpisom pogodbe bi kupec veliko ceneje dobival ročno orodje, prodajalec pa bi glede na
večje količine tudi lepo zaslužil. Oba torej vesta, da imata pri tem poslu nek skupen
interes za podpis letne pogodbe. V tem primeru imamo položaj, ko je potreba po nakupu
enakovredna potrebi po prodaji, saj obe stranki s takim poslom pridobita.
Torej kupec bi rad kupoval ročno orodje pri tem dobavitelju, saj ve, da prodaja kakovost
po zelo dobrih pogojih. Prodajalec pa bi rad pridobil redno stranko, ki nima težav s
poslovanjem in s plačili.
Najbolj pomembno za obe strani je, da gresta na pogajanje z interesom, da se dogovorita
za pogoje, ki bodo odgovarjali obema. Nihče se ne sme počutiti, kot da je pri pogajanjih
nekaj izgubil, ne sme biti poraženca in zmagovalca. Šele če se obe stranki počutita, da
lahko pri pogajanjih nekaj pridobita, se lahko pogajanja začnejo in je pogodba lahko
uspešno sklenjena.
Točka pogajanj ni zmagati, ampak doseči dober dogovor. Pogajalci ne smejo biti nagnjeni
k temu, da barantajo v nedogled do zadnjega evra, saj to niso pogajanja. Samo z jasno
postavljenimi cilji in dobrimi argumenti se lahko doseže dober dolgoročen dogovor, ki
lahko uresniči zastavljene cilje (Hackley, 2013).
Vsakdo, ki se ukvarja s pogajanji ali prodajo, se je že kdaj soočil z neuspehom. Če smo
povsem iskreni, smo v tem poslu večkrat neuspešni kot uspešni. To velja tudi za
najboljše. Pot k uspehu je v tem poslu tlakovana z neuspehom. Po navadi je tako, da so
najuspešnejši doživeli več padcev od večine povprečnih poslovnežev (Duncan, 2005, str.
32).
Če želimo, da bomo uspešni v tem, kar delamo, se ne smemo bati poraza in neuspeha, in
prav pri pogajanjih in prodaji se moramo tega še posebej zavedati, saj nas porazi ne
smejo pahniti v krizo. Šele ko spoznamo pozitivno vlogo neuspeha, je lahko naša pot k
uspešno sklenjenim poslom vredna več (Duncan, 2005, str. 32).

2.4 POGAJANJE KOT SKLEPANJE POGODB
William Shakespeare je rekel: »Tisti, ki ve, kako se kaj doseže, zasluži pač, da tudi kaj
ima.« (Zajc, 2012, str. 18)
Slej ali prej se vsako podjetje znajde v konkurenčnem okolju. Velika večina podjetnikov pa
tako ali tako deluje v visoko konkurenčnem okolju, kjer zmagujejo najboljši. Zakaj torej
določeno podjetje uspe, določeno pa ne? Zakaj bodo v tržni borbi nekateri uspevali in rasli
z dobičkom, drugi pa se bodo borili za obstanek ali pa niti v tem ne bodo uspešni in bo
njihovo podjetje propadlo (Zajc, 2012, str. 18)?
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Glavni razlog za uspeh podjetij je predvsem v pridobivanju dobrih poslov in sklepanju
pogodb z dodano vrednostjo. Za kaj takega pa moramo imeti v podjetju učinkovite
pogajalce. Pogajanja sama po sebi niso nič, če se na koncu pogajanj ne sklene dogovora
in podpiše pogodba.
Pri sklepanju pogodb imajo pogajalci lahko zelo umetniški pristop. Vsaka pogodba je lahko
edinstvena umetnina, tako glede postopka, po katerem je bila sestavljena, kot glede
vsebine njenih določb (Raktelj, 2013).
Prvi in najpomembnejši korak je priprava vzorca za posamezen tip pogodbe. Vzorec mora
biti pripravljen skrbno in kakovostno. Vzorec namreč predstavlja načrt, kako bo
dogovorjeni posel s stranko potekal. V njem morajo biti ustrezno obvladana vsa tveganja,
ki se lahko pojavijo pri izvrševanju dogovorjenega posla. Vzorec ne sme vsebovati
nejasnih ali odvečnih določb (Raktelj, 2013).
Dober vzorec pogodbe je koristno izhodišče pri pogajanjih. Pomembno je, da pri
pogajanju sodelujejo vse funkcije znotraj družbe (finance, pravo) ali pa da se pogaja
nekdo, ki je vešč teh funkcij. Pogodbo se sklene šele takrat, ko vse funkcije potrdijo, da je
doseženi dogovor dobičkonosen in v vseh pogledih izvedljiv (Raktelj, 2013).
Pogodbe se mora vedno zahtevati pisne. Tudi takrat, ko gre za enkraten posel, morajo biti
pogodbe pisne, če ne gre le za stvar majhne vrednosti, ki na poslovanje nima pomembnih
posledic. Tudi vse spremembe in dopolnitve pogodbe naj bodo veljavne le, če so
sklenjene v pisni obliki. Zato naj bo taka klavzula sestavni del vsake pogodbe (Zajc,
20012, str. 213).
Čeprav se pogodbe glede na naravo, promet in pomen lahko zelo razlikujejo, se
priporoča, da se vedno uporabljajo določene klavzule in vsebine, ki se opredelijo v
splošnih aktih. To, kar naj bi veljalo za vsako pogodbo, je najmanj naslednje (Zajc, 2012,
str. 215):
•
•
•
•
•
•
•

pri vsaki pogodbi je treba oceniti maksimalna tveganja, ki iz sklenitve pogodbe
izhajajo;
treba je definirati, kdo vse mora pogodbo parafirati pred direktorjem;
vsaka pogodba mora biti ustrezno evidentirana v registru pogodb;
vsaka pogodba mora biti opremljena z datumom sklenitve;
določen mora biti protokol o tem, kdo mora biti o sklenjeni pogodbi obveščen;
določen mora biti protokol, kako spremljati izvajanje pogodbe;
vsaka pogodba naj bo opremljena s klavzulo, da gre za poslovno skrivnost.

Zavezani smo, ko se sporazumemo o bistvenih sestavinah. Pri zahtevnih poslih pred
sklenitvijo zavezujoče pogodbe sklenemo pismo o nameri, zato da zapišemo, kako daleč
smo prišli s pogajanji in kje so ovire za dogovor. Pri sklepanju zavezujočih dogovorov
moramo namreč izhajati iz pesimističnega izhodišča, da bo šlo v poslu vse narobe in bo od
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podpisanega besedila odvisno, kakšno bo naše pogajalsko izhodišče pri reševanju sporov.
Če posel teče odlično, pogodbe nihče ne bere (Raktelj, 2013).
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3 POSLOVNA POGAJANJA KOT DOLGOROČEN PROCES
Na poslovna pogajanja moramo gledati kot na dolgoročen proces, in naj to poglavje
začnem z besedami Henryja Forda, ki je nekoč dejal: »V vsakem primeru imate prav, če
verjamete, da lahko nekaj naredite, ali pa če verjamete, da tega ne zmorete (Tracy, 1997,
str. 20).«
Pripravljenost, da gremo na pogajanja, je kakovost, ki je bistvenega pomena tako za
uspešnost podjetja kot tudi za naše življenje. Le če se na pogajanja dobro pripravimo in
jih gledamo kot dolgoročen proces, ki se ne zaključi s prvim »ne«, se lahko nadejamo
uspešno sklenjenega posla.
Pogajanja so daljši proces in ne trenutno dejanje. Pogajanja tudi niso serijsko dejanje, ki
se na enak način ponavlja večkrat. Pogajajo se živi ljudje, ki so spremenljivi. Spremenijo
se tudi okoliščine, v katerih pogajanja potekajo, in sčasoma se spremeni tudi vsebina
predmeta pogajanj. Zato so vsaka pogajanja edinstven proces, unikat. To pomeni, da se
je treba na vsaka pogajanja posebej pripraviti in jih voditi kot posebna (Kavčič, 2000, str.
348).
Brezigar (2001) opredeljuje pet najpogostejših napak, ki lahko uničijo prizadevanja za
uspešno sklenjen dogovor, to so:
•
•
•
•
•

pogajanja z osebo brez pooblastil,
za pogajanja ni potrebna priprava,
zaznava sovražnosti druge strani,
enačenje stališč in interesov,
enačenje ljudi in problema.

Nikoli se ne smemo pogajati in sklepati dogovora, ne da bi vedeli, kakšna pooblastila ima
nasprotna stran. Strokovnjaki ocenjujejo, da je uspešnost pogajanj odvisna od njihovih
priprav, zato ne smemo nepripravljeni na pogajanja. Nasprotni strani se je treba
opravičiti, če mislimo, da je prizadeta ali užaljena, ni nujno, da se opravičimo osebno,
lahko opravičimo tudi položaj. Nujno je razlikovati med stališči in interesi, če se natančno
pozna partnerjeve težave, lahko predlagamo ustrezno rešitev. Bistvo pogajanj je tudi, da
odpravlja dejanske probleme in da se jih ne enači z ljudmi, saj smo le tako lahko uspešni.
Ko se začnemo pogajati, moramo na pogajanja gledati kot na dolgoročen proces, pri
katerem postopoma prihajamo do skupnih interesov.
V nadaljevanju bom pogajalski proces obravnaval razdeljenega na naslednje sestavine
(Kavčič, 2000, str. 349):
•
•

priprava na pogajanja,
začetek pogajanj,
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•
•

proces iskanja sporazuma,
doseganje sporazuma in zaključek pogajanj.

Stopnje pogajanj, po katerih lezemo do končnega sporazuma, so bistveni elementi
vsakega pogajalskega procesa, zato bom vsako od štirih stopenj v nadaljevanju razčlenil
na najpomembnejše vsebinske dele. Znotraj vsake stopnje poteka več različnih procesov,
ki si sledijo eden za drugim. Trajanje vsake stopnje je od pogajanja do pogajanja različno.
Pomembno pa je, da se na vsako stopnjo v procesu pogajanj dobro pripravimo ter da
tako na pogajanjih delujemo suvereno in močno.
Ena izmed najpomembnejših stopenj v pogajalskem procesu je priprava na pogajanja, ki ji
moramo dati še prav posebno pozornost, saj lahko pri tej stopnji dobimo odločilno
prednost proti nasprotni strani.

3.1 PRIPRAVA NA POGAJANJA
Priprava na pogajanja je kritična stopnja pri pogajanjih. Skrivnost uspešnih pogajanj je
največkrat v dobrih pripravah, ocenjujejo, da celo več kot 90 odstotkov. Najjasneje se
izrazi velik pomen priprav na pogajanja z osnovnim načelom, da nepripravljeni pogajalci
ne smejo na pogajanja (Markič in dr., 1996, str. 22).
Staro pravilo pravi, da uspejo le tiste stvari, ki so pripravljene. To velja še posebej za
pogajanja. Dobre priprave so bistvene za uspeh pogajanj. Če so pogajanja omejena na
določen čas, je še bolj bistveno, da so priprave temeljite (Ferjan, 1998, str. 159).
Izjemno pomembno je, da si za pripravo na pogajanja vzamemo čas in da predvidimo ter
premislimo o vseh možnostih, ki jih lahko s pogajanji pridobimo ali izgubimo. Le s
planiranjem bomo lahko pogajanja načrtno in sistematično vodili ter jih tudi uspešno
pripeljali h koncu.
Kelchner (2013) pravi, da mora priprava vključevati določene cilje, področja razprave in
alternativne možnosti. Poleg tega je pomembno, da se pred pogajanji pregleda zgodovino
odnosov med dvema strankama. Prejšnja pogajanja in rezultati so lahko zelo pomembni
za sedanja pogajanja.
Priprava na pogajanja je torej že od nekdaj prava Ahilova peta vsakega poslovnega
pogajanja. Mnogo pogajalcev, ki se borijo za posel, se pritožuje, da je načrtovanje
pogajanj praktično nemogoče, saj lahko že eno samo dejstvo poslovna pogajanja zapelje
povsem v drugo smer, kot smo to pričakovali in načrtovali (Markič in dr., 1996, str. 23).
Slaba pripravljenost ene ali več pogajalskih strani lahko povzroči naslednje neugodne
posledice (Ferjan, 1998, str. 159):
•
•
•

podaljšuje trajanje pogajanj,
poveča verjetnost popuščanja,
zmanjša verjetnost, da bomo dosegli cilj,
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•

povečuje verjetnost, da bodo pogajanja mučna, iskanje rešitev pa težje, kot bi bilo
potrebno.

Torej načrtovanje pogajanj ni le zato, da bomo po določenem programu, ki smo si ga
zadali, pogajanja izpeljali do konca, temveč je predvsem zato, da že prej razmišljamo o
morebitnih nepredvidenih dejavnikih, ki bi se lahko pojavili med pogajanji. Z
razmišljanjem o teh dejavnikih se nam tudi porodijo zamisli, kako odreagirati na take
situacije in kako jih čim bolje reševati.
Da se čim bolje pripravimo na pogajanja in se s tem izognemo nepredvidenim situacijam,
moramo v priprave vključiti več pomembnih dejavnikov.
Priprave na pogajanja obsegajo (Kavčič, 2000, str. 350):
•
•
•
•
•
•

določitev ciljev,
izbiro pogajalske strategije,
zbiranje informacij,
določitev pogajalske skupine,
odločitev o času pogajanj,
določitev kraja pogajanj.

Brez dobre priprave lahko pogajanja zaidejo v slepo ulico in spodletijo. Kaj želimo doseči,
moramo vedeti pred poslovnim srečanjem. Eden izmed pomembnih dejavnikov, ki ga
moramo preučiti pred pogajanjem, je tudi naš »as« v rokavu. Rezervni as je pomembna
informacija, ki lahko spremeni tok pogovora v prid obeh strani. To je močna karta, zato je
ne smemo vreči kar takoj, hranimo jo za hude trenutke. Le tako bo na sogovornike
naredila velik vtis (Suša, 1999, str. 9).
3.1.1 DOLOČITEV CILJEV
Določitev ciljev je prva pomembna zahteva, ki jo moramo izpolniti, če želimo pogajanja
kar se da uspešno pripeljati h koncu.
Pogajalci morajo vnaprej vedeti, kaj se od njih pričakuje oziroma kaj morajo v pogajanjih
doseči. Jasno postavljeni cilji so temeljni kriterij za presojanje uspešnosti pogajanj po
njihovem zaključku. Določitev vsebine in ciljev omogoča tudi razlikovanje med bolj in
manj pomembnimi cilji. Vnaprej je treba opredeliti, kateri cilji so v posameznih pogajanjih
za posamezno stranko bolj in kateri manj pomembni. Pomembnejšim ciljem je treba
nameniti več pozornosti, popuščanje pri pomembnejših ciljih je praviloma manjše kot pri
manj pomembnih. Marsikdaj s popuščanjem pri manj pomembnejših ciljih dosežemo višjo
stopnjo sprejemanja pomembnejših ciljev (Kavčič, 2000, str. 351).
V procesu definiranja ciljev za vsak cilj posebej določimo pogajalski interval. To je ena
najbolj varovanih pogajalskih skrivnosti. Cilje je po možnosti treba opredeliti kot stanja.
Pogajalski interval je stanje ciljev, in sicer (Ferjan, 1998, str. 160):
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•
•
•

zgornja točka je tisto ciljno stanje, ki je za nas naugodnejše;
realna točka je tisto ciljno stanje, ki ga bomo najbolj verjetno tudi dosegli;
spodnja točka je tisto ciljno stanje, ki predstavlja najmanj, kar lahko še
sprejemamo.

S pogajalskim intervalom si določimo stopnjo popuščanja. Pomembno je, da je med
točkami zadosten razpon, da v pogajanjih lahko postopno popuščamo. Doseči manj od
spodnje točke je nesprejemljivo (Ferjan, 1998, str. 160).
Naj na kratko obrazložim, kako izgleda postavitev intervalov na preprostem primeru. Za
primer lahko vzamemo podjetje, ki mu prodajamo službene avtomobile. Podjetje želi
kupiti 10 službenih avtomobilov. Cena posameznega avtomobila je 10.000 enot. Ker
podjetje želi, da se jih opremi še s promocijskimi nalepkami, postavimo zgornjo ceno
110.000 enot. Torej imamo zgornjo ceno, ki je 110.000 enot, realno ceno, ki je 100.000
enot, ter spodnjo ceno, ki je 90.000 enot. Spodnja meja, ki je za nas še sprejemljiva, je
90.000 enot, to je ponudba z dodatnim 10-odstotnim popustom. Taka ponudba je
aktualna, če imamo na mizi več konkurenčnih ponudb in kljub manjšemu zaslužku
ocenimo, da je posel strateško pomemben za podjetje. Seveda pa je najbolje, da se že
prej dogovori za realno ceno 100.000 enot. S tem prodamo 10 avtomobilov, naš kupec pa
dobi brezplačno promocijske nalepke. Posel je uspešno sklenjen.
Markič in dr. (1996, str. 25) pravijo, da je bistveno pri določanju intervalov naslednje:
•

•

Z intervali je treba določiti stopnjo popuščanja, nikoli se ne sme postaviti
prekratkih intervalov, ker si s tem odvzame možnost popuščanja in manevriranja v
pogajanjih.
Pravilno je, da si cilje postavimo nekoliko višje. Čim višje cilje si postavimo, tem
več se iz tega lahko pridobi. Želeni cilj naj bo nekoliko višji od tistega, ki ga v
resnici nameravamo doseči, ta pa mora biti višji od tistega, ki ga najmanj moramo
doseči.

Opredelitev intervalov nas vnaprej prisili, da temeljiteje razmislimo o svojih ciljih in jih
postavimo čim bolj realno. Nedosegljivo naj ne bo nikoli cilj. Pogajalci morajo poleg
poznavanja intervala za vsak interval posebej tudi vedeti, zakaj je bil tako postavljen
(Rabuzin, 2009, str. 771).
3.1.2 IZBIRA STRATEGIJE
Ko smo opredelili hierarhijo ciljev in pogajalske intervale, se lahko začnemo ukvarjati z
vprašanjem, kako doseči cilje. Odločiti se moramo o strategiji pogajanj (Ferjan, 1998, str.
160).
Pogajalska stran, ki se pripravlja na pogajanja, običajno ne postavlja kot cilj ene same
vrednosti, temveč področje (Možina in dr., 1998, str. 325).
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Na podlagi tega se pojavi potreba po izbiri strategij za vsak cilj, ki ga nameravamo doseči.
Sem štejemo optimalno strategijo, ko pogajanja tečejo v želeni smeri, srednjo strategijo in
krizno, za najslabše primere, ko grejo stvari narobe. Vsa pogajanja se ne končajo vedno
uspešno. Mnoga enostavno propadejo brez doseženega dogovora, kar ima za pobudnika
lahko neugodne posledice. Nanje je dobro biti pripravljen z ustrezno strategijo za ravnanje
(Rabuzin, 2009, str. 772)
Določitev strategije naj nikakor ne bi pomenila natančnih in preveč ozkih meja za
pogajalce. Med pripravami določimo strategijo na osnovi do takrat zbranih informacij,
poznavanja razmer in pričakovanj o ravnanju nasprotne strani. Strategija naj bi
omogočala prilagajanje situacijam na pogajanjih in spremembam med pogajanji, zato naj
bi bila zastavljena dovolj fleksibilno (Rabuzin, 2009, str. 772).
Strategija pogajanj pomeni iskanje odgovorov na vprašanja (Ferjan, 1998, str. 160):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S kakšno dinamiko se bomo pogajali?
Ali bomo zavlačevali ali poskušali čim hitreje najti rešitev?
Ali se nam mudi ali je ugodneje, da počakamo?
Po kakšnem vrstnem redu bomo poskušali dosegati cilje?
S kakšno dinamiko se namerava pogajati nasprotna stran?
Ali se nasprotni strani mudi ali ne?
Kakšni so pogajalski intervali nasprotne strani?
Po kakšnem vrstnem redu bo nasprotna stran poskušala dosegati svoje cilje?
S kakšnimi ukrepi in načinom pogajanj bomo nasprotni strani prikrivali naše cilje in
strategije?
Kako bomo pisali zapisnik?
Kakšen bo naš odnos do javnosti?

Strategijo torej določimo na podlagi naše in partnerjeve (nasprotnikove) strukture in
strategije pogajanj. Za uspešno sklenjen posel pa moramo za dolgoročno sodelovanje
uporabiti strategijo partnerstva.
Strategija partnerstva je nov koncept, nova filozofija razvijanja odnosov med
tradicionalnimi nasprotnimi strankami v različnih procesih. Torej gre za posebno obliko
strategije, ki predvsem upošteva dolgoročne interese in cilje. Na področju trgovine
govorimo o takšnem odnosu med kupcem in prodajalcem, ki prinaša koristi tako
prodajalcu kot kupcu in je dolgoročen. Vzrok za razvoj partnerstva je spoznanje, da
dolgoročno sodelovanje, ki temelji na skupni odgovornosti in ustreza obema strankama,
prinaša več koristi kot pa serija enkratnih kupčij iste potrebe. Ker partnerstvo pomeni
dolgoročen odnos, so pogajanja pri taki strategiji napornejša in navadno daljša, prav tako
zaradi dolgoročnih posledic obe stranki pošljeta na pogajanja najbolj izurjene in
usposobljene ter pripravljene pogajalce (Kavčič, 2000, str. 355).
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3.1.3 ZBIRANJE INFORMACIJ
Pridobivanje informacij o nasprotni strani je izjemno pomembna točka, ki ji moramo pred
vsakim pogajanjem nameniti izjemno pozornost in čas. Izvedeti, s kom imamo opravka na
nasprotni strani, nam pomaga, da se na pogajanja dobro pripravimo in da lahko izberemo
pravo strategijo.
Informacije so moč. Tisti, ki je bolje obveščen o predmetu pogajanj, ima veliko prednost
pred tistim, ki je manj obveščen. Informacije, ki jih koristno uporabimo, ne zbiramo samo
pred pogajanji. Mnogo lahko izvemo tudi med pogajanji, predvsem od nasprotne strani.
Poslušamo in opazujemo, kaj govori, kakšen jezik uporablja, kako se vede, kakšna je
njena neverbalna komunikacija (Markič in dr., 1996, str. 26).
Pred pogajanji je treba zbrati naslednje pomembne informacije o nasprotni strani (Ferjan,
1998, str. 161):
•
•
•
•

informacije
informacije
informacije
informacije

o
o
o
o

predmetu pogajanj,
nasprotni strani,
pristojnosti pogajalskih partnerjev,
prejšnjih odnosih med pogajalskima stranema in partnerjema.

3.1.3.1 Informacije o predmetu pogajanj
Informacije o predmetu pogajanj se nanašajo na analizo trga. Pri tem mislimo na pregled
trenutne ponudbe alternativnih izdelkov na trgu, na njihove prednosti in slabosti v
primerjavi z izdelkom naše stranke. Informacije o morebitnih alternativnih rešitvah drugih
ponudnikov, ki nas še zadovoljujejo, je priporočljivo zbrati zato, da vemo, kako ravnati v
položaju, ko sporazum ni mogoč (Markič in dr., 1996, str. 27).
Pri zbiranju informacij o predmetu pogajanj ne smemo biti osredotočeni samo na ceno
izdelka. Z razčlenitvijo lahko pridemo še do drugih ugodnosti, ki so prav tako pomembne
kot cena.
Te alternativne možnosti so (Markič in dr., 1996, str. 27):
•
•
•
•
•
•

različni roki plačila (15, 30, 60, 90 dni),
različne oblike plačila (gotovina, delno gotovina, delno odlog plačila, kompenzacija,
blagovna menjava),
morebitna dostava in montaža,
zagotavljanje servisa in rezervnih delov,
garancijski roki,
morebitni skupni posli v prihodnje.

Izjemno pomembno je, da pred pogajanji nismo osredotočeni le na končno ceno izdelka,
temveč je treba pregledati široko paleto možnosti, na katero se je treba pripraviti. Vedno
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je treba najti čim več teh alternativnih možnosti, saj s tem pridobimo prednosti tako zase
kot tudi za svoje podjetje.
3.1.3.2 Informacije o nasprotni strani
Informacije, ki jih pred pogajanjem dobimo o naši nasprotni strani, so izjemno koristne,
saj s tem spoznamo našega nasprotnika, kar nam omogoča boljše načrtovanje pogajanj.
Informacije o nasprotni strani se nanašajo na pravni subjekt, s katerim se pogajamo, pa
tudi na pogajalce osebno. O subjektu je predvsem dobro vedeti: kakšen je njegov finančni
položaj (plačilna sposobnost, zadolženost), kako skrbi za kakovost svojih proizvodov in
storitev, kakšna sta menedžment in stil vodenja, kakšni so notranji odnosi in razporeditev
moči (Ferjan, 1998, str. 161).
O osebnosti pogajalca nasprotne strani je dobro vedeti, ali je trd pogajalec, je racionalen
ali emocionalen, je dobro informiran, je popustljiv, zanesljiv (Ferjan, 1998, str. 161).
Vse te informacije tako o podjetju kot tudi o pogajalcu osebno je treba izvedeti pred
pogajanji. Predvsem je treba obiskati podjetja, ki so v preteklosti že delala z njimi, in tako
od njih izvedeti čim več informacij, ki bodo v pomoč za dobro načrtovanje in pripravo na
pogajanja.
3.1.3.3 Informacije o pristojnosti pogajalskih partnerjev
Pri pogajanjih moramo vedno najprej preveriti, ali se pogajamo s človekom, ki ima tudi
pristojnosti za sprejemanje odločitev. Neprijetno je namreč, če se pogajanja končajo z
besedami, kot so »Za končno odločitev moram dobiti potrditev še od svojih nadrejenih«.
Na jasnem si moramo biti tudi, kakšne so naše pristojnosti, da jih med pogajanjem ne
presežemo ali da se ne zgodi, da sprejetih sklepov pozneje ne moremo realizirati in s tem
razočaramo pogajalskega partnerja. Obljubimo mu samo to, kar bomo nedvoumno lahko
izpolnili (Markič in dr., 1996, str. 28).
3.1.3.4 Informacije o prejšnjem odnosu med podjetjem in partnerjem
Pred vsakim novim srečanjem s stranko je treba preveriti, kdaj in kolikšno je bilo njeno
zadnje naročilo, ali je bilo izpolnjeno pravočasno in kako je s plačilom. Pred
podpisovanjem nove pogodbe si je treba ogledati vse prejšnje pogodbe in tudi kako
dosledno je bilo izpolnjevanje sprejetih določil. Če imaš pred pogajanjem vsa dejstva pri
roki, se lahko laže ustrezno odzoveš v pogajalskem položaju, si samozavestnejši in pred
partnerjem deluješ zanesljivejše. Obveščenost prinaša samozavest, ta pa rodi uspeh
(Markič in dr., 1996, str. 29).
Izjemno pomembno je, da vodimo lastno evidenco poslovnih partnerjev, in sicer o obiskih,
količini naročila, izpolnjevanju določil v pogodbi. Pisati si moramo vse drobne pripombe,
saj ko pride čas za poganja, lahko nasprotni strani bolj natančno obrazložimo določene
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zadeve. Če stranki z dejstvi obrazložimo določene zadeve, je lahko dogovor tudi hitreje
sklenjen.
Do vseh teh informacij o pogajalskih partnerjih lahko pridemo na več načinov, do njih se
lahko dokopljemo že med pripravo na pogajanje ali pa o njih več izvemo že med
pogajanjem.
Pred začetkom pogajanj je včasih koristno proučiti tudi zgodovino odnosov med
pogajalskima partnerjema. Viri informacij o pogajalskem partnerju so (Florjančič in Ferjan,
2000, str. 297):
•
•
•
•
•
•

lastne pretekle izkušnje,
pretekle izkušnje drugih,
ocena bonitete poslovnega partnerja oziroma poslovnega tveganja pri poslovanju z
njim,
publikacije zunaj podjetja,
mediji,
drugo.

Pri vseh teh informacijah, ki jih pridobimo, moramo upoštevati, da jih zbira tudi nasprotna
stran o nas. Tako imamo štiri vrste informacij. Informacije, ki (Markič in dr., 1996, str.
29):
•
•
•
•

so znane nam in nasprotni strani,
so nam znane, nasprotni strani pa neznane,
so nam neznane, nasprotni strani pa znane,
jih ne pozna nihče od pogajalcev.

Že stoletja velja pravilo uspešnega poslovanja, ki pravi, da si je izkušnje o poslovanju s
posameznimi partnerji treba zapisovati. Na ta način si sistematično ustvarimo evidenco o
poslovanju s posameznimi partnerji, o njegovih poslovnih in pogajalskih manirah,
dostikrat pa so zelo dragocene tudi zabeležke o drobnih, na videz nepomembnih dogodkih
(Ferjan, 1998, str. 162).
3.1.4 POSAMEZNI POGAJALEC ALI POGAJALSKA SKUPINA
V okviru priprav na pogajanja sodi tudi odločitev, ali se bo pogajal en sam predstavnik
podjetja ali pa celotna skupina predstavnikov. Obe različici imata svoje prednosti in
slabosti.
Pogajalski posameznik predstavlja homogeno pogajalsko stran. V njej ni šibkega člena. V
primeru skupine obstaja nevarnost, da bo v njej tudi kak popustljiv posameznik, ki ga
utegne spreten nasprotnik opaziti in nanj usmerjati svoja orožja. Tudi za pogajanja velja,
da je veriga tako močna, kot je močan najšibkejši člen. Odgovornost, ko se pogajamo
sami, tudi nosimo sami. Za izid pogajanj se natančno ve, kdo je odgovoren. Posameznik
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se hitreje odloča. Za dajanje pobud, sprejemanje predlogov nasprotne strani, popuščanje,
posameznik ne potrebuje nujno posvetovanja, kot je lahko primer v skupini. Odloča se
lahko neposredno, hitro, sam (Rabuzin, 2009, str. 773).
Če je odločeno, da bo pogajanja vodila skupina, so nujne skupne priprave cele skupine.
Obenem pa je potrebna razdelitev vlog v skupini, določitev, kaj bo kdo delal med
pogajanji.
Skupina omogoča uporabo različnih specialističnih znanj. V pogajalsko skupino je mogoče
vključiti več specialistov za določena področja. Skupina z vključenimi specialisti lažje
preseneti nasprotnika ali pa se vsaj enakovredno kosa z njim. Alternativa je lahko manjša
skupina pogajalcev s štabom strokovnjakov v ozadju, s katerimi se lahko po potrebi
posvetuje (Rabuzin, 2009, str. 773).
Prednosti posameznika pogajalca so slabosti pogajalske skupine in nasprotno. Posamezen
pogajalec ima enoten interes, medtem ko v skupini vlada različnost interesov, različnost
interesov za posamezne vidike sporazuma. Vse to pa lahko slabi pogajalski položaj (Markič
in dr., 1996, str. 32).
Na praktičnem primeru bom pokazal, kako lahko pride do navzkrižja interesov znotraj
skupine pogajalcev.
Skupina se npr. pogaja za nakup laserskih tiskalnikov. Strokovnjak, oblikovalec v podjetju,
je za nakup izredno zainteresiran, saj bo tako velikokrat svoje oblikovanje lahko izpeljal do
konca in ne bo potrebna dodatna izdelava filmov. Finančni strokovnjak v pogajalski
skupini pa nikakor ni zadovoljen s plačilnimi pogoji, ker ve, da podjetje nima na razpolago
dovolj finančnih sredstev. Ta dva člana si med pogajanji vidno nasprotujeta in drug
drugemu zbijata argumente. Prodajalec to vidi in izkorišča veliko navdušenje oblikovalca
za nakup in noče popustiti pri plačilnih pogojih tako, kot bi sicer (Markič in dr., 1996, str.
32).
Od okoliščin in presoje je odvisno, kdaj se bo pogajal posameznik in kdaj skupina. Če je
vsebina pogajanj zapletena, rezultat pogajanj pa velikega pomena za podjetje, je bolje,
da se pogaja skupina, ki jo je treba nadvse pazljivo sestaviti in skupno pripraviti. Kakorkoli
se odločimo, moramo vnaprej vedeti, kdo od nasprotne strani bo prišel na pogajanja. To
je pomembno zaradi tega, da bomo poskrbeli za lastne pogajalce glede na nasprotnikove
udeležence (Markič in dr., 1996, str. 35).
3.1.5 DOLOČITEV ČASA POGAJANJ
Čas je izredno pomemben dejavnik v pogajanjih. Izredno pomembno je, da se predvidi
ugoden trenutek za pogajanje in skrbno izbere čas, saj lahko ta v veliki meri tudi vpliva na
končno odločitev in dogovor.
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Prvo vprašanje, ki se nam postavlja v zvezi s časom, je, kdaj se bomo pogajali. Iz odziva
nasprotne strani na naš predlog lahko sklepamo, koliko je nasprotna stran zainteresirana
za pogajanje. Če se s pogajanjem preveč odlaša, lahko pomeni, da si hoče nasprotna
stran vzeti dovolj časa za priprave, da računa na spremembe v okolju, ki bodo spremenile
pogajalski položaj, ali pa da pogajanja zanjo niso ključnega pomena (Markič in dr., 1996,
str. 39).
Naslednje vprašanje s časom pa se nanaša na časovno stisko ene od pogajalskih strani.
Predvsem velja pravilo, da nasprotniku nikoli ne smemo povedati, koliko časa imamo za
pogajanje. Časovna stiska praviloma pomeni slabši pogajalski položaj za tistega, ki se mu
mudi. On je prisiljen sprejeti kompromise, ker ne more zapustiti pogajanja in sprejetje
sporazumnih rešitev preložiti na drugi dan. Če nasprotna stran opazi stisko, to izkoristi in
izsili popuščanje (Markič in dr., 1996, str. 39).
Pri pogajanjih pri sklepanju poslov je zelo pomembna izbira pravega časa. Velikokrat se
zgodi, da ne sklenemo posla zaradi nepravilno izbranega časa. Če verjamemo v svojo
idejo, nas to nikakor ne sme ustaviti. Dostikrat nekdo zavrne določen predlog, ker ideja
preprosto ni izvedljiva v tistem trenutku, lahko pa postane izvedljiva čez nekaj časa. Tako
da dobre ideje, ki so bile zavrnjene, lahko poskusimo spet čez nekaj časa, in mogoče bo
takrat pravi čas, ko bo taka ideja potencialnemu naročniku odgovarjala.
3.1.6 DOLOČITEV KRAJA POGAJANJ
V pripravah na pogajanja moramo pozornost posvetiti tudi kraju pogajanja. V pripravah se
lahko odločimo za eno izmed treh možnosti.
Pogajanja lahko potekajo (Ferjan, 1998, str. 163):

•
•
•

na domačem terenu,
pri nasprotni strani,
na nevtralnem terenu.

Vsak kraj, za katerega se odločimo, ima svoje prednosti in pomanjkljivosti.
Pogajanje pri nas pomeni, da nasprotna stranka pride k nam. Na domačem terenu
poznamo prostor, navajeni smo ga in ga psihično obvladamo. Blizu so nam sodelavci,
tehnični pripomočki in dokumentacija. Tako lahko na hitro dobimo potrebne informacije,
lahko se na hitro posvetujemo s strokovnjakom, organiziramo dodatno zbiranje informacij
(Markič in dr., 1996, str. 37).
Tudi pogajanja na nasprotnikovem terenu imajo svoje prednosti. Na podlagi opremljenosti
poslovnih prostorov, urejenosti sodelavcev in opazovanja medsebojnih odnosov lahko
sklepamo o marsičem. Sprejem nam pokaže odnos nasprotne strani do nas. Iz odnosa
sodelavcev pogajalca nasprotne strani do njega lahko sklepamo o njegovih lastnostih
(Ferjan, 1998, str. 164).
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Prav tako lahko iz odnosa direktorja do tajnice sklepamo o partnerjevem vodenju,
osebnostih lastnostih, organizacijski urejenosti. Iz vedenja ljudi, ki jih srečujemo, lahko
sklepamo o njegovem položaju v podjetju. Če ga spoštljivo pozdravljajo in se mu ob
srečanju celo umikajo, lahko z veliko zanesljivostjo sklepamo na avtokratsko vodenje. Če
pa ga sodelavci niti ne pozdravljajo, ko jih sreča, in tajnica kuha kavo dve uri, potem
zanesljivo lahko sklepamo na neurejeno, razpuščeno podjetje (Markič in dr., 1996, str.
38).
Lahko pridemo tudi v situacijo, ko se stranka zaradi varnosti informacij noče pogajati niti
na svoji niti na nasprotni strani. Taka pogajanja so v poslovnem svetu redka, bolj se
uporabljajo v političnih pogajanjih.
Naj pripravo na pogajanja zaključim z mislijo dr. Marjana Svetličiča, ki se zaveda priprav
na pogajanja in pravi (Svetličič, 2002, str. 124): »Čeprav neizkušeni pogajalci menijo, da
se pogajanje začne s samim posedanjem za pogajalsko mizo, so izkušnje pokazale, do so
priprave na pogajanje ključ njihovega uspeha. Zato največji del pogajalskega uspeha velja
posvetiti pripravam.«

3.2 ZAČETEK POGAJANJ
Pogajanja se morajo začeti s strastjo. Brez strasti jih preprosto ni mogoče začeti in se
pogovarjati o poslu. Nasprotno stran je treba prepričati, da si najprej ti tisti, ki ga bodo
hoteli kupiti, šele na to tvoj predlog in idejo. To je včasih zelo težko, vendar pa je lahko
tudi ključno pri začetku pogajanj (Caan, 2013).
Pri vsakih pogajanjih se pogajalski strani prvič sestaneta in uradno srečata, in to
označujemo kot začetek pogajanj. Začetek pogajanj pomeni ustvarjanje začetnega vtisa.
Prvi vtis je pomemben in ga je mogoče narediti samo enkrat. Zato že prvi vtis pokaže
nasprotni strani, kako resno jemljemo pogajanja, kakšen pomen jim pripisujemo in koliko
smo se na pogajanja pripravili. Prvi vtis pogosto vpliva celo na končni rezultat pogajanj.
Zelo težko ga je popraviti med pogajanji (Kavčič, 2000, str. 358).
Glavne sestavine začetka pogajanj so (Kavčič, 2000, str. 358):
•
•
•
•

medsebojno spoznavanje strank,
določitev dnevnega reda,
predstavitev začetnih pozicij obeh strank,
ugotovitev pristojnosti in pooblastil.

3.2.1 MEDSEBOJNO SPOZNAVANJE STRANK
Medsebojno spoznavanje je mogoče ločiti na formalni in neformalni del.
Formalno se stranki predstavita ena drugi. Pri tem mora o posameznem članu pogajalske
skupine navesti ne le ime, priimek in položaj, ki ga ima, ampak tudi druge njegove
pomembne lastnosti, kot so znanja, izkušnje. Naslavljanje z imeni naredi vzdušje bolj
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sproščeno in močno olajša doseganje sporazuma, ker poenostavi komuniciranje in ga
naredi bolj osebnega (Kavčič, 1996, str. 86).
Neformalno predstavljanje navadno poteka v parih ali manjših skupinah že pred začetkom
pogajanj in v odmorih med pogajanji. To spoznavanje kaže namerno spodbuditi, saj
medosebni stiki olajšujejo tudi formalno sporazumevanje. Poznavanje dodatnih podatkov
o pogajalcih nasprotne strani, kot so njihov poklic, zaposlitev, konjički, njihovo delo zdaj
in v preteklosti, njihov rojstni kraj, družinske razmere, posebni interesi, ne le olajša
sporazumevanje, temveč tudi odkrije kakšne skupne interese (Kavčič, 1996, str. 86).
3.2.2 DOLOČITEV DNEVNEGA REDA
To je že uvod v resnična pogajanja, začetna faza pogajanj. Stranki se morata
sporazumeti, o čem se bosta pogajali. Vsaka stranka pride na pogajanja, če se je le resno
pripravila, z določenimi in utemeljenimi željami glede vsebine. Če se obe stranki strinjata,
potem ni težav. Če pa sta različnega mnenja, lahko pride do prvega konflikta glede
vsebine pogajanj. Tako kot pozneje druge konflikte je tudi tega treba razrešiti racionalno.
Pogosto je že določitev dnevnega reda velik uspeh pogajanj (Kavčič, 1996, str. 87).
Ugodno je, da se na začetku obravnavajo zadeve, pri katerih je lažje priti do soglasja.
Zadeve, pri katerih je do soglasja priti težje, se navadno obravnavajo, ko je zaradi rešitve
lažjih problemov ozračje za reševanje težjih ugodnejše (Ferjan, 1998, str. 164).
3.2.3 PREDSTAVITEV ZAČETNIH POZICIJ OBEH STRANK
Ko je dnevni red določen, pride do predstavitve začetnih pozicij. Pogajalci predstavijo
»zgornjo točko«, to je ciljno stanje, ki je za vsako stran najbolj ugodno. Stran, ki prva
predstavi začetne pozicije, je navadno v manj ugodnem položaju. Če so si začetne pozicije
predaleč narazen, se lahko zgodi, da ena stran zapusti pogajanja. Ta gesta ima lahko tudi
taktičen pomen, saj pomeni preizkušanje nasprotne strani, koliko je pripravljena popustiti
(Ferjan, 1998, str. 165).
Mislim, da pri začetnih pozicijah ne smemo pretiravati z ekstremnimi zahtevami, saj s tem
stranko močno odvrnemo od želje po pogajanjih, najbolje je biti realističen in svoje
začetne pozicije podpreti z argumenti. Z danimi argumenti pa moramo nekaj ponuditi tudi
nasprotni strani, kar jo bo spodbudilo k pogajanjem.
3.2.4 UGOTOVITEV PRISTOJNOSTI IN POOBLASTIL
Pred začetkom pogajanj je treba opredeliti tudi, kakšne pristojnosti imajo pogajalci. Bodo
pooblaščeni za sklenitev posla sami ali pa bodo morali pred sklenitvijo dobiti soglasje neke
nadrejene ravni odločanja (Kavčič, 2000, str. 357).
Pomembno je, da se že pred začetkom pogajanj jasno razčisti, ali so pogajalske strani
pooblaščene za sklepanje dogovorov ali ne. Hitro namreč lahko pride do neprijetne
situacije, da se pogajalske strani že vse dogovorijo, vendar morajo za potrditev vprašati
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še svojega nadrejenega. Taka pogajanja niso produktivna, za njih se porabi preveč časa
in truda, na koncu pa se ne more ničesar doreči, zato se težko premaknemo z naše
začetne točke. Vedno moramo imeti na pogajanjih nekoga, ki lahko sprejema odločitve,
razen če uporabimo taktiko sklicevanja na avtoriteto. Če jo uporabimo, pa dobro vemo,
zakaj jo.

3.3 PROCES ISKANJA SPORAZUMA
Proces iskanja sporazuma predstavlja neko minimalno pripravljenost obeh strani, da do
sporazuma pride. To je faza med obrazložitvijo začetnih pozicij in doseženim
sporazumom. Proces iskanja sporazuma ima več ključnih prvin, ki jih lahko uporabimo
med pogajanji (Kavčič, 2000, str. 359):
•
•
•
•
•
•

vzpostavljanje primernega vzdušja in odnosov,
dokazovanje,
predlaganje,
prekinitev pogajanj,
prepričevanje,
popuščanje.

Poleg šestih ključnih prvin, ki jih uporabimo med pogajanji, pa je med pogajanji dobro
vedeti še:
•
•

kako premagamo ugovore;
da prosjačenje ne sodi v pogajalski proces.

3.3.1 VZPOSTAVLJANJE PRIMERNEGA VZDUŠJA IN ODNOSOV
Za relativno hiter in ugoden potek pogajanj je potrebno vzdušje medsebojnega zaupanja,
razumevanja in pripravljenosti na skupno iskanje rešitve. Vzdušje zaupanja je povezano z
delovnim prizadevanjem obeh strank, omogoča produktivno delo oziroma sploh omogoča,
da obe strani na pogajanjih posvetita vso pozornost problemu, ki je predmet pogajanj.
Preden pogajalci začnejo iskati sporazum, morajo torej ustvariti medsebojne odnose, ki
jim to dopuščajo. V pogajanjih ne gre le za koristnost različnih alternativ, ampak tudi za
prepričanja in pričakovanja strank v pogajanjih (Kavčič, 2000, str. 360).
Kot pomembnih za vzpostavljanje vzdušja se je pokazalo naslednjih pet sestavin (Kavčič,
2000, str. 360):
•
•

Pričakovanja pogajalcev. Raziskave so pokazale, da dosegajo boljše rezultate tisti
pogajalci, ki boljše rezultate pričakujejo.
Cilji pogajalcev. Večina raziskav s področja moči je vodila do zaključka, da
uravnotežena moč pogajalskih strani daje najboljše rezultate pogajanj.
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•

•

•

Vrednote pogajalcev. Razprava o vrednotah pred pogajanji močno vpliva na
njihovo uspešnost, saj so raziskave pokazale, da razumevanje vrednot nasprotne
strani povečuje kooperativne učinke.
Občutki in čustva. Pod močnimi čustvi se zmanjša sposobnost razvijanja novih
predlogov, zahtev in drugih racionalnih dejavnosti, zato z nasprotno stranjo ne
smemo iti v težke konfliktne situacije.
Razumevanje in poznavanje nasprotne strani. Pozitivne in pretekle izkušnje
pozitivno vplivajo na kooperativnost med pogajanji.

3.3.2 DOKAZOVANJE
Dokazovanje ima v pogajanjih pomembno funkcijo. Pogajanja je mogoče tudi definirati
kot proces dokazovanja, v katerem ena stran navaja dokaze za svoje zahteve, ki jim
druga stran oporeka z nasprotnimi dokazi in navaja svoje dokaze za svoje zahteve.
Nasprotni strani se lahko v pogajanjih tudi učita ena od druge, s tem da spoznavata
probleme in dokaze druga druge (Kavčič, 1996, str. 97).
Dokazovanje je celovita aktivnost postavljanja zahtev, razpravljanja o teh zahtevah,
podpiranje in utemeljevanje zahtev z razlogi, presojanje teh razlogov in zavračanje kritik
navedenih razlogov. V pogajanjih to pomeni, da ena stan drugi postavlja določene
zahteve, te zahteve utemeljuje in podpira z razlogi. Nasprotno stran poskuša prepričati,
da ima prav in da je v interesu nasprotne strani, da sprejme njene zahteve (Kavčič, 1996,
str. 97).
Proces dokazovanja je sestavljen iz več prvin (Kavčič, 1996, str. 97):
•
•
•
•
•
•

Zahteva. To je tisto, kar govornik ene strani postavlja drugi strani.
Podatki. To so dejstva, ki se jih uporablja za obrambo svoje zahteve.
Jamstvo (garancije). To so načela, ki utemeljujejo povezavo med dejstvi in
zahtevo.
Utemeljitev veljavnosti povezave med zahtevo in podatki.
Relativizatorji. To so besede, ki označujejo moč ali šibkost dokaza (morda,
verjetno, brez dvoma).
Zavrnitve ali dvomi. Opredeljujejo pogoje, ki negirajo dokaz, kot je bil postavljen
na začetku.

3.3.3 PREDLAGANJE
Predlaganje je zdravilo za zastoje v pogajalskem procesu. Če velja, da ne smemo
pričakovati, da bomo nekaj dobili, ne da bi kaj dali, potem moramo predlagati. Zato
predlogi, ki jih posredujemo nasprotni strani, dokazujejo našo iniciativo, našo
pripravljenost na rešitev konflikta. Brez predlogov v pogajanjih ni napredka, več predlogov
pa omogoči napredovanje v pogajanjih (Kavčič, 1996, str. 102).
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Če se stranki v stališčih razhajata, jih je treba najprej izraziti v merljivih količinah. Tudi
predloge je treba oblikovati pogojno. »Če boste naredili to in to, bomo mi premislili o
tem.« Pravilo je, da ne smemo nič dati, če zato nič ne dobimo. Popuščanje brez pogojev
praviloma ni sprejeto kot znak dobre volje, ampak kot znak pomanjkanja argumentov,
nesposobnosti (Kavčič, 2000, str. 362).
Veliko je razprav o tem, ali je treba biti zelo trd pri spreminjanju predlogov ali ne.
Prevelika ekstremnost ni koristna, nekaj vztrajnosti na začetku pa daje možnost
poznejšega popuščanja. Kdor predlaga prvi, ima praviloma neko prednost, da se
pogajanja vodijo po njegovih dimenzijah. Pomanjkljivost pa je lahko v tem, da začne s
premajhnimi zahtevami in bi z višjimi začetnimi zahtevami lahko dosegel več. Dani
predlogi ene pogajalske strani so podlaga za nasprotne predloge druge pogajalske strani.
Pri tem je nujno, da se zelo pozorno obnašamo do predlogov nasprotne strani (Kavčič,
1996, str. 103).
3.3.4 PREKINITEV POGAJANJ
Med pogajanji so zelo dobrodošle prekinitve. Poleg tega da so zelo dobrodošle, so zelo
pomemben del pogajalskega procesa.
Prekinitev pogajalcem omogoča (Kavčič, 2000, str. 363):
•
•
•
•
•
•

pregled in predelavo novih informacij, ki so jih dobili do te točke;
ponoven premislek o lastnih stališčih;
ohladitev glav, če so pogajanja postala prevroča;
uskladitev v naši skupini, če so se pokazali znaki razcepitve;
dati nasprotni strani čas, da premisli in pretehta naše predloge;
da nasprotni strani pokažemo, da smo s svojim »ne« mislili resno.

Pred prekinitvijo je treba povzeti stanje doseženega in si natančno razjasniti, ali drug
drugega pravilno razumemo. To pomeni, da nasprotni strani postavljamo specifična
vprašanja. Obenem pa moramo dati natančna pojasnila tudi mi, tudi če jih nasprotna
stran ne zahteva. Prepogoste prekinitve pogajanj pa niso priporočljive (Kavčič, 1996, str.
104).
3.3.5 PREPRIČEVANJE
Prepričljivost je gotovo ena od pomembnih pogajalskih odlik. Prepričljiv je tisti, ki dobro
pozna dejstva in okoliščine, ki se dobro pripravi, ki pozna svoje in pristojnosti partnerja in
ne nazadnje, ki pazljivo pripravi svoj nastop. V vsakih pogajanjih je pomembna
sposobnost prepričljivega govora (Svetličič, 2001, str. 242).
Za prepričljivo utemeljevanje so potrebni dobra priprava, sproščen začetek in plodovit
informativni pogovor o zadevi (Suša, 1999, str. 18).
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Argumentacija je srčika poslovnega pogovora. Z močjo dokazov moramo prepričati
sogovornika, to pa še nikoli ni bilo enostavno in lahko. Da bi ga prepričali, moramo imeti
in uporabljati različne teoretične spretnosti (Suša, 1999, str. 18).
Winston Churchill izpostavlja pet načel uspešnega govora (Svetličič, 2001, str. 242):
•
•
•
•
•

začni udarno, da pritegneš pozornost poslušalcev;
govor mora imeti vodilno temo;
uporabljaj preprost jezik;
ilustriraj problem in se vanj vživi;
končaj prepričljivo.

Čeprav gre pri tem zgolj za politične govore, so načela splošno uporabna tudi pri
pogajanjih, zlasti za uvodne in zaključne govore. Z vidika pogajanj velja posebno
pozornost posvetiti vodilni temi pogajanj. Pri tem se izpostavlja načelo EASE, kar v
slovenščini pomeni (Svetličič, 2001, str. 242):
•
•
•
•

ponazori (Exemplify),
stopnjuj (Amplify),
ponudi rešitev (Specify),
mobiliziraj (Electrify)

Gre za to, da je treba vsak problem, o katerem se govori, ponazoriti s takšnim praktičnim
primerom, po možnosti z nečim, kar se je dogodilo vam osebno. Tako pokažete svojo
osebno prizadetost. Problem izostrite s pomočjo stopnjevanja tega problema, njegovim
posploševanjem in specificiranjem, navajanjem podrobnosti in vzrokov, zakaj je do njega
prišlo, dramatizacijo in zato nujnostjo hitrega razreševanja. Nato ponudite svoje videnje
rešitve in kako si predstavljate, da bi jo bilo moč udejanjiti (Svetličič, 2001, str. 243).
Prepričevanje je spretnost, način obnašanja, ki ga nekateri že po naravi bolj obvladajo kot
drugi. Vendar pa se prepričevalnega ravnanja da tudi naučiti. Pri tem so uporabna
naslednja navodila (Kavčič, 2000, str. 363):
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivno poslušanje nasprotne strani na pogajanjih. Ni dovolj biti samo tiho, treba
je izraziti tudi zanimanje za povedano.
Poslušanje nasprotnika ter usmerjanje pozornosti na tisto, kar pove med vrsticami.
Da bi lahko nasprotnika prepričali, se moramo »vživeti v njegovo kožo«.
Ni dobro preveč govoriti. Dober govor ima učinkovit začetek in konec, začetek in
konec pa sta blizu skupaj.
S svojim govornim nastopom ni treba hiteti.
V izvajanjih je pomembno poudariti predvsem naše močne točke.
Za naša izvajanja je pomembno, da jih je nasprotna stran razumela, kot jih mi
sami. Izjemno pomembno je, da nasprotna stran razume naše predloge.
Uporaba čustev je pomemben dejavnik prepričevanja, vendar mora biti ta zmerna
in kontrolirana.
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•
•

Odgovarjanje na vprašanja nasprotne strani lahko uporabimo za to, da povečamo
našo prepričljivost, da razbijemo dvome o naših trditvah.
Ni treba po nepotrebnem dražiti nasprotnika. Morebitnih, za nasprotnika
nepotrebnih informacij ne uporabimo, če ni posebne potrebe.

Če analiziramo napotke, kako prepričati nasprotno stran, da bo sprejela naše predloge, se
pokaže, da je ključno vprašanje, kolikšno stopnjo zaupanja med strankama v pogajanjih
nam je uspelo ustvariti. Zaupanje pa ustvarimo na eni strani z aktivnim poslušanjem
nasprotne strani, z izraženim interesom za njene interese in potrebe, na drugi strani pa z
našimi utemeljitvami in celotnim vedenjem (Kavčič, 1996, str. 109).
Vedeti pa moramo tudi, da kdaj nasprotna stran pod nobenimi pogoji ne bo hotela
sprejeti naših predlogov ter jih bo kljub trudu in popuščanju vztrajno zavračala. Takrat se
moramo vprašati, ali nasprotna stranka sploh želi skleniti sporazum. V takem primeru nam
ne preostane drugega, kot da pogajanja prekinemo. Prekinitev je treba izvesti odločno, z
obrazloženimi dejstvi, zakaj pogajanja prekinjamo, dokler nasprotna stran malo ne
spremeni svojega položaja.
3.3.6 POPUŠČANJE
Pogajalskega procesa ne smemo vzeti kot bojišče oziroma vojno, po kateri se prešteva
poražence in zmagovalce. Pogajanj se moramo lotiti na način, da morata obe strani nekaj
pridobiti, zato je jasno, da moramo v pogajalskem procesu tudi znati popuščati, in če je
treba, tudi malo odstopati od začetnih zahtev.
Popuščanje je umetnost iskanja možnega. Če so pogajanja izvedena kakovostno, so
uspešna in vsi udeleženci imajo občutek, da so do neke mere pridobili. Dober pogajalec
naj bi bil tisti, ki s pogajanji veliko pridobi in malo izgubi. Večina uspešnih pogajanj poteka
po načelu »daj-dam«, to pomeni, da na enem področju popustimo, da bi na drugem
pridobili. Med pridobivanjem in popuščanjem torej vlada ravnotežje. Tudi če nam uspe, da
na pogajanjih veliko pridobimo in le malo izgubimo, to pogosto ni dobra osnova za
nadaljnje sodelovanje (Mihaljčič, 2006, str. 93).
Pogajalski izid je običajno kompromis. Dajanje in sprejemanje koncesij je zato ena od
najpomembnejših pogajalskih spretnosti. Prvo vprašanje v zvezi s tem je, kakšne
koncesije dati, če sploh, kdo naj jih prvi ponudi, in končno, kdaj je najbolje ponuditi
koncesije. Pogajanja je treba začeti s tako visokimi zahtevami, da se jih še lahko obrani s
prepričljivimi argumenti ali pojasni z enim izmed možnih neodvisnih standardov. Tak visok
prag nam omogoča, da se lahko v toku pogajanj popusti in se ponudi določeno koncesijo
(Svetličič, 2002, str. 244).
Običajna napaka je, da se koncesijo ponudi prezgodaj, kmalu po začetku pogajanj, v
upanju, da bi lahko olajšali sama pogajanja. Koncesije se ne sme dati prezgodaj. Čas za
koncesije mora dozoreti, pogajanja morajo priti do točke, ko napredek brez določenih
koncesij ni več mogoč. Čim pozneje se da koncesijo, tem bolj je ta cenjena. Idealno je, da
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nasprotna stran prva ponudi koncesijo. Če jo daješ sam, je bolje dati takšno, da z njo
malo daješ in poskušaš več dobiti (Svetličič, 2002, str. 244).
Nekaj napotkov glede popuščanja na pogajanjih (Kavčič, 2000, str. 365):
•
•
•
•

Ne popuščati prehitro. Hitro popuščanje bo nasprotna stranka videla kot znak
slabosti, nesposobnosti.
Nikdar se ne sme sprejeti prve ponudbe nasprotne strani. Če sprejmemo prvo
ponudbo, bomo ustvarili slab vtis pri nasprotniku.
Nikdar ne smemo popuščati prvi.
Za naša popuščanja je treba vedno nekaj dobiti v zameno. Torej, nikdar samo
dajati, ampak tudi dobiti.

Ključni problem pri popuščanjih je v tem, da pred pogajanji ne vemo, kje je tista spodnja
meja nasprotne strani oziroma tista točka, s katero bi lahko največ pridobili. Pri nasprotni
strani ne vemo, kje je začela s svojo ponudbo, lahko da je začela tako visoko, da kljub
popuščanju v resnici sploh ne popušča. Zato je treba pred vsakim pogajanjem vedno
preveriti tudi več drugih podobnih konkurenčnih predlogov, tako smo lahko prepričani, da
je sporazum v tisti točki, ki je sprejemljiva za obe strani.
3.3.7 PREMAGOVANJE UGOVOROV
Vsakemu pogajalcu, ki je že dalj časa v tem poslu, je gotovo znan naslednji pojav. Si sredi
sestanka in za drugo mizo sedi tvoja nasprotna stranka. Postavljaš vprašanja in zbiraš
informacije ali pa si se že lotil predstavitve, potem ko si že dovolj napredoval v prodajnem
ciklusu. Na lepem se tvoj sogovornik obrne k tebi in ti zastavi nepričakovano in neprijetno
vprašanje, ki je navidezno namenjeno temu, da te vrže iz tira (Schiffman, 1995, str. 59).
Sogovornik v resnici ta vprašanja postavi zato, da bi opozoril na potencialne probleme in
navadno nima namena, da nas spravi iz tira. Nekaj takih vprašanje je (Schiffmann, 1995,
str. 59):
•
•
•
•
•

S kom ste že sodelovali doslej?
Ali nameravate sodelovati predvsem z velikimi ali manjšimi podjetji?
Kakšen je bil vaš lanskoletni promet?
Imajo izdelki, ki jih ponujate, ustrezno garancijo?
S kolikimi podjetji v naši panogi ste že sodelovali?

Ko zaslišimo taka vprašanja, nam nekaj reče, da je zdaj čas, da pobegnemo, saj se nam
zdi, da je nemogoče zadovoljivo odgovoriti na vsa in da se ne bo moglo zagotoviti
nadaljevanje pogajalskega ciklusa. Še preden se zavemo, lahko sogovornik nadaljuje s
takimi vprašanji (Schiffmann, 1995, str. 60):
•
•
•

Oh, to pravzaprav ni tisto, kar smo želeli.
Mi ne delamo tako.
Mislim, da to ne bo dober posel.
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•
•

Kot vse kaže, to ne bo ravno najbolje za nas.
Bojim se, da sem vam morda vzel preveč dragocenega časa, toda zdi se mi, da
niste ravno takšno podjetje, s katerim bi si želel sodelovati.

Kako odreagirati na takšna vprašanja, je včasih zelo pomembno za nadaljnji razplet
pogajanj. Ko pridete recimo v stik z nekom, ki vam po telefonu reče: »Zares nisem
zainteresiran za to, kar mi ponujate.«
Schiffmann (1995, str. 60) predlaga tale odgovor: »Veste kaj, to je popolnoma enaka
pripomba, kot je bila tista, ki sem jo dobil od podjetja XY prejšnji mesec, preden sem se
imel priložnost osebno oglasiti pri njih in se podrobno pogovoriti o rešitvah, ki jih
ponujam. Zakaj se ne bi oglasil pri vas, recimo v torek popoldne?«
Zgornji primer je samo eden izmed izbranih. Poglavitno pri reagiranju na odgovore je, da
si sposoben prepričljivo odgovoriti na zadržke druge strani in jim obenem omeniti
katerega izmed drugih poslovnih partnerjev, ki je v začetku imel enake pomisleke, nato pa
se je odločil za sodelovanje (Schiffman, 1995, str. 60).
Ugovor je pogosto signal strankine zainteresiranosti. Tisti, ki ga produkt ali storitev ne
zanima, tudi ne ugovarja. Pogajalec ugovorov ne sme doživljati kot osebno kritiko. Če
stranka ugovarja ali ponudbo celo zavrne, pogajalec ne sme reagirati čustveno. Pogajalec
mora ugotoviti vzroke za ugovore in poiskati nadomestne predloge (Mihaljčič, 2009, str.
90).
Upravljanje z ugovori naj bi potekalo po naslednjih fazah (Mihaljčič, 2009, str. 90):
•
•
•
•
•
•

Pogajalec naj pazljivo posluša in naj ne prekinja nasprotne strani, dokler ta ne
pove vseh svojih pomislekov in ugovorov.
Pogajalec naj ne začne nasprotne strani takoj prepričevati s svojimi nasprotnimi
argumenti.
Razjasnitev ugovora − pogajalec naj nasprotno stran pripravi, da argumentira
svoje razloge za ugovore.
Kontrolno vprašanje − pogajalec preveri, ali je ugovore nasprotne strani prav
razumel.
Pogojno soglasje − pogajalec poskuša od stranke pridobiti pogojno soglasje.
Argumentacija − potem ko je pogajalcu uspelo pridobiti pogojno soglasje, spet na
kratko prikaže ponudbo in pri tem poudarja prednosti in koristi produkta za
stranko.

Ugovore in zadržke lahko razvrščamo na več načinov. Včasih te ljudje poskušajo
enostavno zaustaviti, včasih imajo tvoji sogovorniki na voljo več informacij kot ti in te
informacije uporabljajo kot prepreke na tvoji poti. Včasih se ljudje ne morejo in ne znajo
odločiti glede vprašanj, ki jim jih zastavljajo, včasih ljudje potrebujejo še dodatne dokaze
zato, da bi si pregnali dvome in bi ti dokončno verjeli. Glede na izkušnje bomo znali
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ustrezno prilagoditi ugovore na različne zadržke, toda pri odgovoru je pomembna
predvsem oblika (Schiffmann, 1995, str. 63).
Torej trije pomembni koraki oziroma tehnike, kako se postaviti po robu ugovorom, so
(Schiffmann, 1995, str. 63):
•
•
•

ponovi,
ponovno prepričuj,
napravi povzetek.

Seveda pa obstajajo tudi ugovori, ki so določeni kot ovire ali pogoj, prek katerih ne
moremo. Če se nam določijo taki ugovori, je to znak, da bi bil vsak nadaljnji poskus
udarec v prazno.
3.3.8 PROSJAČENJE
Usodno napako, imenovano prosjačenje, zagreši tisti, ki poskuša skleniti posel, pa si ni
pridobil zaupanja kupca. Pomeni, da moleduje za miloščino. Pomeni, da nasprotno stran
prosi, naj sklene kupčijo, ne da bi nasprotna stran kakorkoli dala vedeti, da je pripravljena
iti v sodelovanje (Duncan, 2006, str. 141).
Prosjačenje pomeni, da poskuša pogajalec nasprotno stran prisiliti v sodelovanje, ko pa ga
zavrne, začne tarnati, da ni dobil, kar je hotel. Pogajalec, ki dela to napako, imenovano
prosjačenje, je prepričan, da imajo stranke eno roko vedno v žepu pri denarnici, v drugi
pa držijo pisalo. Predpostavljajo, da so vedno pripravljene kupiti in da komaj čakajo, da
bodo podpisovale papirje, če jih bodo le prosili. Ampak tako to ne gre. (Deuncan, 2006,
str. 141).
Včasih se lahko pojavi nasprotna stran, ki si nekaj tako močno želim, da hoče kar na prvo
žogo skleniti posel. Vendar se na take primere ne moremo zanašati.
Pri sklepanju poslov si ne smemo privoščiti, da nasprotno stran prosimo: »Morate skleniti
ta posel z mano, sicer bodo moji sodelavci menili, da sem zanič prodajalec.« Temeljna
težava pri prosjačenju je, da se nam zdi, da je sklenjen posel pomembnejši od
ustvarjenega zaupanja. Prosjačenje je torej pristop sklepanja poslov, prežet z
nestrpnostjo, kjer pogajalec uspeh pogojuje s sposobnostjo sklepanja poslov, ne pa s
sposobnostjo pristnih stikov s strankami (Duncan, 2006, str. 142).
Da bi bili uspešni pri sklepanju poslov, je treba doumeti, da je vzpostavljanje pristnega
stika z nasprotno stranjo najpomembnejše. Kadar si vzamete čas, da bi zaupanje vašega
partnerja v pogajanjih pridobili že na začetku, je predlog oziroma prošnja za sklenitev
kupčije le še formalnost. Pa še prosjačiti vam ni treba. Če z nasprotno stranko preživimo
dovolj časa, pri začetnem vzpostavljanju stika in pogovoru, lahko že v teh dveh fazah,
pridobimo dovolj podatkov, ali stranko sklenitev posla zanima ali ne (Duncan, 2006, str.
144).
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Da se izognemo prosjačenju, se moramo vprašati naslednje: »Ali bi sami kupili pri sebi?«
Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen, potem se ve, da se dela vse v moči, da se
pridobi zaupanje nasprotne strani in se posledično sklene posel (Duncan, 2006, str. 153).
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3.4 DOSEGANJE SPORAZUMA IN ZAKLJUČEK POGAJANJ
Zaključek je tisti del pogajanj, zaradi česar pogajanja sploh začenjamo. Zaključek
pogajanj je tisto, kar v pogajanjih želimo doseči. V pogajanjih lahko naredimo vse prav,
lahko imamo idealen začetek, lahko izberemo najboljšo taktiko, vendar je vse to zaman,
če ne znamo izbrati pravega trenutka za sklenitev posla in ne znamo v pravem trenutku
podpisati pogodbe. Med pogajanji spoznamo več različnih tipov ljudi, z nekaterimi se
lahko dogovorimo, spet drugi imajo pred sklenitvijo posla cel kup ugovorov, na katere je
treba imeti pripravljene dobre obrazložitve.
Pogovor se ne sme zavleči v brezplodno govoričenje, ampak se mora učinkovito končati.
Če nam je sogovornika uspelo prepričati, bo to redkokdaj izrazil. Prej bomo ta signal
zaznali na neverbalni ravni. Vsekakor moramo znati sogovornika poslušati in dobro
opazovati, nikakor ne smemo biti osredotočeni le na svoj cilj. Človek, ki ni več tako napet
in sklonjen nad svoje papirje, je najbrž bolj pripravljen na soglasje kot tisti, ki preže išče
napake (Suša, 1999, str. 36).
Tukaj velja zlato pravilo − brez naglice. A pogosto nam prav za ta del zmanjka časa in
energije. V ozračju naglice zelo pogosto pride do napak in nesporazumov. Mislimo, da
smo dogovor enako razumeli, a se potem izkaže obratno. Mislimo, da je dogovor
obvezujoč za obe strani, pa ga druga krši (Šavko, 2013a).
Pri zaključku pogajanj moramo biti pozorni na znake, ki jih pogajalski partner kaže, ko je
pripravljen na zaključek. Če se te znake spregleda, bo vlak odpeljal mimo in z njim tudi
dogovor in dober posel (Markič in dr., 1996, str. 68).
Včasih se zgodi, da imamo pred sabo osebo, ki se težko odloča in je do konca negotova,
zato jo je treba spodbuditi k temu, da se dokončno odloči. Seveda je najslabše začeti s
pritiski in nestrpnostjo. Torej v takem primeru je treba ohraniti mirne živce in se sprostiti,
tudi ko imamo pred seboj nekoga, ki bi ga najraje prisilili v podpis nečesa, kar je (vsaj v
naših očeh) jasno dobro tudi zanj (Tavčar, 2007, str. 246).
Pri zaključku pogajanj je najpomembnejše, ali smo razumeli potrebe druge strani. Če se
pogajamo z neodločnim partnerjem, se moramo o trenutku, kdaj končati dogovor ali
posel, odločiti sami. Kdaj končati oziroma kdaj je nasprotna stran pripravljena za sklenitev
posla, nam pogosto povedo številni signali − če smo pozorni, jih ni težko opaziti. (Tavčar,
2007, str. 246).
Glavni znaki, ki kažejo pripravljenost za konec, so (Tavčar, 2007, str. 69):
•
•
•
•

ko
ko
ko
ko

se ritem pospeši,
se ritem umiri,
začne spraševati o podrobnostih in izvedbi,
se povabi v pogajanja glavno oziroma odgovorno osebo,
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•

ko odgovori pozitivno na vprašanje o prihodnjem sodelovanju ali uporabi izdelka
oziroma storitve.

Pri zaključevanju je predvsem pomembno, da prepoznamo spremembe v obnašanju in
ritmu dialoga, če se le to spremeni, je to dober pokazatelj, da se je na drugi strani nekaj
premaknilo. Ko ugotovimo, da se je pri nasprotni strani nekaj premaknilo, je treba znati
doseči dogovor.
Za lažje sprejemanje odločitev obstaja več načinov, ki pripomorejo k temu, da se lažje
odločimo. Vsi načini temeljijo na medsebojnem zaupanju pogajalskih strani.
Metode, ki nam pomagajo k sklenitvi dogovora, so (Tavčar, 2007, str. 247):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sprotno zapisovanje dogovorjenega,
bilanca prednosti in slabosti,
sklicevanje na zaupanje,
reference in podobni primeri,
izkušnje znanih osebnosti,
novo povzemanje dogovorjenega,
tišina,
razbitje investicije na manjše enote,
primerjava investicije z morebitno škodo,
začasna rešitev.

Vsaka od zgoraj naštetih metod ima svoje prednosti, ki jih je smiselno uporabiti pred
sklenitvijo določenega posla.
S sprotnim zapisovanjem imamo na koncu srečanja zbran celoten protokol dogovora z
vsemi podrobnostmi, tako ga lahko takoj pokažemo nasprotni strani, če se z njim strinja.
Pri težkih odločitvah, kjer so razlogi za ali proti, lahko naredimo bilanco prednosti in
slabosti za vsako opcijo. Včasih moramo določeno situacijo postaviti tudi bolj na ostro, s
tem da postavimo medsebojno zaupanje na preizkušnjo. Pri končni odločitvi je dobro imeti
blizu tudi primer dobre prakse, da ga lahko povemo ali pokažemo nasprotni strani. V
mnogih primerih se je pred sklenitvijo dobro dogovoriti tudi s predstavnikom drugega
znanega podjetja, s katerim smo uspešno sodelovali (Tavčar, 2007, str. 249).
Včasih moramo pred zaključkom uporabiti tudi tišino. Tišina ima lahko veliko moč pri
pogajanjih. Ko nekomu postavimo vprašanje »Torej sva dogovorjena?«, je najbolje
obmolkniti, da vidimo njegov odziv. Včasih pred zaključkom slišimo tudi odgovor »bomo
premislili«. Ko slišimo to, je jasno, da ima druga stran konkurenčno ponudbo. V takem
primeru uporabimo metodo zmanjševanja investicije. Nasprotni strani je treba po delih
dokazati, da naša ponudba ni slabša od konkurenčne. Največkrat je problem pri zaključku
denar. V takem primeru moramo zagovarjati načelo »Nisem tako bogat, da bi kupoval
poceni«. Cenejša rešitev lahko dokaj hitro pomeni več stroškov v prihodnje. Včasih je
dobro, da se pred pravim dogovorom dogovorimo za začasno rešitev, za poskusno dobo.
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Ob večjih odločitvah je novost dobro preizkusiti, da vidimo, ali se obnese (Tavčar, 2007,
str. 251).
Zaključek je pravzaprav proces, pri katerem pomagamo ljudem k odločitvam, ki so zanje
dobre. To seveda zahteva dokajšnjo mero poslovne etike od pogajalca in včasih pomeni
tudi izgubo posla. Toda ta izguba je vedno kratkoročna. Skleniti posel ali sporazum, ki
potem kupcu ne prinese koristi, ki jih potrebuje, je nemoralno. Predvsem pa to prinese le
kratkotrajen uspeh (Markič in dr., 1996, str. 76).
S pogajalcem, ki vas bo hotel ogoljufati, ne boste nikoli več sklepali poslov. S svojimi
odločitvami smo odgovorni za podjetje, ki ga zastopamo, ter konec koncev tudi za svoj
finančni uspeh, zato je izjemno pomembno, kakšne odločitve sprejemamo.
Če se sogovornikov cilj vsaj v grobem ujema z našim, smo dosegli svoj rezervni cilj. Če pa
smo dosegli poglavitnega, ognjevitega veselja seveda ne gre kazati, priporočljivo je
prijetno zadovoljstvo, seveda obojestransko. Če nismo dosegli ne rezervnega ne
poglavitnega cilja, se poskušajmo dogovoriti za vnovičen sestanek. Že privolitev v drugo
srečanje kaže na željo po sodelovanju (Suša, 1999, str. 38).
Ko se doseže vrhunec, je treba odnehati. Ljudje, ki drezajo v podrobnosti, so neprijetni,
ker si vsakdo po sprejeti odločitvi rad oddahne. Tisti, ki hvalijo same sebe in svoje
podjetje, pri sogovorniku vzbujajo celo sum. Dobro je upoštevati znano pravilo, da potem,
ko smo s sogovornikom sklenili posel, menjajmo temo pogovora in jo nadaljujemo tam,
kjer se je končala zadnja konverzacija. Govorilo pa se je, če se prav spominjam, o dobrem
vinu (Suša, 1999, str. 38).
Po vsakem pogajanju si je treba vzeti čas za premislek, kako ste ga opravili. Kaj je bilo
dobro in kaj ne, kaj bi bilo naslednjič treba izboljšati. Če se to še zapiše, je to pomembna
naložba v naše pogajalsko znanje. Pri pogajanjih je namreč tako kot pri drugih
spretnostih: če ne težimo k izboljšanju, delamo vse življenje enako (Šavko, 2013a).
Za uspešno sklenitev pogajanj in dosego dobrega poslovnega dogovora je izjemno
pomembno, da imamo definirane vse dejavnike, ki vplivajo na uspešno sklenitev posla.
Poleg definiranih dejavnikov pa moramo biti tudi osebnostno dober pogajalec. Brez
iznajdljivosti in dobre komunikacije pri sklepanju poslov ne gre.
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4 VPLIV OSEBNOSTNIH LASTNOSTI NA USPEŠNOST
POSLOVNIH POGAJANJ
Uspešnost pogajanj ni odvisna le od dobre priprave na pogajanja, dobrega začetka in
zaključka. Lahko imamo vse analizirano in pripravljeno, vendar če tega ne bomo znali na
pravilen način predstaviti nasprotni strani, lahko vsa pogajanja padejo v vodo. Prav tako
med pogajanji ne bomo uspešni, če nasprotni strani ne bomo izkazali bontona, ki sodi v
poslovni svet. V nadaljevanju bom predstavil, kako naj bi se komuniciralo med pogajanji,
da nasprotno stran kar se da motiviramo za nadaljnja pogajanja. Veliko časa pa bom
posvetil tudi neverbalnemu komuniciranju in poslovnemu bontonu med pogajanji.
Osebnost je definirana kot skupek psihofizičnih lastnosti posameznika in je celosten in
organiziran razvojni sistem. Opisana je kot celota, vendar v njej obstajajo določene
podsistemske raznolikosti. Te se z razvojem vse bolj diferencirajo. Gre za to, da jo kot
celoto določajo različni deli (Mandič, 1998, str. 4).
Osebnost pogajalca zelo pripomore k njegovemu ugledu. Ugled je pridobljen na osnovi
osebnostnih lastnosti, pozitivno ali negativno sliko si lahko ustvarimo sami, s tem ko
nastopamo nasproti drugih pogajalcev. Lahko pa si nasprotna stran ustvari sliko o nas iz
kakšnih drugih virov.
Če želimo zbrati informacije, potem dajmo besedo sogovorniku. Znati poslušati in
opazovati sta lastnosti, brez katerih si težko predstavljamo uspešne pogajalce. Dobro je,
da se informacije zbira ciljno. Če želimo, da nam sogovornik pove tisto, kar nas zanima,
mu moramo znati pravilno zastavljati vprašanja. Strategija je odvisna od faze pogovora in
ne nazadnje od tega, kakšen odgovor pričakujemo (Suša, 1997, str. 15).
Opazovati pomeni sprejemati vsa zavestna in podzavestna znamenja ter jih percepirati.
Poslušati pa pomeni razumeti sporočilo nasprotne strani. Proces poslušanja in opazovanja
je nujen zato, da lahko spoznamo sogovornike. Poznavanje sogovornikov je nujno zato,
da bi lahko vnaprej predvideli odziv na posamezne akcije (Ferjan, 1996, str. 157).
Pogajalec mora na okolico narediti dober vtis. Pomembno je, da je dober vtis trajen.
Najpomembnejši elementi za ustvarjanje dobrega vtisa so: samozavest, osebna urejenost,
garderoba, pozdravljanje, način govorjenja, točnost, diskretnost, duhovitost. Eden izmed
najpomembnejših elementov za ustvarjanje pozitivnega vtisa je samozavest. Drug
element, ki ga velja izpostaviti, je, da tisto, kar obljubimo, tudi izpeljemo (Ferjan, 1996,
str. 158).
Z zavestnim ustvarjanjem dobrega vtisa poskušamo doseči, da bi si ljudje o nas mislili
tisto, kar si sami želimo. Elementi osebnostnega profila pogajalca se v veliki meri
oblikujejo z izkušnjami. Izkušnje so zelo pomembne zato, ker se določene, lahko zelo
pomembne okoliščine, v pogajanjih stalno ponavljajo, prepoznamo pa jih lahko le ob
zadostni količini izkušenj (Ferjan, 1996, str. 158).
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Dober pogajalec je tudi človek, ki navzven izžareva moč, pa naj bo ta resnična ali
namišljena. Tak človek bo pri vsakem pogajanju lahko iztržil več. Od tega, koliko znate
presoditi tako svojo moč kakor moč svojega pogajalca, je v marsičem odvisen vaš uspeh
pri pogajanju. Pogosto imate več moči, kot se vam zdi. In velikokrat ima nasprotna stran
manj moči, kot je videti (Tracy, 2002, str. 261).
Šavko (2013b) pravi, da sta bistveni kvaliteti dobrih pogajalcev trdnost in stabilnost. Če
hočemo med pogajanji uspeti, moramo razviti moč prilagajanja, postati moramo prožnejši.
Spoznanje, da med pogajanji ni najpomembnejše nadzorovati vedenja drugih, temveč
svoje vedenje, je odločilnega pomena, to je tudi edino vedenje, ki ga lahko nadzorujemo.
Poleg osebnostnega profila pogajalca je zelo pomemben tudi strokovni profil. Potrebni
strokovni profil je odvisen od vsebine pogajanj. Za uspešen izid pogajanj moramo
obvladati področje, o katerem se pogajamo (Ferjan, 1996, str. 158).

4.1 KOMUNICIRANJE MED POGAJANJI
Celich (2013) pravi, da so pogajanja lahko uspešna le, če imamo dobro komunikacijsko
podlago. Pri komunikaciji gre za dialog, pri kateri ena stran pove svoje predloge in posluša
mnenje druge strani ter obratno. Z dobro izmenjavo svojih pogledov in predlogov se lahko
pride do uspešno sklenjenega dogovora in kompromisa, tako da sta na koncu lahko
zadovoljni obe strani.
Pojem komuniciranje izvira iz latinske besede »comunicare« in pomeni posvetovati se,
razpravljati, vprašati za nasvet. To pomeni, da udeleženci s komuniciranjem izmenjujejo
informacije, znanje in izkušnje (Tavčar, 1995, str. 9).
Velik del poslovnega sporazumevanja je informiranje drugih, posredovanje informacij vseh
vrst, z govorjeno in pisano besedo, s kretnjo in risbo ter še z marsičim sporočamo, kaj
smo izvedeli, kaj mislimo, kaj predlagamo. (Tavčar, 1995, str. 10).
Poslovno komuniciranje je pomemben del dejavnosti članov vsake organizacije,
namenjeno pa je postavljanju ciljev organizacije in doseganju teh ciljev, torej politiki
organizacije. Poslovno komuniciranje poteka (Možina in dr., 1998, str. 18):
•
•

navzven, iz organizacije v zunanja okolja: to je na primer komuniciranje z
odjemalci in dobavitelji, s konkurenti;
znotraj organizacije: med ravnmi v organizacijah, med deli organizacije in med
funkcijami organizacije.

V nadaljevanju se bom ukvarjal predvsem s komuniciranjem navzven. Torej s
komuniciranjem z dobavitelji in kupci.
Komuniciranje je seveda dajanje in prejemanje informacij, oboje pa je podrejeno
vplivanju, ki je eden izmed temeljnih namenov poslovnega komuniciranja. Poslovno
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komuniciranje je uspešno, če vpliva na stališča in delovanje teh posameznikov in skupin
tako, da organizacija dosega zastavljene poslovne cilje (Možina in dr., 1998, str. 26).
Vplivanje na druge nam uspeva le, če imamo zanj dovolj moči. Moč nam dajejo znanje in
osebni ugled, položaj ter zlasti razumevanje in povezovanje interesov ljudi. Vplivanje na
ljudi je veščina in umetnost (Tavčar, 1995, str. 11).
Za doseganje poslovnih ciljev organizacije pa je potrebna predvsem učinkovitost
komuniciranja, kako z razpoložljivimi sredstvi kar najbolje opraviti komuniciranje. In prav
učinkovitosti komuniciranja bom posvetil največ pozornosti. Torej kako z razpoložljivimi
dejstvi in podatki v pogajanjih prepričati nasprotno stran, da je ta dogovor najboljši za
obe strani.
Nobenega skrivnostnega recepta za učenje dobrega sporazumevanja ne poznamo, vendar
pa obstaja nekaj temeljnih načel, ki jih razmeroma zlahka obvladamo (Levine in dr., 1995,
str. 28):
•
•
•

sporazumevanje naj pomeni prednostno nalogo;
bodite odprti do drugih ljudi;
ustvarite okolje, ki bo dovzetno za sporazumevanje.

Komuniciranje je zaznavanje, torej kako sprejemamo informacije in kako jih razlagamo.
Zaznavanje je del človekovega mišljenja, komuniciranje pa je uspešno, če posredovane
informacije »sedejo«, če jih prejemnik vzame za svoje. Za uspeh komuniciranja mora biti
prejemnik dovolj pozoren. Zaradi tega nam znanje osnov psihologije bistveno pomaga pri
komuniciranju (Možina in dr., 1998, str. 42).
Za komuniciranje je vedno potrebna tudi druga stran, ki sporočila sprejema, daje ali
posreduje. Zato komuniciranje posega v odnose med ljudmi, ki so vpleteni vanj, v njihovo
naravnanost, interese, vloge, pravila obnašanja, v formalno in neformalno urejenost
organizacij, ki jim pripadajo. Znanje sociologije je zato drugi temeljni kamen uspešnega
komuniciranja (Možina in dr., 1998, str. 42).
Komuniciramo takrat, ko govorimo ali pišemo, to je besedno ali verbalno komuniciranje.
Poleg besednih oblik pa poznamo še nebesedno ali neverbalno komuniciranje. Vse tri
oblike komuniciranja bom v nadaljevanju opredelil. Ugotovil bom njihove prednosti in
slabosti ter se osredotočil, na kaj moramo biti še posebno pozorni, ko se pogajamo za
določen posel.
4.1.1 VERBALNO KOMUNICIRANJE
Verbalno komuniciranje je lahko besedno ali pisno.
4.1.1.1 Besedno komuniciranje
Besedno komuniciranje obsega nagovore, formalizirane razgovore med dvema osebama,
razgovore v skupini oziroma z njo in neformalne govorice. Govorno komuniciranje ima
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vrsto prednosti: je hitro, običajno obsega tudi povratno informiranje ter omogoča sočasno
komuniciranje z več ljudmi (Možina in dr., 1998, str. 46).
Govorno sporočilo ima vrsto prednosti. Lahko ga takoj oddamo, in če prejemnik podvomi,
ali je sporočilo prav sprejel, lahko s povratnim informiranjem hitro odkrije napako in
sprejeto sporočilo popravi. Slabosti govornega komuniciranja se pokažejo takrat, kadar si
sporočilo podaja daljša vrsta ljudi. Čim več ljudi sodeluje pri prenašanju sporočila, tem več
je možnosti, da se bo v komuniciranju pojavila neurejenost (entropija): sporočilo, ki
doseže prejemnika, se lahko močno razlikuje od poslanega sporočila (Možina in dr., 1998,
str. 46).
4.1.1.2 Pisno komuniciranje
To komuniciranje poteka prek elektronske pošte ali prek pisem ter mnogih drugih priprav,
ki prenašajo sporočilo z zapisano besedo. Glavne prednosti pisnega komuniciranja so
trajnost, jasnost in nazornost sporočila, ki ga je povrh mogoče tudi pozneje preverjati.
Pošiljatelju in prejemniku ostaja dokumentiran zapis sporočila, ki ga lahko hranita
neomejeno dolgo. Pisne komunikacije so po navadi bolj dodelane, logične in jasne kot
govorne, saj pošiljatelj praviloma premisli, kaj bo napisal, saj ve, da bo zapis sporočila
pričal, da je bilo poslano z jasno določeno vsebino in nič drugače (Markič in dr., 1998, str.
47).
Pisno sporočilo pa ima tudi slabosti. Za nastanek sporočila v končni obliki je treba več
časa. Pošiljatelj sporoči prejemniku v eni uri govorjenja precej več informacij kot v eni uri
pisanja. Govorjenje je pač hitrejše od pisanja, poleg tega mora biti pisna komunikacija
veliko bolj natančna kot govorna. Pri pisnem komuniciranju največkrat ni takojšnjega
povratnega informiranja. Pri govornem komuniciranju lahko prejemnik takoj reagira na
sporočilo, pri pisnem komuniciranju pa pošiljatelj niti ne ve zagotovo, ali je prejemnik
sporočilo dobil in ali ga je razumel tako, kot želi pošiljatelj. Komuniciranje je seveda
uspešno le, če sporočilo ni le sprejeto, temveč tudi pravilno razumljeno (Markič in dr.,
1998, str. 47).
4.1.2 NEVERBALNO KOMUNICIRANJE
Neverbalno (nebesedno) komuniciranje ne poteka niti v pisni niti v govorni obliki. Najbolj
poznani vrsti nebesedne komunikacije sta govorica telesa in besedna intonacija. V
poslovnem svetu le na videz prevladuje besedno komuniciranje − pisno in govorno;
raziskave pa kažejo, da ima neposreden pomen besed v povprečnem poslovnem
razgovoru komaj 7-odstotni delež, zvok (ritem, glasnost, dinamika) govora 38-odstotni
delež, kar 55 odstotkov pa odpade na nebesedno komuniciranje. Slednje obsega govorico
telesa (držo, kretnje, mimiko, pogled) ter prostor in čas, otip in vonj ter še kaj (Markič in
dr., 1998, str. 47).
Nebesedno komuniciranje je veliko težje obvladati, to pomeni, da manj vešč udeleženec
izda marsikaj, česar ne bi hotel, dovolj ozaveščen udeleženec pa izve tako mnogo več kot
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iz izrečenih ali zapisanih besed. Na pomen nebesednega komuniciranja lahko sklepamo z
večjo gotovostjo le, če prejemnika oz. pošiljatelja dobro poznamo, če se moremo vživeti
vanj in če dobro poznamo kulturne značilnosti okolja, kjer poteka komuniciranje. V
poslovnem svetu se je treba izogibati vsemu, kar bi zmanjševalo učinkovitost
komuniciranja, in sem gotovo sodi neskladje v komuniciranju. Zato je pomembno
prilagajanje oblik in načinov komuniciranja, »zrcalno« komuniciranje po zgledu drugih
udeležencev, nekakšna mimikrija v komuniciranju. Ta mimikrija zadeva podobno držo,
podobne kretnje, podobno višino glasu, podobno glasnost, hitrost, podobne strokovne
besede, splošne izraze, zanimanje za sogovornika, vživljanje vanj, aktivno poslušanje,
primerno držo in razdaljo in tako naprej (Markič in dr., 1998, str. 49).
V nadaljevanju bom obravnaval govorico telesa, osebni videz in urejenost, foniko (vlogo
zvokov v sporočanju) ter vlogo prostora in časa.
4.1.2.1 Govorica telesa
Med poslovnimi pogajanji so pogajalci v središču pozornosti. Kar dojemajo, je mnogo
pestrejše od besedil: če odštejemo obleko in obutev, pričesko in ličila, nakit in vonjave,
ostaja še vedno sogovornikovo telo, ki ima več kot 550 mišic in ničkoliko drugih sestavin.
Pravijo, da govorica telesa obsega okrog 700.000 »izrazov«, se pravi vsaj 100-krat več,
kot je obseg besednjaka, ki ga zmore zelo izobražen človek (Možina in dr., 1998, str. 49).
Govorica telesa obsega proksemiko (položaj in gibanje ljudi v prostoru), držo in hojo ljudi,
gestiko (kretnjo rok, nog in glave) in mimiko (izraz obraza, oči) (Možina in dr., 1998, str.
49).
V nadaljevanju bom predstavil, na katero govorico telesa moramo biti najbolj pozorni pri
pogajanjih oziroma kaj nam lahko govorica telesa pove o našem nasprotnem partnerju.
Proksemika zajema prostor, stojo, hojo in sedenje. Primerna razdalja za zaupen poslovni
pogovor je v različnih kulturah različna, vendar določena, zato je pomembno, da se pred
pogajanjem s tujimi poslovnimi partnerji poučimo o tuji kulturi. Slonenje na določeni stvari
nam sporoča predanost lastništvu. Hitra hoja, dolgi koraki, dvignjena brada nam
sporočajo samozavest. Sklonjena glava in roke na hrbtu pa nam sporočajo zamišljenost in
željo po miru.
Oseba, ki jaha stol z rokami na naslonjalu, ima občutek premoči, vzvišenosti. Če oseba
sedi na sprednjem robu stola, pomeni, da je pripravljena na odhod. Oseba z malo
odprtimi koleni in stopali na tleh pa zbrano spremlja razgovor. Če ima oseba noge ovite
okrog nog stola, pomeni, da je negotova in da išče oporo, če ima noge nazaj, pa pomeni
napadalnost in odklanjanje (Markič in dr., 1998, str. 50).
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Tabela 2: Razdalje v komuniciranju
1

PODROČJE
Intimno področje

RAZDALJA
Do 0,4 m

2

Osebno področje

0,4 m−1,5 m

3

Družabno področje

1,5 m−4 m

4

Javno področje

4 m in več

UPORABA
Komuniciranje z
bližnjimi osebami −
ljubezenski partner,
otroci …
Večinoma pri pogovorih
v dvoje: stik s prijatelji
in znanci, včasih tudi
poslovni stiki.
Komuniciranje med
ljudmi, ki se poznajo
malo ali nič, na tej
razdalji poteka večina
poslovnega
komuniciranja.
Komuniciranje
na
predstavitvah,
konferencah,
seminarjih, predavanjih
…

Vir: Mihaljčič (2006, str. 39)
Gestika zajema kretnjo nog, ramen, rok ter prstov in dlani. Prekrižane noge pri sedenju
nam povedo, da je oseba previdna, zadržana. Dvignjene rame sporočajo strah, grozo,
spuščene pa odgovornost. Prekrižane roke na prsih pomenijo odklanjanje, oprte roke v
boke pa sporočajo vzvišenost, ogorčenost. Razprte roke nam sporočajo dobrodošlico in
zaupanje. Kratek dotik sogovornikove podlakti je kretnja, s katero želi sogovornik do
besede. Prst, ki drgne brado ali nos, nam sporoča premišljenost, negotovost, prst na ustih
pa nam sporoča zadrego. Hlapav stisk roke je odvraten, nesimpatičen. Stisk roke z
desnico, pokrit z dlanjo levice, pa nam sporoča o narejeni prisrčnosti (Možina in dr., 1998,
str. 50).
Tabela 3: Kretnje in njihov pomen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

KRETNJA
Razprte dlani pri sogovorniku
Dlani za hrbtom
Dlan, obrnjena navzgor
Dlan, obrnjena navzdol
Roke in dlani na mizi
Iztegnjen palec
Stisnjena pest
Naprej obrnjene dlani
Dlani pokonci in vzporedno
Drgnjenje dlani ob dlan
Počasno drgnjenje dlani
Sklenjene roke

POMEN
Odkritost, poštenost
Laganje, prikrivanje
Podrejenost
Avtoritativnost
Pripravljenost
Ukaz, grožnja
Napadalnost
Odpor, obramba
Distanciranje
Veselo pričakovanje
Premetenost, potuhnjenost
Samozavest
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Trdno sklenjene roke
Frustracija, sovražnost
Roke v bližini obraza
Prevara, laž, dvom, negotovost
Praskanje po nosu pri poslušanju
Dvom
Praskanje po nosu med
Laž
govorjenjem
Praskanje za ušesom
Obramba pred lažjo
Rahljanje ovratnika
Dvom, negotovost
Podpiranje glave
Jeza, razkrinkana laž
Bobnanje s prsti po mizi
Dolgčas
Iztegnjen palec pod brado
Nestrpnost
Božanje brade
Zamišljenost
Svinčnik, prst v ustih
Odločanje o nečem
Stisnjene pesti
Premajhna samozavest
Prekrižane noge od sogovornika
Odklonitev, obrambna drža
Prekrižane noge proti sogovorniku
Naklonjenost, zaupanje
Iztegnjene noge
Sproščenost, zaupanje
Spodvite noge
Pripravljenost sprejeti naše stališče
Pokončna drža glave
Nevtralno razpoloženje
Glava, nagnjena po strani
Zanimanje za naše stališče
Sklonjena glava
Odklonitev našega stališča
Roki za glavo, noge prekrižane
Samozavest, vzvišenost
Vir: Mihaljčič (2006, str. 35)

Mimika zajema izraz obraza in oči. Pogled v oči nam sporoča samozavest, odkritost,
trdnost. Pogled mimo pa sporoča negotovost, zamišljenost. Pogled navzdol pomeni
nezanimanje, ponižnost. Mežikanje pomeni živčnost, pritrjevanje. Spuščanje, stiskanje vek
pomeni jezo, zamišljenost. Dviganje obrvi pomeni nejevernost, začudenje, ošabnost.
Umikanje pogleda pomeni strah, neodkritost, slabo vest. S kratkim pogledom v oči pa
nam nasprotna stranka sporoča zanimanje, tehtanje predlogov. Če brada nasprotni strani
omahne navzdol, nam sporoča presenečenje, strah, grozo. Spodnja ustnica med zobmi
nam sporoča podrejenost, sramežljivost. Če spodnja ustnica pokriva zgornjo, pa nam
nasprotna stran sporoča večvrednost ali strah. Odprta usta nam sporočajo začudenje.
Cmokanje z jezikom nam sporoča samozadovoljstvo. Cinizem in ošabnost pa nam sporoča
dvignjen kot ust (Možina in dr., 1998, str. 51).
Tabela 4: Mimika obraza
1
2
3
4
5
6
7

ZNAK
Poudarjeno zaprta usta

POMEN
Redkobesednost, odklanjanje stika,
odločnost
Močno stisnjena usta
Strah pred stikom, občutljivost, odpor,
jeza
Odprta usta
Začudenje, presenečenje, strah
Zaprta usta, ustna kotička malo Samovšečnost, plehkost, sladkobnost
dvignjena
Ustna kotička obrnjena navzdol
Energična obramba
Dvignjen ustni kot
Ošabnost
Spodnja ustnica med zobmi
Sramežljivost, zadrega
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Pogled naravnost

Odprtost, čista vest, pošteni nameni,
zaupanje
Povešen pogled
Potuhnjenost, zadržanost, neiskrenost,
nevoščljivost, zavist
Mežikanje, utripanje z očmi
Zadrega, negotovost, slaba vest, lahko
živčna motnja
Na pol priprte oči
Jeza, prizadetost, bolečina, obramba
Zožene oči
Zbranost, odločnost, nezaupljivost
Sijoč pogled
Radost, sreča, veselje, ponos
Razširjene, velike oči
Zanimanje, osuplost, strah
Top, prazen pogled
Utrujenost,
raztresenost,
nezainteresiranost
Pogled mimo sogovornika
Negotovost, zamišljenost, ošabnost,
kaznovanje sogovornika
Pogled navzdol
Ponižnost, predaja
Pogled navzgor
Brskanje po spominu, zgražanje
Umikanje pogleda
Laž, neiskrenost, slaba vest, občutek
krivde
Privzdignjene obrvi
Presenečenje, začudenje, nejevernost
Spuščene in namrščene obrvi
Jeza, zgražanje, gnus
Pogosto privzdigovanje
Posmeh, šaljiv odnos, humor
Vir: Mihaljčič (2006, str. 39)

Najpomembnejše pravilo na področju drže in gibanja je pokončnost. Pokončnost odseva
notranjo naravnanost človeka, dobro vpliva na njegovo razpoloženje in daje pomembno
sporočilo sogovornikom. Gestiko in mimiko se je najlažje naučiti s pozornim opazovanjem
drugih in samega sebe, boljša od ogledala je videokamera. Pomembno je odkriti lastne
navade in se jih otresti, posebej nevarne so živčne kretnje, za katere sploh ne vemo,
sogovornike pa zelo motijo. Prijazen in pokončen človek se sproščeno smehlja, tudi
zasmejati se zna. Z nasmehom je bolje nekoliko pretiravati in se ga, če nam ne gre,
naučiti. Posebej pomemben je pogled. S sogovornikom nenehno navezujmo stik, beganje
z očmi daje vtis nemira, slabe vesti. V dvojici ali majhni skupini smo na posamezniku s
pogledom od 5 do 15 sekund, v veliki skupini od 4 do 5 sekund (Markič in dr., 1998, str.
52).
4.1.2.2 Osebni videz in urejenost
Ko opazujemo sogovornika, se seveda osredotočamo na obraz in oči, pa nemara še na
roke, skratka na najbolj »zgovorne« dele telesa, vse drugo prekrivajo oblačila, lasje in
brada. Pri obleki sta pomembna dva dejavnika, in sicer elegantnost, urejenost in
negovanost. Prva skrb naj bo vselej negovanost. Urejenost ne velja le za obleko.
Negovana pričeska, urejena ali gladko pobrita brada, urejeni nohti in zobje, brezhibna
čistoča in duh po svežem so okvir, brez katerega so težave v poslovnem svetu neizbežne
(Markič in dr., 1998, str. 54).
Ker odstopanja od povprečja, nenavadna pričeska in brada, nenavaden kroj in zlasti barva
obleke ter še kaj, zagotovo prodrejo v prvi vtis, je pomembno paziti, da sogovornika ne
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odbijejo in ne sprožijo v njem neugodnega stereotipa. To je razlog za kar dolgočasna
oblačila med poslovnimi ljudmi (Markič in dr., 1998).
Tabela 5: Malenkosti, ki vplivajo na urejenost in negovanost
Pričeska

Britje
Brada in brki

Roke in nohti

Vonjave

Ličila

MOŠKI
Lasje postriženi in umiti,
pričeska naj se ujema z
obliko
obraza,
stilom
oblačenja in starostjo.
Obvezno je britje zjutraj, po
potrebi pa tudi zvečer.
Brada in brki morajo biti
skrbno negovani (oblikovani,
pristriženi,
umiti
in
počesani); izogibajmo se
dolgi in prosto rastoči bradi.
Nohti morajo biti vedno
prirezani in čisti, brez črnih
robov.

ŽENSKA
Pričeska naj se ujema z
obliko obraza in starostjo,
izogibajmo
se
preveč
izrazitim barvam.

Nohti naj ne bodo predolgi;
morajo biti skrbno opiljeni;
če so lakirani, se izogibajmo
preveč kričečim barvam, lak
ne sme biti okrušen.
Ne premočne, vonji toaletne Parfum in kolonjsko vodo je
vode, vodice po britju in treba uporabljati varčno,
deodoranta
se
morajo izogibajmo se težkim in
skladati.
vsiljivim vonjavam.
Ličila so za poslovno žensko
skoraj nujna, vendar je
treba ohraniti pravo mero;
odtenki ličil naj bodo skladni
z barvo kože, izogibajmo se
»indijanskim
bojnim
barvam«.
Vir: Mihaljčič (2006, str. 31)

4.1.2.3 Zvoki in drugo, kar zaznavamo
Zvočni vtis govora sodi v nebesedno komuniciranje, čeprav je na prvi pogled videti
drugače. Ne glede na vsebino je govorica lahko glasna ali tiha, počasna ali hitra, mehka
ali trda, jasna ali neizrazita, v sopranu ali basu, z rastočimi, padajočimi ali spremenljivimi
poudarki ali monotona. Raziskave kažejo, da smislu govorjenja dobro sledimo, čeprav ne
razumemo četrtine besed, šele pri polovici nerazumljenih besed začne razumevanje
vsebine strmo padati. Zvočna podoba govorjenja nadomesti marsikatero praznino v
razumevanju. Poleg zvokov, ki so neposredno vezani na govorjenje, je še cela vrsta
zvokov, ki jih v pisnem zapisu govora ni. Med moteče razvade sodijo zategnjeni
»emmmm«, kadar se beseda zatakne, odkašljevanje in še kaj, spet drugo so samostojni
zvočni poudarki, ki dopolnjujejo besede in mnogokrat naredijo pripoved bolj zanimivo in
prepričljivo (Možina in dr., 1998, str. 55).
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Sestavina ali okvir komuniciranja seveda niso le zvoki govora, temveč vsi zvoki, ki
spremljajo komuniciranje. Sporazumevanje ob preglasni glasbi in trušču je seveda
težavno, lahko pa tudi ubrana glasbena spremljava ustvari ozračje, v katerem poslovno
komuniciranje poteka bolj učinkovito. Nič manj pomembne niso druge zaznave. Najbrž so
na prvem mestu vonji, s katerimi se srečujemo udeleženci pogajanj. Duh po današnji
malici, cigaretni dim, zadah po potu in umazaniji ustvarjajo slabo ozračje za učinkovita
pogajanja. Prezračeni prostori in duh po svežem cvetju pa ustvarjajo ugodno ozračje.
Soroden je občutek za mraz in vročino, težko se je pogajati v ledeno mrzli ali prevroči
sobi. Sogovorniki radi uidejo tja, kjer sta senca in hladna pijača (Možina in dr., 1998, str.
55).
4.1.2.4 Prostor, predmeti in čas
Živali si v naravi označujejo in potem zagrizeno branijo »svoja« območja, podobno
ravnamo ljudje, pravimo: to je moja pisarna, naše tržišče, naša dežela. Ljudje v
komuniciranju zavzemamo medsebojne razdalje, ki so značilne za vsebino in za družbeni
okvir komuniciranja (Markič in dr., 1998, str. 56).
Neskladno razdaljo v komuniciranju občutimo moteče, intimne vsebine ne razglašamo na
nekaj metrov daleč, s poslovnim partnerjem, ki ga poznamo le bežno, ne tiščimo glav
vkup. Seveda pa je občutek za razdalje v komuniciranju močno odvisen od kulture okolja
(Markič in dr., 1998, str. 56).
Prostor pri komuniciranju lahko pomeni še marsikaj. Velikost poslovnih prostorov je v
različnih kulturah različna, v Evropi merijo pomembnost menedžerja po številu oken, ki jih
ima v pisarni, v arabskem svetu so pisarne zelo majhne, saj je običajno, da so si poslovni
partnerji zelo blizu. Za komuniciranje pomembna prostornost seveda vpliva na pohištvo,
razsvetljavo in še marsikaj. Svojo vlogo v nebesednem komuniciranju imajo tudi predmeti,
ki govorijo o poslovnem partnerju in njegovi organizaciji. Vsak predmet od računalnika,
avtomobila, ureditve pisarne, slik do trofej nam lahko veliko pove o poslovnem partnerju.
Ne nazadnje je pomembna sestavina tudi čas. So poslovni partnerji, ki jim čas ne pomeni
kaj prida, ki se jim mudi ali pa namenoma vzbujajo tak vtis; so takšni, ki so točni do
minute, in takšni, ki stalno zamujajo (Možina in dr., 1998, str. 57).
V nebesednem komuniciranju obstaja veliko kombinacij in možnosti, zato je praktično
nemogoče, da bi lahko vsako naprej ocenili in ovrednotili. Glavna težava pri
opredeljevanju neverbalne komunikacije je v tem, da se pomeni takšne komunikacije
spreminjajo v času, okoliščinah in predvsem kulturi. Zato je za ocenjevanje neverbalne
komunikacije dobro določenega človeka pred sestankom spoznati. Najbolj elegantno je,
da se ga pred pogajanjem povabi na kavo ali pijačo, s tem lahko o nasprotni stranki
pridobimo veliko koristnih informacij, ki nam lahko še kako pridejo prav med samimi
pogajanji. Najpomembnejše je, da v nasprotni strani poiščemo neko pravo kombinacijo
vsebin ter da se z nasprotno stranjo ustvari neka sinergija. To lahko ustvarimo tako, da v
nasprotni strani poiščemo čim več skupnih točk. Najkoristnejše za presojanje neverbalne
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komunikacije je pazljivo opazovanje, presojanje in primerjanje, poslovna praksa in
izkušnje so na tem področju skoraj edina šola.

4.2 BONTON PRI POGAJANJIH
Poslovni bonton se ne loči bistveno od vsakdanjega bontona. Lahko bi rekli, da tisti ljudje,
ki se v vsakdanjem življenju znajo vesti, se nedvomno znajo tudi v poslovnem svetu.
Razlika je le ta, da je treba v poslovnem svetu znanje, kako se odzvati na različne
situacije, tudi uporabiti. Poslovni bonton je pomemben za vsakega zaposlenega, ne glede
na to, v kakšni organizaciji dela. Še posebej velja to za vodilne organe v organizaciji. Oni
se namreč s tem srečujejo ne le v organizaciji, kjer delajo, ampak se z njim predstavljajo
tudi širši javnosti (Čertalič, 2013).
Poslovno vedenje je enoten jezik vseh poslovnih ljudi. Vodi k medsebojnemu razumevanju
in kompatibilnosti poslovnih partnerjev iz različnih delov sveta. Pri poslovnem bontonu
moramo najprej spoštovati druge, da lahko spoštujemo sebe. Na začetku se je dobro
seznaniti, kdaj bomo osebo vikali in kdaj tikali. Prav tako je pomemben dejavnik način
predstavitve sebe in posledično podjetja, kajti s poslovnim vedenjem dejansko
predstavljamo svoje podjetje in njegove vrednote, pomembna pa so tudi načela
poslovnega delovanja (Čertalič, 2013).
Humor lahko daje pogovoru potrebno sproščenost in svežino. Vsekakor pa s stresanjem
šal in domislic ne smemo pretiravati, saj lahko tak način ogrozi resnost pogovora. Prav
tako se nikoli ne šalimo ali celo posmehujmo na sogovornikov račun. Sogovornika med
govorjenjem nikoli ne prekinjamo, temveč mu pustimo, da pove svoje do konca. Če se
sogovornik razburi ali postane celo žaljiv, mu nikar ne vračajmo milo za drago.
Poskušajmo ga razumeti, zakaj je takšen, ohranimo vljudnost in ga poskušajmo pomiriti
(Mihaljčič, 2006, str. 23).
Če se s sogovornikom ne strinjamo, nikar ne odgovorimo s sarkazmom (pikrim, strupenim
posmehom) ali ironijo (prikritim norčevanjem). Nihče namreč ne mara, če se mu drugi
posmehujejo ali se norčujejo iz njega. Svoje nestrinjanje izrazimo vljudno in z argumenti.
Nikoli tudi ne smemo pustiti, da bi razprava prerasla v spopad. Truditi se je treba, da tudi
v najbolj napetih trenutkih ohranimo mirne živce (Mihaljčič, 2006, str. 24).
Tudi Robinson (1994, str. 15) pravi, da ne smemo biti čustveni, nestrpni ali žaljivi do
druge strani, ker to le redko deluje. V pogajanjih na visoki ravni je včasih navada »igranje
vlog«, v katerih si pogajalski strani svoj položaj utrjujeta z nečim, kar bi lahko poimenovali
»komercialna šarada«, vendar pa se naj tega ne bi uporabljalo v vsakdanjih pogajanjih.
Tudi izgubljati je treba znati. Neprimerno je usmerjati jezo na nasprotnega pogajalca, če
je bil ta pač uspešnejši. Robinson (1994, str. 119) o izgubljanju pravi, da če želiš častno
izgubljati, je treba svojo energijo usmerjati v omejevanje škode, ne pa v javne kritike o
krivici in nikoli ne smete nepošteno kritizirati uspešnejših tekmecev.

49

Na koncu pogovora se je treba posloviti na primeren način. Če je udeležencev malo, se je
treba z vsakim rokovati. Če jih je veliko, pa se rokuje samo z vodilnim, preostale pa se
pozdravi z: »Veselilo me je, nasvidenje«, pri tem pa se lahko rahlo priklonimo (Mihaljčič,
2006, str. 24).
Markič in dr. (1994, str. 123) navajajo naslednja priporočila za lepo vedenje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

partnerja glejmo v oči in mu kažimo prijazen obraz;
sem in tja ga ogovorimo s priimkom oziroma imenom;
če partner govori z nami zviška, ostanimo mirni in mu ne vračajmo enako;
pozorno poslušajmo njegove argumente in jih nikar že vnaprej ne zavračajmo;
potrpežljivo razložimo svoje nestrinjanje s predlogi partnerja;
ne prilizujmo se avtoritetam, vendar spoštujmo njihov ugled v družbi;
nikoli ne dopustimo, da bi se njihovo nestrinjanje sprevrglo v spor;
ohranimo dobro voljo in olikano vedenje do konca pogajanj;
v poslovnem jeziku ne uporabljamo kletvic in pouličnega žargona;
uveljavljanje s svojim poreklom in izobrazbo ne sodi na pogajanja;
grdo je drugim segati v besedo;
ljudi, ki so precej starejši od nas in imajo višji položaj, ne kličimo po imenu in ne
tikajmo, razen če nam tega sami ne dovolijo ali predlagajo;
kadar pridemo v družbo, moramo ne glede na svojo starost, položaj ali službena
leta pozdraviti prvi.

Sodoben način življenja nam narekuje hiter tempo, zato večkrat pozabimo na pravila
lepega vedenja in se ne zavedamo posledic njihovega zanemarjanja. Zato je zelo
pomembno, da v našem poslovnem svetu spoštujemo ljudi, ki nas obkrožajo, saj bomo le
tako lahko spoštovali samega sebe in podjetju prinesli ne malo koristi (Čertalič, 2013).

50

5 POGAJALSKE TAKTIKE
Brezigar (2011) v članku Zmagovite tehnike pogajanj pravi: »Če boste napačno ocenili
strategijo nasprotnika oziroma partnerja, lahko izgubite dober posel.«
Pred vsakim pogajanjem si zastavimo cilje, ki jih hočemo v pogajanjih doseči. Do teh
ciljev lahko pridemo na več različnih načinov.
Pogajalsko strategijo, ki sem ji več pozornosti posvečal v prejšnjih poglavjih, je mogoče
definirati kot splošen načrt, kako doseči cilje, ki smo si jih v pogajanjih postavili.
Pogajalske taktike pa so sredstva, orodja, morda celo orožja, s katerimi uresničujemo
strategijo. Pogajalskih taktik ne smemo razumeti kot nekaj, kar nam bo zagotovilo uspeh
(Kavčič, 1996, str. 169).
Pomen poznavanja pogajalskih taktik je dejansko dvojen (Kavčič, 1996, str. 169):
•

•

Na eni strani je izbira taktik del vsebine naših priprav na pogajanja. To pomeni, da
si vnaprej poskušamo odgovoriti na vprašanje, kako bomo postavljene cilje
dosegli.
Na drugi strani pa je poznavanje taktik pomembno, da razumemo ravnanje
nasprotne strani v pogajanjih in da razpolagamo z znanjem, kako ravnati ob
uporabljenih taktikah nasprotne strani.

Pogajalske taktike različni izvedenci v pogajanjih različno poimenujejo in klasificirajo. Eni
uporabljajo bolj poštene manevre, spet druge so malo bolj nepoštene. Najpogostejše
obravnavane taktike so (Kavčič, 1996, str. 169):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

postavljanje ekstremnih zahtev,
napadalnost (agresivnost),
»dobri in grdi fantje«,
igralsko obnašanje in čustveno vedenje,
sklicevanje na avtoriteto,
»vzemi ali pusti«,
»samo še tale malenkost«,
taktika rezin,
slepilni manever,
izvršeno dejstvo,
»pod običajnimi pogoji«,
danska dražba,
zadnji rok,
uničevalna vprašanja,
taktika izčrpavanja nasprotnika.
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V nadaljevanju bom bolj podrobno predstavil zgoraj naštete taktike, ki se uporabljajo pri
sklepanju poslov, pregledal bom njihove dobre in slabe strani. Vsako pogajalsko taktiko
bom predstavil tudi s primerom iz vsakdanjega življenja. Predstavil bom tudi obrambne
tehnike, ki jih je dobro vedeti, če kdo uporablja pogajalsko taktiko proti nam.

5.1 POSTAVLJANJE EKSTREMNIH ZAHTEV
Bistvo te taktike je, da pogajalec, večinoma na začetku pogajanj, postavi svoje zahteve v
zelo ekstremni obliki. Ekstremne zahteve imajo namen zmanjšati pričakovanja nasprotne
stranke, zmanjšati njene zahteve in jo omehčati, da bi bolj popustila v pogajanjih. Stranki,
ki je taktiko ekstremnih zahtev uporabila, lahko uspe zdrobiti nasprotnika in ga prestrašiti,
da ta pristane na bistveno slabše pogoje od predvidenih (Kavčič, 1996, str. 170).
Primer: Kot kupec od dobavitelja zahtevamo, da se morajo zaradi povečanja prometa v
lanskem letu nabavne cene na določenem materialu znižati vsaj za 20 odstotkov. Za
dobavitelja se to zdi nesprejemljivo, zato predlaga, da je pripravljen skleniti posel, vendar
pristane le na 10 odstotkov znižanje cen. Kot kupcu nam je verjetno hitro jasno, da bo
sporazum verjetno okrog 15 odstotokov. Torej kot kupec smo takoj na začetku postavili
zahtevo za znižanje cene, za dobavitelja je to nesprejemljivo, zato ponudi svoje pogoje, s
katerimi želi omiliti naše zahteve. Ti pogoji so bistveno slabši od naših zahtev. Pri izjemnih
zahtevah obstaja tudi nevarnost, kaj če bo nasprotna stran začela le s 5 % popusta. To bi
bilo za nas že v začetku nesprejemljivo, saj bi se zdelo, da si nasprotna stran ne želi
skleniti dogovora. Zato je izjemno pomembno, da postavimo ekstremne zahteve tako, da
sta na koncu zadovoljni obe stranki.
Uporaba takšne taktike je zelo tvegana. Lahko vodi v slepo ulico ali celo do prekinitve
pogajanj. Če je nasprotna stran takšno taktiko uporabila, seveda lahko odreagiramo tako,
da ne popuščamo in prekinemo pogajanja, vendar to ne pripelje do najboljšega rezultata
(Kavčič, 1996, str. 170).
Obstaja nekaj napotkov, kako se takšni taktiki upreti (Kavčič, 1996, str. 170):
•

•

•

•

Najslabše je, da se nasprotni strani postavimo po robu z enakim pristopom. To je,
da postavimo enako ekstremne zahteve in pri njih vztrajamo, kar navadno vodi v
konfliktno situacijo.
Veliko bolje se obnese, če ostanemo na trdnih tleh problemsko usmerjenih
pogajanj, na področju argumentov, ki jih preizkusimo enega za drugim. S tem
postavimo temelje bolj realističnim pogajanjem.
Verjetno najboljša reakcija za umirjanje ekstremnih zahtev pa je povzetek zahtev
stranke, ki je to taktiko uporabila, vendar z našimi izrazi in z ublažitvijo ekstremnih
zahtev.
Zelo dobra reakcija je tudi, da ponovno poudarimo naš velik interes za uspešnost
pogajanj in medsebojno sodelovanje, brez težjih zaostritev, da pa seveda morajo
biti upoštevani interesi obeh strani, saj gre za medsebojno sodelovanje.
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Vzrok, zakaj se uporablja taka taktika, je navadno prepričanje v lastno moč tistega, ki je
taktiko uporabil. Zato je mogoče z navajanjem primerov, o čem so se sporazumeli v
drugih podjetjih, doseči začeten premik od ekstremnih zahtev in s tem doseči umik vsaj
na nekaterih točkah. S tem ustvarimo boljše vzdušje za nadaljevanje. Opustitev pogajanj
zaradi ekstremnih zahtev lahko še vedno uporabimo (Kavčič, 1996, str. 171).
Velikokrat lahko uporabimo tudi humor: »Saj lahko damo tudi zastonj.« S tem damo
nasprotni strani vedeti, da je njihovo izhodišče zunaj naših meja (Tavčar, 2007, str. 209).

5.2 NAPADALNOST (AGRESIVNOST)
Podlaga te taktike je, da je najboljši rezultat mogoče doseči, če z vsemi silami pritisnemo
na nasprotno stran. Pri tem gre tako za uporabo ekstremnih zahtev kot tudi za uporabo
močnega glasu, napadalnega položaja telesa in napadalnih gibov. Nasprotnika sploh ne
pustimo do besede, uporabimo kretnje in potenciramo katastrofalne posledice, če ne
pristane na pogoje. To taktiko lahko uporabimo le takrat, ko povsem obvladujemo
situacijo, če nasprotna stran ne more zapustiti pogajanj ali če nas ne zanima, da bi se z
nasprotno stranjo še kdaj pogajali (Kavčič, 1996, str. 171).
Primer: Kot kupec ugotovimo, da nam je dobavitelj za isto kakovost materiala zaračunaval
bistveno višje cene kot konkurenca. Dobavitelja napademo, da se s tem trenutkom prekini
sodelovanje in da gre vsak v svojo smer. Napad naj izvede nekdo drug, najbolje direktor
podjetja. Ko se ta umakne, pa se od dobavitelja lahko zahteva bistveno nižje cene. Z
napadom mu damo vedeti, da mislimo resno. Od dobavitelja je odvisno, kako bo
odreagiral, ali bo bistveno spustil cene ali pa se bo umaknil, vsak mora pretehtati interes.
Napadalnost lahko povzroči številne posledice za pogajalski proces (Kavčič, 1996, str.
171):
•
•
•
•
•
•

Dosežemo, da se nasprotnik izogiba posameznim temam, za katere si želimo, da bi
se jim izogibal.
Vrže nasprotnika iz tira, da začne uporabljati enako taktiko, mi pa izkoristimo
prednosti, ki jih pridobimo iz njegovega čustvenega izbruha.
Dosežemo, da nasprotnik hiti skozi pogajalski proces, ker mu postane vseeno,
kakšen bo rezultat.
Z napadalnostjo preusmerimo pozornost na druga področja.
Odvrnemo nasprotno stran od sporazuma, ker si ga ne želimo.
Dosežemo, da se v prihodnje nasprotna stran z nami ne bo več hotela pogajati.

Uporaba te taktike lahko vodi do obojestranskega zmerjanja in obkladanja s težkimi izrazi.
To za pogajanja ni ocenjeno kot pozitivno. Na pogajanjih pričakujemo, da sta navzoči obe
stranki, ki se želita pogajati, od katerih je vsaka pripravljena nekaj dati, da bi nekaj dobila.
Če se že odločimo uporabiti to taktiko, potem je dobro, da za izvajalca izberemo osebo, ki
je le občasno v pogajalski skupini. Pride zato, da izvede napad, in se zatem umakne.
Lahko je to neposredno nadrejeni vodje pogajanj (Kavčič, 1996, str. 172).
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Takšni taktiki se je najbolje upreti s tem, da počakamo, da napadalnost mine. Nikakor se
ne smemo spustiti na napadalni nivo. Ko napadalnost mine, moramo izkoristiti prednosti,
ki smo jih pridobili s tem, ker smo se obvladali. Izjemno pomembno je, da nikoli ne
smemo popuščati, kot zahteva agresivna stran. Če mislimo popustiti v zahtevah, potem je
treba zamenjati pogajalca, saj sicer pogajalec, ki je prej trdno branil naša stališča, izgubi
obraz (izgubi glede psiholoških ciljev). Jasno je treba izraziti nestrinjanje s takšnim
načinom (Kavčič, 1996, str. 172).
Če ocenimo, da nasprotna stran uporablja to taktiko, da bi prekinila pogajanja, potem je
najbolje pogajanja zaključiti, razen če nam je zelo veliko do rezultata (Kavčič, 1996, str.
172).

5.3 »DOBRI IN GRDI FANTJE«
Ta taktika izhaja iz klasičnih policijskih metod. Eden od zasliševalcev je grob, z lučjo sveti
zaslišanemu v obraz, ga pretepa, grozi in muči. Ko je jetnik že prestrašen, pride drug
zasliševalec. Ta »dobri fant« ponudi jetniku cigareto, mu pove, da onega prejšnjega
včasih zanese, mu ponudi zaščito, če bo povedal, kar hočejo od njega (Tavčar, 2007, str.
210).
To taktiko je mogoče uporabiti vsaj v dveh oblikah. Ena je ta, da je v pogajalski skupini
glavni pogajalec trd in postavlja ekstremne zahteve, deluje s pozicije moči, zahteva veliko
in daje malo (»grdi fant«). V skupini pa je še drug pogajalec, ki deluje bolj umirjeno,
občasno posega v razpravo, blaži visoke zahteve prvega, popravlja njegovo grdo vedenje
in sploh deluje prijetno (»dobri fant«). Druga oblika pa je, da je začetni pogajalec trd,
oster in nepopustljiv. Potem pa pride do zamenjave tega pogajalca z drugim, ki ima
lastnosti »dobrega fanta«. Ta se obnaša umirjeno, ne postavlja tako ekstremnih zahtev,
pripravljen je na kompromis, pokaže, da razume interese nasprotne strani (Kavčič, 1996,
str. 172).
Primer: Na pogajanja pridemo z nekom, ki ni neposredno povezan s podjetjem. V pripravi
se dogovori, da bo partner postavljal bolj izjemne zahteve, sami pa moramo gledati, da
bomo s podjetjem druge strani ohranili dober odnos. Med pogajanji mora naš partner
postavljati odločne, vendar vljudne zahteve. Med odmorom naj ta partner zapusti
pogajanja, nasprotni strani bo bolj všeč »dobri fant«, in tako bomo lažje sklenili dober
posel.
Glavni cilj te taktike je (Kavčič, 1996, str. 172):
•
•
•

»grdi fant« s svojim ravnanjem poskuša zmanjšati naše zahteve in povečati našo
pripravljenost na popuščanje;
»grdi fant« postavlja visoke zahteve in jih ostro utemeljuje z namenom, da bi
nasprotno stran prepričal v svojo moč ter jo pripravil v hitro in veliko popuščanje;
tudi če »grdemu fantu« pri tem ne uspe, je verjetno, da omaje samozavest
nasprotne strani;
54

•

to omehčanost nasprotne strani izkoristi »dobri fant«, ki ne postavlja ekstremnih
zahtev in je pripravljen na popuščanje.

Pri tej taktiki pogosto nasedemo prepričanju, da je »dobri fant« tisti, ki mu je dobro malo
popustiti, saj se bo sicer vrnil »slabi fant«, s katerim bo kompromis težko dosegljiv. Pri tej
taktiki torej lahko hitro pademo v past, ki nam jo nastavlja nasprotnik.
Na takšno taktiko je najbolje odgovoriti s predlogom o prekinitvi pogajanj, torej da se
pogajanja za krajši čas prekinejo, da bomo lahko spet presodili o naših zahtevah in
stališčih. Vendar ko se vrnemo, glede na naša stališča ne popustimo. Uporabljena taktika
verjetno ni dala rezultata in tisti, ki jo uporablja, jo bo verjetno opustil (Kavčič, 1996, str.
173).

5.4 IGRALSKO OBNAŠANJE IN ČUSTVENO VEDENJE
S to taktiko mislimo predvsem na uporabo čustev in močnejšega jezika. Včasih pogajalci,
ena ali obe strani, začnejo reagirati bolj emocionalno, da bi s tem pokazali svoj odpor
proti obnašanju nasprotne strani. V poštev pride zlasti reagiranje, ki kaže jezo. Druga
čustva je bolj težko prepričljivo in nedvoumno prikazati, razen če pogajalci niso posebej
trenirani. Za uporabo čustev velja, da kontrolirana in relativno zmerna uporaba čustev
lahko prispeva k prepričljivosti pogajalca. Glavni učinek uporabe čustev je presenečenje.
Nasprotna stran ne pričakuje, da bo izzvala takšno reakcijo. Zato je vedno tudi nekoliko v
zadregi, ali nas je res prizadela ali le igramo vtis, ki ga želimo narediti (Kavčič, 1996, str.
173).
Večina ljudi želi ohraniti dobre odnose z drugimi ljudmi. Zato večini ni prijetno, ko vidijo,
da so s svojim vedenjem povzročili pri drugi strani močna negativna čustva. V takih
trenutkih bi radi drugo stran pomirili ali potolažili. Če imamo v takih trenutkih preveliko
potrebo po sprejetosti, bo to gotovo slabo vplivalo na pogajanja, saj bomo prehitro ali
preveč popustili (Tavčar, 2007, str. 211).
Tako kot druga močna čustva velja, da moramo ohraniti trezno glavo, ko drugo stran
spravimo v jok. Zavedati se moramo, da za frustracije druge strani nismo krivi mi, ampak
je zanje odgovoren vsak sam (Tavčar, 2007, str. 213).
Uporaba močnejšega jezika je koristna, če sta oba pogajalca enako močna. Drugače pa
močnejši jezik uporablja tisti pogajalski partner, ki je močnejši in ki pretehta, da ob
morebitnem nesklenjenem dogovoru ne izgubi veliko.
Primer: Dobavitelj hoče pri kupcu izsiliti višjo ceno, saj vidi, da se kupcu zelo mudi z
naročilom. Kupec tega ne dopusti in uporabi močnejši jezik: »Posel bomo zaključili do
konca meseca z vami ali brez vas, preprosto mi je vseeno za naše nadaljnje sodelovanje.«
To lahko uporabi le močna stran v pogajanjih, ker ve, da ima za seboj še eno rešitev.
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Glavni ukrep, ki ga lahko izvedemo proti tej taktiki, je, da na čustvene izbruhe preprosto
ne reagiramo. Morda je najbolje, da počakamo, da čustveni izbruh mine, naredimo
premor in potem nadaljujemo pogajanja. Skratka, hladna reakcija navadno ohladi še tako
vroča čustva (Kavčič, 1996, str. 174).

5.5 SKLICEVANJE NA AVTORITETO
Sklicevanje na avtoriteto je taktika, ki se pogosto uporablja. Za odločitev moram vprašati
svojega šefa, to odločitev moramo obravnavati na kolegiju, za sprejetje predloga moram
vprašati svojega nadrejenega. To so pogosti odgovori, s katerimi želimo pridobiti čas in o
vsem dobro premisliti.
Uporaba te taktike temelji na premeščanju utemeljitve predlogov na nekoga drugega.
Takšne opredelitve omejujejo pogajalski interval na zaželeno območje. Ne zapirajo
možnosti pogajanj tudi izven tega intervala. Cilj uporabe te taktike je prisiliti stranko v
sprejem ponujenih pogojev, ki so seveda za predlagatelja ugodnejši kot za nasprotno
stran. Pritisk je v tem, da se stranke praviloma bolj nagibajo k takojšnjemu sporazumu
pod malo slabšimi pogoji kot k morebitnemu poznejšemu sporazumu z morebitnimi
boljšimi pogoji (Kavčič, 1996, str. 175).
Primer: Stranka, ki se pogaja za letno pogodbo, v trgovini zahteva 8-odstotni popust pri
vsakem nakupu, vodja trgovine ji odobri 5-odstotni popust in se sklicuje, da za kaj več
nima pristojnosti in da mora za večje popuste vprašati direktorja podjetja. Vodja trgovine
s tem stranko ne pusti čakati, ampak ji ponudi določen popust, za kaj več pa si pusti
odprte možnosti. V večini primerov stranka sprejme ponujeni popust.
Paradoks uporabe te taktike je v tem, da jo pogosto uporabljajo tisti, ki dejansko imajo
moč in lahko odločajo o pogojih sporazuma. Takšni so se pripravljeni igrati z višjo
avtoriteto. Tisti, ki dejansko nimajo moči, bodo to skrivali in se delali bolj pomembne, kot
dejansko so. Uporaba sklicevanja na avtoriteto v obliki, da je sporazum za njega dober in
sprejemljiv, morajo pa ga pregledati še nadrejeni, je pogosta, če tisti, ki to taktiko
uporablja, ne želi sporazuma takoj, ampak hoče le preizkusiti, na kateri ravni se je
mogoče sporazumeti (Kavčič, 1996, str. 175).
Torej to taktiko uporabljajo ne samo tisti, ki dejansko nimajo moči, temveč tudi tisti, ki
imajo avtoriteto de facto in de iure, da odločitev lahko sprejmejo (Tavčar, 2007, str. 214).
Dober ukrep proti taki taktiki je, da ugotovimo kvalificiranost pogajalca za sklepanje posla
pred začetkom pogajanj. V začetni fazi mu lahko postavimo vprašanje, če on dokončno
odloča ali ne. Če že na začetku ugotovimo, da se nasprotna stran izmika dogovoru, da se
sklicuje na drugo avtoriteto, lahko mi uporabimo isto taktiko. Ugotovimo, da imamo tudi
mi tovrstne probleme in da bi bilo bolje, da naj se naprej srečujejo tisti, ki lahko dokončno
odločajo. Potem se pokaže, ali pogajalec res nima pristojnosti (Kavčič, 1996, str. 176).
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5.6 »VZEMI ALI PUSTI«
To je taktika postavljanja nasprotne strani pred izbiro, ali sprejme ponujene pogoje ali
dogovora ne bo. Takšna taktika naj bi spodkopala občutek lastne moči in zaupanja vase
pri nasprotni stranki ter znižala njeno raven pričakovanja. Podlaga njene uporabe je
domneva, da pogoje lahko postavlja tisti, ki je močnejši, šibkejši pa se mora prilagajati in
sprejeti ponujeno. Z uporabo tega pristopa damo nasprotni stranki vedeti, da smo dovolj
močni, da si ga lahko privoščimo (Kavčič, 1996, str. 176).
Uporaba te taktike mora upoštevati možnost, da nasprotna stran ne »vzame«, ampak
»pusti«, torej zapusti pogajanja. Zato je pred uporabo take taktike treba natančno
izračunati, koliko bi nas stalo, če nasprotna stran takega predloga ne bo sprejela. Najmanj
je priporočljivo to taktiko uporabiti že na začetku pogajanj (Kavčič, 1996, str. 176).
Primer: Ta taktika se pogosto uporablja pri zavajanju nasprotnika. Ko sklepamo določen
posel, nam naš naročnik ponudi zadnjo ponudbo, pove nam, da je to njegova zadnja
ponudba in da popoldne pride k njemu konkurenčno podjetje, ki je pripravljeno ta posel
narediti pod takimi pogoji. Torej smo postavljeni v situacijo, če ne vzamemo mi, bo pa
nekdo drug.
Torej če se pogajamo s stranko, s katero že sodelujemo dolgo časa, je verjetnost, da nam
laže, zelo majhna. V takem primeru je treba premisliti, kaj nam pomeni to sodelovanje in
kaj pomeni, če se sodelovanje pretrga. Pomembno je tudi, da preverimo konkurenco, ali
ona res lahko naredi posel pod takimi pogoji. V takem primeru si je treba vzeti čas in se
znova prešteti (Tavčar, 2007, str. 215).
Dober ukrep proti tej taktiki je, če se hočemo še naprej pogajati, da preslišimo
alternativnost ponudbe. Še enkrat povzamemo naše predloge za sporazum in pokažemo,
kakšne prednosti bi imel dogovor, ki ga predlagamo, za nasprotno stran in za nas. Nikakor
ne smemo kar zapustiti pogajanja, čeprav vidimo, da so zahteve za nas previsoke. Prav
tako moramo oceniti, ali morda nasprotna stran pri svoji ponudbi »vzemi ali pusti« le ni
tako odločna in se je pripravljena še naprej pogajati. Morda lahko za določen del
sprejmemo pogojeno, na dolgoročni vidik pa lahko zase vendarle dosežemo ugoden
rezultat (Kavčič, 1996, str. 177).

5.7 »SAMO ŠE TALE MALENKOST«
Gre za taktiko, s katero ena stran želi doseči še vsaj nekaj malega zase, in to potem ko se
je že dogovorilo o večini, pravzaprav o vsem, kar je za dogovor pomembno. Ker nočemo
ogroziti dogovora, je smiselno privoliti. Običajno se za to taktiko odločijo pogajalci, ki radi
tekmujejo in jim »še ta malenkost« pomeni: »Sem le zmagal!« Včasih je treba pustiti tudi
to zadovoljstvo (Tavčar, 2007, str. 217).
Taktika samo še tale malenkost se uporablja tik pred zaključkom pogajanj. Najpogostejša
varianta je postavljanje manjših dodatnih zahtev tik pred podpisom sporazuma, ki
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zaključuje dolgotrajna pogajanja. Uporaba te taktike temelji na pričakovanju, da bo
nasprotna stran raje pristala še na to »malenkost«, kot da bi ogrozila celoten sporazum ali
pokvarila dobre odnose, ki smo jih med pogajanji in posebej na koncu vzpostavili (Kavčič,
1996, str. 177).
Primer: Pred podpisom prodajne pogodbe se najprej zahvalimo za trud med pogajanji in
sporočimo, da smo pripravljeni takoj podpisati, vendar pa obstaja še ena malenkost, in
sicer da se letni super rabat za promet nad 50.000 € z 2 % dvigne na 2,5 %.
Reakcija na zahteve, ki so postavljene v zadnji minuti, je odvisna od naše zainteresiranosti
za sporazum in od tega, koliko se nam mudi. Če se nam mudi in smo zainteresirani, je
praktično najbolje sprejeti še to majhno zadevo in dobiti sporazum. Če ne pa lahko
zahtevo zavrnemo in nadaljujemo pogajanja. Če pri zahtevi v zadnji minuti ne gre za
neznatno zahtevo, je vsekakor neprimerno takoj pristati. (Kavčič, 1996, str. 178).

5.8 »TAKTIKA REZIN«
»Taktika rezin«, imenovana tudi rezanje salame, nas lahko na koncu pusti brez salame.
Najprej popustimo pri ceni, nato pri kakovosti, nato roku, nato garanciji, nato plačilnih
pogojih, skratka na vsakem koraku želi nasprotna stran popust ali ugodnost. Če povsod
popustimo, bomo na koncu gotovo v rdečih številkah. Zato moramo sproti računati, koliko
nas popuščanje stane. Pri popuščanju moramo vedno zahtevati nekaj v zameno. Tako bo
tudi nasprotna stran videla, da popuščanja niso zastonj (Tavčar, 2006, 217).
Bistvo te taktike je obravnavanje posameznih sestavin celotne vsebine pogajanj ločeno od
celote in doseganje ugodnega rezultata pri vsaki posamezni sestavini. Pogosto se jo
uporablja pri nakupu ali prodaji. Učinkovitost te taktike temelji na pričakovanju, da
nasprotna stran ne bo tvegala prekinitve pogajanj ali težkega konflikta zaradi drobnega
popuščanja na vsaki posamezni točki. Vsaka zahteva zase je videti dokaj neznatna.
Taktiko je mogoče uporabiti na posameznih pogajanjih ali pa na več pogajanjih
zaporedoma, tudi če so na večji časovni razdalji. Zato je priporočljivo tudi časovno ločiti
pogajanja o posamezni zadevi (Kavčič, 1996, str. 179).
Primer: Stalna stranka v trgovini kupi večjo količino blaga, najprej se pogaja za popust na
takojšnje plačilo, potem za popust v gotovini, potem sledijo pogajanje za pakiranje, za
prevoz in nazadnje še popust na količino. Stranka hoče po malih rezinah priti do čim
večjih ugodnosti. V večini primerov zaradi parcialnih zahtevkov na koncu pride do večjega
izkupička.
Najboljše ukrepanje proti taki taktiki temelji na povezovanju zahtev v celoto. To pomeni,
da ne pristanemo na posamezna popuščanja, ne da bi slišali zahtev v celoti. Najbolj
neprimerno ravnanje v primeru, da nasprotna stran uporabi to taktiko, je, da se ujamemo
v zanko, če smo popustili pri enem, potem moramo še pri drugem. Nevarnost je tudi, da
se prepozno zavemo, da je nasprotna stran uporabila to taktiko. V tem primeru potem
poskušamo postopno zmanjševati popuščanja. Pri tej taktiki je torej pomembno, da
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znamo sešteti vsa popuščanja skupaj, kajti če tega ne naredimo, se lahko te taktike
zavemo šele takrat, ko so že mimo tiste vsebine, kjer je bilo popuščanje najmanj potrebno
(Kavčič, 1996, str. 179).

5.9 SLEPILNI MANEVER
S slepilnim manevrom poskušamo odtegniti pozornost nasprotne strani od bistvenega
vprašanja. Poudarimo, da je za nas primarnega pomena odlog plačila, v resnici pa želimo
doseči čim nižjo ceno. Nasprotna stran bo morda nasedla in se bo borila za čim prejšnje
plačilo, obenem pa popustila pri ceni. V tem primeru se je slepilni manever posrečil
(Kavčič, 1996, str. 180).
Primer: Vodja nabave pred potrditvijo naročila zahteva, da se prevoz nad 200 € ne
zaračunava. Ker dobavitelj mora zaračunavati prevoz, tukaj ne more narediti nič, lahko pa
pri prvotni ceni spusti še 5 odstotkov. S tem smo s slepilnim manevrom in odvračanjem
pozornosti na drugi dejavnik prišli do znižanja cene, kar je bil naš prvotni cilj.
Ukrepanje proti takšni taktiki zahteva, da se resno ukvarjamo s tem, kakšne so resnične
potrebe nasprotne strani. Če si znamo odgovoriti na to vprašanje, bomo tudi vedeli, ali
gre za taktiko ali ne. Ni verjetno, da bi kdorkoli v pogajanjih želel zapravljati svoj denar,
če daje tak vtis, potem ima za bregom sigurno nekaj drugega (Kavčič, 1996, str. 180).

5.10 IZVRŠENO DEJSTVO
»Izvršeno dejstvo« je taktika, ki izvira iz vojaških krogov. Najprej osvoji ozemlje, šele nato
se pogajaj. Ko imaš osvojeno ozemlje, je to že dejstvo, ki ga nasprotna stran ne more kar
tako zaobiti. Namen uporabe te taktike je potisniti nasprotno stran v kot, v neugoden
položaj, ko bo morala sprejeti pogoje, ki jih sicer ne bi sprejela. Ta taktika kaže na
nepoštenost, na to, da hočeš drugo stran izkoristiti in jo premagati (Tavčar, 2007, str.
218).
Pogajalci v procesu pogajanj uporabljajo informacije, da bi vplivali na nasprotno stran v
pogajanjih in dosegli svoj cilj. Podatki, ki jih uporabijo, so lahko pravi ali pa tudi ne. Če si
pogajalec izmisli podatke, s katerimi poskuša pri nasprotni strani doseči svoje cilje,
skratka, če ve, da so podatki napačni, to gotovo ni pošteno. Takšni podatki so pogosto
namigovanja, kaj so rekle slavne osebnosti. Pri tej taktiki gre torej za zasipavanje
nasprotnika z neurejenimi podatki v zadnjem trenutku. Pogajalci potem nimajo časa, da bi
iz poplave podatkov izluščili tiste, ki so zanje res relevantni, ali pa spregledajo pomembne
podrobnosti med navedenimi podatki (Kavčič, 1996, str. 181).
Primer: Kot prodajalec si velikokrat postavljen pred dvoumno situacijo, in sicer stranka
dostikrat pravi, da mu konkurenca za to količino zaračunava 20% rabat, torej 5 % več
rabata. Tukaj si vedno v dvomih, ali je to res ali nas stranka le preizkuša, do katere meje
lahko gremo.
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Ustrezno ukrepanje proti tej taktiki je enostavno preverjanje uporabljenih dejstev. Pošten
pogajalec bo ob navajanju dejstev sam navedel njihov vir, tako da jih je mogoče
neposredno preveriti. Preverjanje dejstev je dejavnost, ki lahko vzame precej časa in
lahko zbudi vtis, da pogajalcu ne zaupamo. To lahko poslabša vzdušje na pogajanjih,
vendar pa moramo preverjanje resničnosti dejstev opraviti vedno, če so podatki ključnega
pomena za izid pogajanj (Kavčič, 1996, str. 181).

5.11 »POD OBIČAJNIMI POGOJI«
Bistvo te taktike je v tem, da dve podjetji večkrat uporabita v poslovanju enake pogodbe,
v katerih so obdelane podrobnosti. Za naslednjo kupčijo jih ne preverjata več, ampak v
pogajanjih enostavno zaključita, da sklepata posel »pod običajnimi pogoji«. Vendar se
lahko zgodi, da eno podjetje uporablja različne »običajne pogoje« za različne stranke,
»običajni pogoji« so lahko za nekatere precej bolj neugodni kot drugi. V konkretni kupčiji
se lahko zgodi, da podjetje uporabi bistveno manj ugodne »običajne pogoje«, kot jih je
uporabljalo v prejšnjih kupčijah (Kavčič, 1996, str. 182).
Primer: Z dobaviteljem se zmenimo za dobro prodajno pogodbo, ob prvi dobavi pošlje
popravljene cene pod novimi pogoji, ob naslednji dobavi pa se te cene spremenijo na
prejšnje stanje. Dobavitelj se izgovarja, da je prišlo do napake v sistemu. Lahko da je res
prišlo do napake, lahko pa je poskusil, ali bo kdo opazil razliko.
Ukrepanje proti tej taktiki je enostavno, in sicer preveriti tudi podrobnosti, ali so res
»običajne«. Uporaba te taktike je lahko namerna, lahko pa gre tudi za pomoto (Kavčič,
1996, str. 182).

5.12 DANSKA DRAŽBA
Bistvo te taktike je v tem, da naročnik projekta povabi več potencialnih izvajalcev, da dajo
ponudbo za razpisani posel. Namen je dobiti najkakovostnejšega ponudnika, ki bo
obenem primerjalno najcenejši. Naročnik naredi ožji izbor ponudnikov, ki še ustrezajo. S
temi opravi pogovore, zlasti glede njegove sposobnosti izvedbe razpisanega posla,
referenc, rokov. Nato vsakemu namigne, da so drugi ponudniki ponudili ugodnejšo ceno,
ne pove pa niti koliko ugodnejšo niti drugih pogojev, ampak od vsakega na koncu
zahteva, naj razmisli o ceni in pripravi končno ponudbo. Takšne pogovore lahko naročnik
ponovi v več krogih, dokler ne dobi enega ali majhne skupine najustreznejših. Ponudniki
so pod pritiskom, ali znižati ceno ali izpasti iz konkurence. Za naročnika ni vedno
pomembna le cena, naročnik išče tudi kakovost, vendar poskuša s postopkom znižati ceno
tudi pri sicer najustreznejšem (Kavčič, 1996, str. 185).
Primer: Investitor pošlje povpraševanje petim različnim podjetjem. Vsi pripravijo ponudbo.
Najdražja dva preprosto takoj izločijo, med preostale tri pa pošljejo urgenco, da je dala
konkurenca nižjo ponudbo in da pričakujejo bistveno nižjo ceno. Pri tej taktiki gre tudi za
igro živcev, tveganja in poguma, saj se lahko zgodi primer, da si že v osnovi zelo cenejši
od konkurence ter da moraš na koncu dati še dodatni popust, saj v resnici ne veš, kakšna
60

je ponudba konkurence. Velikokrat je treba tudi oceniti, koliko je določen projekt rizičen in
kdaj preprosto tudi prej odstopiti kot pa delati projekt v minus oziroma pod ceno. Določen
čas je to možno, podjetje ima delo, vendar pa se na daljši časovni rok celoten sistem hitro
ustavi.
Obrambe proti tej taktiki pravzaprav ni, vsebuje nevarnosti tako za naročnika posla kot
tudi za izvajalca. Investitor mora oceniti, ali je ponudnik sposoben to narediti za to ceno,
da projekt ne bo izvisel. Izvajalec pa je pred dilemo, ali znižati cene in biti konkurenčen ali
pa takoj izpasti iz konkurence. Ponudnik preprosto brez dodatnega razmisleka ne sme pod
minimalno ceno, ki jo je postavil. Pri odločitvi ponudnika vpliva več dejavnikov, ki so
trenutno prisotni na trgu. Včasih je tudi bolje delati brez dobička kot ne delati (Kavčič,
1996, str. 186).

5.13 ZADNJI ROK
Pri tej taktiki gre za postavitev zadnjega roka, do kdaj mora biti sporazum dosežen, sicer
bodo sledili neprijetni ukrepi oziroma po tem roku pogajanja ne bodo več možna (Kavčič,
1996, str. 186).
Primer: Naročnik želi, da mu izvajalec do 14. ure popoldne pošlje ponudbo za poslano
povpraševanje, če do te ure povpraševanje ne bo pripravljeno, se bo smatralo, kot da je
izvajalec odstopil od projekta.
Ta taktika je navadno zelo uspešna, saj prisili nasprotno stran k bolj kooperativnemu
sodelovanju, zlasti če je njuna moč uravnovešena. Mora pa biti napovedani rok realen
vsaj toliko, da se zdi verjetno dovolj dolg za obe strani (Kavčič, 1996, str. 186).

5.14 UNIČEVALNA VPRAŠANJA
To je taktika, s katero želi pogajalec zrušiti skrbno zgrajeno strategijo nasprotne strani in
jo tako postaviti v neugoden položaj, saj se njene priprave pokažejo kot nekoristne.
Namen takih vprašanj je prisiliti nasprotno stran, da bi popustila bistveno bolj, kot je
nameravala. Taka vprašanja morajo biti kratka, z jasnim ciljem; tistemu, ki so namenjena,
mora biti jasno, da ga sprašujejo, ali se je pripravljen pogajati ali ne (Kavčič, 1996, str.
186).
Primer takšne taktike: »Nisem pričakoval takšne zadnje ponudbe.« »Če mislite, da se
moramo pogajati tudi o tem, ne vem. kam to pelje.«
Najboljši način za zoperstavljanje tej taktiki je, da tisti, na katerem je ta taktika
uporabljena, takšno vprašanje preprosto presliši, če se loti razlaganja neke druge teme ali
če zelo mehko in postopno odgovori, da so pogajanja pač zato, da se pogajamo (Kavčič,
1996, str. 187).
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5.15 TAKTIKA IZČRPAVANJA NASPROTNIKA
Bistvo te taktike je z različnimi pristopi tako utruditi nasprotnika, da popusti. Utrujanje ima
različne oblike (Kavčič, 1996, str. 188):
•
•
•
•

Iskanje majhnih napak in njihovo napihovanje (npr. pri nakupovanju rabljenega
avtomobila).
Primerjanje cene in drugih lastnosti predmeta, ki je v prodaji, z drugimi, s ciljem
dokazati prodajalcu, da mora znižati ceno.
Odvračanje drugih kupcev z naštevanjem pomanjkljivosti predmeta prodaje z
namenom zniževanja cene.
Neskončno barantanje, združeno z dokazovanjem o pretirani ceni.

Obramba proti tej taktiki je vsebinsko lahko različna, vendar je temeljni cilj vzdržati več,
kot zmore nasprotna stran. Pri tem bistveno pomaga vnaprej postavljeni cilj v obliki
intervala. Tako prodajalec ve, da pod določeno mejo ne sme popustiti. Glavno pravilo je,
da se ne smemo hitro zlomiti pri vztrajanju nasprotne strani in da ne znižamo ceno
prehitro, tudi če se pokaže, da je previsoka, znižanje cene lahko opravimo pozneje
(Kavčič, 1996, str. 189).
Taktike se le redko uporabljajo v čisti obliki, velikokrat se med seboj dopolnjujejo oziroma
gre za zaporedno uporabo različnih taktik. Če bi se taktike uporabljaje v čisti obliki, bi jih
nasprotna stran lahko hitro prepoznala. Veliko vprašanje ostaja, katera taktika je
najučinkovitejša in s katero si lahko največ pomagamo pri uresničitvi naših ciljev. To je
seveda odvisno predvsem od tega, kakšen je naš cilj v pogajanjih, koliko nam je do tega
ter seveda kakšen cilj ima v pogajanjih naša nasprotna stran. Taktike lahko razdelimo
med poštene in nepoštene, moramo pa vedeti, da nam lahko le poštene prinesejo
dolgoročno sodelovanje. Če pa sodelujemo le na kratek rok, lahko uporabimo tudi
nepoštene.
Poznavanje taktik je pomembno tudi zaradi tega, da poznamo obrambo proti njim, če jih
uporablja nasprotna stran. Poznavanje pogajalskih taktik je še toliko bolj pomembno, če
se pogajamo s pogajalci, ki prihajajo iz drugega kulturnega okolja.
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6 POSLOVNA POGAJANJA V MEDNARODNEM SVETU
Na morskem bregu sedi moški in poskuša z rokami loviti ribe. Mimo pride popotnik, ga
potreplja po ramenu in reče: »Hej, dobri mož, naj ti pokažem, kako zavozlaš mrežo. Z njo
boš veliko hitreje nalovil ribe kot z rokami.« Toda ribič je tako zatopljen v morje, da ga
niti dobro ne sliši. Ne da bi odvrnil pogled, odgovori popotniku: »Ne utegnem. Zdaj
moram loviti ribe.« (Treven, 2001, str. 11).
Enako vedenje kot pri ribiču iz zgodbe je mogoče zaslediti tudi med nekaterimi menedžerji
v podjetjih, ki so bila do zdaj uspešna v prodaji proizvodov na domačem, slovenskem
trgu. Ti so zadovoljni s trenutnim stanjem in ne razmišljajo o možnostih in potrebi po
širitvi na mednarodni trg v prihodnosti (Treven, 2001, str. 11).
Podobno kot ribič so usmerjena v svoj način vodenja tudi nekatera podjetja, pri tem pa se
ne zavedajo nevarnosti vstopa tujih konkurentov na zdaj samo njihov domači trg. Taka
podjetja bodo imela zaradi svojega vodstva, ki nima časa ali sposobnosti kot ribič, ki je
»lovil ribe z rokami«, le malo možnosti, da preživijo v naslednjem desetletju. Nasprotno
pa bodo imela podjetja, kjer se menedžerji zavedajo vpliva globalizacije, veliko več
možnosti ne le za svoje preživetje, temveč tudi za povečanje uspeha in rasti (Treven,
2001, str. 11).
Vsako slovensko podjetje se mora resno ukvarjati s prodajo na tuje trge. Sprejemati mora
številne daljnosežne poslovne odločitve, ki so toliko lažje, kolikor več informacij je mogoče
zbrati pred tem. Obstaja nepregledno število informacij, od državnih javnih institucij do
komercialnih ponudnikov (Zupančič, 2005, str. 22).
Za podjetja ni lahko sprejeti odločitve o tem, na katere trge ali tržne segmente bo
njegovo podjetje vstopilo. Trgov (držav) je namreč veliko, zato je treba razumeti in
poznati proces, modele in postopke selekcioniranja držav, saj je nesmiselno preučevati
vse trge hkrati. Prav zato moramo razumno selekcionirati potencialno zanimive trge, za ta
namen pa poznati načine, modele, postopke presoje izbora trgov, da lahko izberemo
nekaj tistih, ki jih bomo podrobneje preučili (Makovec-Brenčič in dr., 2003, str. 98).
Mednarodna poslovna pogajanja lahko opredelimo kot namerno interakcijo dveh ali več
socialnih enot, ki izvirajo iz različnih držav in ki poskušajo določiti medsebojne odnose v
poslovnem smislu (Swierczek, 1993, str. 2).
Salacuse (2005) opredeljuje šest elementov, ki so skupni vsem mednarodnim
pogajanjem:
•
•
•
•
•

zakoni in politika,
različna plačilna disciplina,
sodelovanje vladnih organov,
drastične spremembe na tujih trgih,
različne ideologije,
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•

kulturne razlike.

Za uspešno sklenjena pogajanja pa so v veliko primerih odločilne prav kulturne razlike, ki
odločajo, ali se bo določen posel sklenil ali ne.

6.1 VPLIV KULTURNIH RAZLIK NA POSLOVNA POGAJANJA
Uspeh mednarodnih poslov je v veliki večini odvisen od učinkovitih poslovnih pogajanj.
Pogajalci morajo biti dobro pripravljeni ter čim bolje razumeti tujo kulturo, navade in
običaje.
Herbig in Kramer (1991, str. 20) pravita, da sta od vseh mednarodnih poslovnih aktivnosti
prav poslovno pogajanje in trženje najbolj podvržena kulturnim vplivom in s tem tudi
možnostim za poslovne spodrsljaje.
Beseda kultura je latinskega izvora in je najprej pomenila obdelovanje zemlje. V
današnjem prenesenem pomenu označuje tipično vedenje ljudi na osnovi tradicije,
splošnih vzorcev vedenja, ki dajejo določeni skupini posebne označbe in posebno mesto v
svetu. Kultura je nekakšen kumulativni produkt zgodovine, depozit znanja, izkušenj,
verovanj, navad, ki jih osvoji skupina ljudi v določenem času. Zaradi tega se kultura
odraža v celotnem modelu življenja in delovanja ljudi, v govorjenju, navadah, splošni
omiki, oblačilih, prehrani, sodstvu (Trček, 1998, str. 15).
V mednarodnih poslovnih pogajanjih so kulturne razlike velike, saj pogajalci prihajajo iz
različnih držav. Kulturne vrednote pa lahko močno vplivajo na izid poslovnih pogajanj. Ko
se pogajamo s pogajalci, ki prihajajo iz tuje kulture, moramo biti do njihove kulture
spoštljivi in razumni, le tako bomo lahko dosegli pozitivne rezultate pri pogajanjih
(Swierczek, 2013, str. 1).
Mednarodni pogajalci imajo torej pri vstopu na tuje trge težavno nalogo, saj morajo
razumeti in poznati značilnosti drugih kultur in njihovega obnašanja. Zato je tudi pri
mednarodnih pogajanjih priprava na pogajanja ključna. Pogajalec mora poznati kulturo, s
katero posluje, in zraven jezika tudi njihovo nebesedno komunikacijo (Završnik, 2007, str.
51).
Že v prejšnjih poglavjih sem ugotovil, da je priprava na pogajanja ključna za njihovo
uspešnost. Pri mednarodnih pogajanjih pa to pride še bolj do izraza, saj moramo ugotoviti
še več dejavnikov, ki vplivajo na poslovna pogajanja. Posvetiti se moramo točno
določenim posebnostim in slogom vedenja, ki so značilne za tisto kulturo, iz katere prihaja
naš partner.
Kultura zagotavlja okvir za pogajanja, vsaka kultura je pod vplivom svojih norm in
vrednosti. Kultura je ključni dejavnik, ki vpliva na pogajalske procese in izide (Swierczek,
2013, str. 3).
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Kultura tudi določa pogajalski slog, način, kako osebe iz različnih kultur ravnajo med
pogajalskim procesom. Vsaka kultura ima svoj pogled na čas, komunikacijo, moč, vedenje
(Swierczek, 2013, str. 3).
Mednarodni pogajalec ima na voljo naslednje strategije (Ferraro, 2002):
•
•
•
•
•
•
•

mednarodni pogajalec mora biti osredotočen na gradnjo dolgoročnih odnosov in
ne le na kratkoročne pogodbe;
izogibati se mora kulturnemu posploševanju;
razviti mora občutek za časovno usklajevanje;
biti mora hitro prilagodljiv;
vse stvari mora pripraviti pravočasno;
naučiti se mora pazljivo poslušati;
vedeti mora, kdaj uporablja prevajalce.

Neizkušeni mednarodni pogajalci delajo eno od dveh napak, ali popolnoma ignorirajo
razlike med svojo državo in državo gostiteljico ali pa si zelo želijo oponašati nasprotnike
(Le Poole, 1995).
Primer, ki ga lahko tukaj izpostavim, je naslednji. Preden se grejo pogajalci pogajat v
določeno državo, npr. Nemčijo, si izposodijo knjigo na temo, kako se pogaja in posluje z
Nemci. Ko se na pogajanjih soočijo s partnerji, se obnašajo bolj nemško kot Nemci sami.
S tem mislijo sicer dobro, vendar se osmešijo in izpadejo kot neučinkoviti pogajalci.
Izkušeni mednarodni pogajalci se odločijo za srednjo pot. Kadar gre pogajalec v Italijo, se
ne poskuša pogajati kot Italijani, ampak se posveti razumevanju, kako se obnašajo in
pogajajo Italijani. Več ko ve o tem, bolj bo uspešen v pogajanjih z njimi. Ko se lahko
postavi v nasprotnikove čevlje, ko gleda na situacijo skozi nasprotnikove oči, takrat se mu
izboljša možnost za uspeh (Završnik, 2007, str. 96).
Za pogajalce je dobro, da kadar se pogajajo in v zvezi s tem poslušajo, sprašujejo,
odgovarjajo, delajo to tako, kot je za drugo kulturo primerno in v navadi. Recimo, kar je
ponekod sprejeto kot agresivno vedenje, je lahko v drugi kulturi sprejeto kot povsem
normalno spraševanje po informacijah. Francozi in Kitajci so zelo direktni pri svojih
vprašanjih, vendar vsak iz svojih razlogov. Američani in Italijani pa občutijo direktna
vprašanja kot grožnje, ki pa to niso (Završnik, 2007, str. 96).
Dobri pogajalci ostanejo mirni. Svoja čustva obvladajo. V mnogih kulturah izražena jeza,
neugodje, frustracija niso obravnavani konstruktivno. Imajo neugoden vpliv na pogajanja.
Dobri pogajalci, namesto da reagirajo negativno, ostanejo tiho. V mnogih kulturah je
molčanje vrsta komunikacije. Pogajalci uporabijo ta premor za premislek, počivanje. S tem
pokažejo resno zavzetost za stvar. Če si fleksibilen, lahko poiščeš alternativne rešitve.
Vedno pa je treba najti razlog za nepričakovano vedenje nasprotne strani in biti
pripravljen na to (Završnik, 2007, str. 97).
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Ne glede na državo ali gospodarski sektor se posli sklepajo med dvema ali več
posamezniki. Uspešnost vzpostavitve poslovnega dogovora je tako odvisna od sposobnosti
posameznikov, da se medsebojno ujamejo, si zaupajo, razumejo drug drugega in
vzpostavijo nek skupni interes. Iz tega sledi, da je proces komunikacije bistvenega
pomena za uspešna pogajanja. Pri pogajanju poskušamo partnerju posredovati sporočilo,
želimo pa tudi, da ga pravilno razume (Musić, 2009, str. 581).

6.2 POGAJALSKI SLOGI V RAZLIČNIH KULTURAH
Vsak pogajalec mora izbrati pogajalski slog, s katerim bo svoje pogajalske cilje najlažje
uresničil. Pogajalec se mora znati različnim situacijam prilagajati in pri tem spreminjati
tudi pogajalski slog, ki ga v pogajanjih uporablja. Obstajajo številne kombinacije in
medsebojno prepletanje pogajalskih slogov, med katerimi lahko izbirajo pogajalci v
različnih kulturah. Za izbor optimalnega osebnega ali skupinskega pogajalskega sloga je
potrebna resna presoja samega pogajalca. Pogajalec vsekakor ne bo uporabil
pogajalskega sloga, ki ne ustreza njegovi osebnosti. Zato mora poznati prednosti in
slabosti svoje osebnosti (Završnik, 2007, str. 97).
Obstajajo različni pogajalski slogi, ki jih pogajalci v posameznih državah pri poslovnih
pogajanjih najbolj uporabljajo. V nadaljevanju bom predstavil, kateri pogajalski slogi so
značilni za posamezne evropske, azijske in ameriške države.
6.2.1 EVROPSKI POGAJALSKI SLOGI
6.2.1.1 Francija
Kot osebnosti so francoski pogajalci ošabni in arogantni. Osebnim odnosom v okviru
poslovanja dajejo velik pomen. Veljajo za omikan in kultiviran narod, zato tudi sami cenijo
te lastnosti pri tujih pogajalcih. Znano je, da so idealisti in težko sprejemajo dejstva, ne
glede na to, kako prepričujoča so. Čeprav se imajo za strokovnjake pri pogajanjih, so
včasih amaterski in premalo pripravljeni. Nagnjeni so h konfliktu, konfrontaciji se ne
izmikajo in v njej celo uživajo. Njihov slog pogajanj je zelo tekmovalen. V Franciji je
socialni status zelo pomemben. Pri nasprotni strani pogajalcev so zelo občutljivi, hočejo
sebi enake. Francozi uživajo v pogajanju, radi razpravljajo o vsaki točki, zato so pogajanja
lahko dolgotrajna. Kritike ne cenijo in razumejo kot napad. Ker imajo svoje mnenje za
vsako temo, pričakujejo, da imajo tudi njihovi nasprotniki svoja stališča. Francozi se držijo
ene same izbrane strategije in taktike. Sklenjene pogodbe so zelo dolge in sestavljene v
celoti v francoskem jeziku (Završnik, 2007, str. 101).
6.2.1.2 Nemčija
Pomembna značilnost nemške mentalitete je razmeroma pogosto izogibanje negotovosti,
saj jim je pomembnejša varnost, zato tudi ne tvegajo radi. Do tistih partnerjev, do katerih
občutijo negotovost, bodo nezaupljivi. Pri srečanju z nemškimi pogajalci takoj opazimo
njihovo ljubezen do formalnosti. Odločitve na pogajanjih sprejemajo počasi in veliko
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podpisov je potrebnih za sprejem pogodbe. Čustva in prijateljstva v pogajanjih so na
stranskem tiru, imajo svojo distanco, saj mislijo, da lahko čustva in prijateljstvo vplivajo
na izid pogajanj. Kot negativne stvari jim prepisujejo arogantnost in neobčutljivost,
njihova pozitivna lastnost pa je odločnost na vseh področjih (Završnik, 2007, str. 101).
6.2.1.3 Italija
Pred prihodom v Italijo je treba vse termine poslovnih sestankov in srečanj načrtovati in
potrditi vnaprej. Italijanski poslovneži dajejo velik pomen osebnim odnosom, vsak
investicijski projekt zahteva predhodno vzpostavitev poslovnih odnosov. Pri pogajanjih z
Italijani je treba mnogo več potrpljenja, kot ga zahtevajo drugi narodi Evropske unije.
Italijanski poslovneži namreč potrebujejo za pridobitev zaupanja kar precej časa. Med
pogajalskim procesom medsebojni prepiri niso nič nenavadnega. Radi govorijo zelo
glasno, nebesedna komunikacija, predvsem kretnje rok, pa niso znak jeze, temveč znak
strastne razprave. Če nasprotna stran kaže znake neučakanosti, je takoj v slabem
položaju. Dramatična sprememba v zahtevah v zadnjem trenutku je pogosta tehnika
pogajanj z namenom zmesti nasprotnika. Priljubljene teme za pogovor so pri njih
italijanska kultura, umetnost, hrana, vino, nogomet, film. Najstarejši ali tisti, ki je najvišje
na lestvici, je deležen posebne pozornosti in ustrežljivosti. Vedno govorijo z rokami in
večina gest je neškodljivih. Poslovna darila se dajejo na višjih ravneh. Darila z logotipom
svojega podjetja niso primerna. Dobre obleke so pri njih znak uspeha (Završnik, 2007, str.
102).
6.2.1.4 Velika Britanija
Za Britance je značilen mehak nastop pri prodajanju, ki je v pogajanjih ključen. Pripisuje
se jim hladnost, samozavest, zadržanost in mirnost, ki so ključ za vsakega pogajalca v
vlogi prodajalca. Nikoli se jim ne sme videti vsiljivost. Imajo sloves, da so manj motivirani
za denar kot Američani. Čeprav so si drugače blizu z Američani, si glede poslov niso zelo
podobni. So bolj indirektni pri komuniciranju. Ne smemo mimo njihove značilnosti, ki je
povezana z jezikom, na katerega so zelo ponosni. Njihove pogodbe morajo biti pravilno
angleško napisane, saj so glede tega občutljivi (Završnik, 2007, str. 102).
6.2.1.5 Rusija
Ruski pogajalci določijo jasen dnevni red pogajanj. Nobene izmed pogajalskih strategij in
taktik ne izpustijo in se pripravijo prav na vse, zato pogajanja z ruskimi pogajalci niso za
neprofesionalce, temveč za najboljše pogajalske time. Pogajanja je treba začeti z jasno
določenimi pogajalskimi cilji. Pristati na pravila igre ruskih pogajalcev lahko pomeni
neuspeh za tuje pogajalce. Ruski pogajalci dajejo velik poudarek na višje menedžerje, ki
vodijo pogajanja. Pogajanja so razdeljena na dve fazi. Pri prvi poskušajo pridobiti čim več
konkurenčnih ponudb. Druga faza pogajanj pa se začne, ko je ponudnik že izbran. Tempo
pogajanj z ruskimi pogajalci je zelo počasen. Nebesedne komunikacije niso sestavni del
pogajanj, smeh je redko prisoten, razen pri pogajanjih s poslovneži, s katerimi imajo
tesne prijateljske vezi. Pomemben del ruskega poslovnega sveta je mafija ter z njo
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izsiljevanje in podkupovanje, kar je treba pri poslovanju z Rusijo vzeti v zakup (Završnik,
2007, str. 103).
6.2.2 AZIJSKI POGAJALSKI SLOGI
6.2.2.1 Japonska
Za japonske pogajalce je značilna kolektivnost, njihova najpogostejša beseda je beseda
»mi«. Vsaka končna odločitev pogajalske skupine mora biti sprejeta soglasno, individualne
odločitve članov pogajalske skupine niso zaželene. Velik pomen pripisujejo tradiciji in
vljudnosti, zato so pogajanja z japonskimi pogajalci zelo formalna. Potrpežljivost je ena
izmed najpomembnejših lastnosti, ki jih mora imeti pogajalec pri pogajanju z njimi. So
zelo vztrajni, zato so pripravljeni popuščati šele ob koncu pogajanj, pogosto lahko to
pripelje do mrtve točke. Neodločnost in nejasnost so lastnosti japonskih pogajalcev.
Mimiko obraza znajo zelo dobro prikriti, očesni stik pomeni individualnost in napadalnost.
Pri pogajanjih so pasivni, grobim pogajalskim taktikam se poskušajo izogniti, včasih tudi
kar z molkom, ki ga dobro obvladajo (Markič in dr., 1994, str. 128).
Japonski poslovnež lahko postane pogajalec na osnovi določene ravni statusa, ki je
določen s starostjo, izkušnjami in znanjem. Pogajalsko skupino sestavljajo po navadi
moški pogajalci, eden izmed njih je simbolični vodja. Znotraj skupine obstaja pet
položajev; eden je pristojen za postopek seznanjanja članov pogajalske skupine in podpis
sklenjene pogodbe, preostala štiri mesta pripadajo operacijskemu osebju, srednjim
menedžerjem, višjemu menedžerju in posredniku pri morebitnih sporih (Završnik, 2007,
str. 104).
6.2.2.2 Kitajska
Kitajski pogajalci kot gostitelji hitro izkoristijo svojo prednost in takoj prevzamejo nadzor
nad pogajanji in njihovim tempom. Najprej postavijo dnevni red pogajanj, nato predlagajo
nasprotni strani, naj začne razpravo. Med pogajanji imajo namenoma pozitiven odnos,
skrbijo za to, da ne izgledajo preveč navdušeni. Skriti znajo vsak znak nestrpnosti, tako da
prisilijo nasprotnika, da prvi pokaže, kaj ima. Z namenom zbegajo drugo stran in z
upanjem, da si pridobijo nova priznanja nasprotnika, bodo veliko pozornosti namenili
majhnim podrobnostim, ki jim v resnici niso tako pomembne, ali pa bodo pogovor vrnili na
stvari, ki so že bile dogovorjene. Ne skrivajo tega, da so zelo manipulativni (Završnik,
2007, str. 104).
6.2.3 SEVERNOAMERIŠKI POGAJALSKI SLOGI
6.2.3.1 ZDA
Za pogajalce, ki prihajajo iz Združenih držav Amerike, je najbolj znan in uporabljen
pogajalski slog »John Wayne«, za katerega so značilne naslednje predpostavke (Završnik,
2007, str. 106):
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ameriški pogajalci izražajo samozavest, verjamejo, da znajo nastale težave
večinoma rešiti sami;
zanje je znano, da niso najbolj talentirani v znanju tujih jezikov;
za pogajalsko mizo pričakujejo poštenje in resnico, ne glede na to, kakšna je;
ne zanima jih ovinkarjenje, želijo kar takoj preiti k bistvu;
med pogajanji ne poznajo premorov in tišine;
vztrajnost, trdovratnost in konkurenčen duh so pomembne vrednote ameriških
pogajalcev;
probleme ameriški pogajalci obravnavajo ločeno;
pri sklepanju posla pričakujejo poštenost.

6.2.4 JUŽNOAMERIŠKI POGAJALSKI SLOGI
6.2.4.1 Argentina
Argentinci imajo svojo kulturo za prav posebno. Na splošno se lahko trdo pogajajo.
Popuščanje odobravajo le v primeru, ko so v slabem pogajalskem položaju. Borijo se za
vsako točko dnevnega reda. Prednost dajejo poslovanju s »prijatelji« − dobrimi poslovnimi
partnerji. Veliko prednost imajo poslovneži, ki kažejo veliko mero zainteresiranosti za
njihovo kulturo. Pogajanja so zelo formalna, kljub temu pa med poslovnim kosilom, ki je
sestavni del vsakih pogajanj, ni veliko govora o samem poslu. V nobenem primeru ne
smejo tuji pogajalci primerjati Argentincev z drugimi narodi Južne Amerike (Završnik,
2007, str. 106).
6.2.4.2 Brazilija
V poslovnih pogajanjih je pomembna formalnost. Brazilci so zelo nevezani na svoj jezik
(portugalski) in so zelo užaljeni, če jih poslovni partnerji zamenjajo s špansko govorečimi
sosedi. Potrebni so prevodi vizitk in predstavitvenega materiala v portugalski jezik.
Čustveni izbruhi in medsebojni prepiri med brazilskimi pogajalci niso redkost, pa tudi
barantanja se ne sramujejo. Odnosi med poslovnimi pogajalci so zelo pomembni. Brazilci
sami zelo veliko obljubljajo v procesu pogajanj, in sicer zato da prebudijo interese
nasprotnih strani. Pogajalski procesi so po navadi zelo dolgotrajni (Završnik, 2007, str.
106).
Zaradi vedno večjega odpiranja tujim trgom in povezovanja držav potekajo poslovna
pogajanja velikokrat med pogajalci iz različnih kulturnih okolij in uravnavajo svoje vedenje
s specifičnim sistemom vrednot in pričakovanj. Te razlike v stališčih, prepričanju in
percepciji so skupaj z mnogimi drugimi značilnostmi kulture temeljnega pomena za
mednarodnega pogajalca in imajo vpliv na pripravo pri mednarodnih pogajanjih (Završnik,
2007, str. 51).
Bistveni razlog za preučevanje kulture tujih držav je, da se izkušnje in znanje podjetja z
razumevanjem kulture povečujejo in izboljšujejo. Podjetja, ki poslujejo na tujih trgih, so
se pogosto prisiljena pogajati z ljudmi različnih kultur, in če želijo biti pri tem uspešna,
69

morajo poznati in razumeti njihovo kulturno ozadje. Poznavanje kulturnega okolja
potencialnega poslovnega partnerja omogoča, da razvijemo učinkovito pogajalsko
strategijo (Završnik, 2007, str. 61).
Za ocenjevanje določene kulture in obnašanja ljudi imamo na voljo več različnih kategorij
opredeljevanja kulture. Raziskavi s tega področja bom posvetil več pozornosti pozneje, ko
bom poskusil potrditi svojo tretjo hipotezo, da bi slovenska podjetja najbolje sklepala
posle z azijskimi državami.
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7 RAZISKAVA O PRISTOPIH K POGAJANJEM V POVEZAVI S
PRIDOBIVANJEM POSLOV
Namen raziskave je priti do spoznanj o pogajanjih med slovenskimi podjetji, še posebno v
fazi sklepanja poslov. Bolje želim raziskati področje pogajanj in ugotoviti, na kaj so
slovenski pogajalci pri pogajanjih pozorni in na kaj malo manj. Ugotoviti želim, s kakšnimi
pristopi pogajalci začenjajo pogajanja, na kaj so pozorni med pogajanji oziroma kakšno
taktiko izberejo ter na kakšen način jih zaključujejo. Z raziskavo bom pridobil podatke, s
katerimi bom dobil širok pogled na stanje in znanje o pogajanjih med slovenskimi podjetji.
Menim, da se slovenski pogajalci na pogajanja premalo pripravijo in da zaradi slabih
priprav in zaključkov izgubljajo preveč poslov, kar bom poskušal dokazati oziroma potrditi
s pridobljenimi odgovori.
Cilj raziskave je, da se glede na pridobljene odgovore pride do zaključkov in spoznanj,
kako se začenjajo in potekajo pogajanja v slovenskem prostoru, katere taktike se
največkrat uporabljajo in kako se pogajanja največkrat zaključujejo. Glede na izbrane
podatke bom poskušal potrditi svojo prvo hipotezo, da slovenska podjetja zaradi
nepravilnih pristopov k pogajanjem izgubljajo preveč poslov, saj menim, da se večina
podjetij pogajanj ne loti premišljeno in načrtno. Slaba priprava na pogajanja pa
dolgoročno vpliva tudi na uspešnost samih podjetij, saj če v podjetju ni dobrih pogajalcev,
tudi ni poslov z veliko dodano vrednostjo. Predvidevam, da se ljudje v podjetjih, ki so
pristojni za pridobivanje poslov, premalo pripravijo na pogajanja in da zaradi slabe
pripravljenosti popuščajo tam, kjer ni potrebno, ter s tem podjetju, v katerem so
zaposleni, delajo veliko škodo.
Z raziskavo o pristopih k pogajanjem bom poskušal potrditi oziroma zavrniti svojo prvo
hipotezo, da slovenska podjetja zaradi nepravilnega pristopa k pogajanjem izgubljajo
preveč poslov.

7.1 VZOREC ANKETE
Za vzorec sem izbral 30 slovenskih podjetij oziroma ljudi v teh podjetjih, ki se ukvarjajo s
prodajo ali nabavo oziroma so pri njihovem poklicu povezani tudi s pogajanji. Ankete sem
osebno izročil ljudem, ki so v tem poslu in ki se s pogajanji dnevno srečujejo. Iz vzorca 30
izpolnjenih vprašalnikov sem dobil relevantne podatke za obdelavo, saj sem anketiral
ljudi, ki jim pogajanja niso tuja. To je izredno pomembno, saj s tem moji podatki dobivajo
neko težo. Pogajalci, ki so odgovorili na vprašanja, so iz Novega mesta in Ljubljane.
Največ jih prihaja iz Novega mesta, in sicer 20, iz Ljubljane pa jih je 10. Anketirana
podjetja so večino družbe z omejeno odgovornostjo, teh je 25. Delniške družbe so tri,
samostojna podjetnika pa sta dva. Anketiranje je bilo opravljeno leta 2013.
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7.2 ANKETA IN IZBIRA VPRAŠANJ
Glavni temelj za izbiro vprašanj je bila predelana in raziskana literatura s področja
pogajanj. Glede na literaturo sem izbral vprašanja, s katerimi mislim, da bom pokril
največji spekter tako širokega področja, kot so poslovna pogajanja. Anketni vprašalnik je
sestavljen iz 30 vprašanj, ki si sledijo po določenem vrstnem redu. Vprašanja v anketi so
zaprtega in odprtega tipa. Zaprtega tipa je 28 vprašanj, odprtega tipa pa dve vprašanji.
Na vprašanja sta možna le dva odgovora, in sicer »da« ali »ne«. Z dvema odprtima
vprašanjema pa sem pustil malo več svobode anketirancem. Prva štiri vprašanja so tipska,
in sicer se nanašajo na spol, starost, stopnjo izobrazbe in delovne izkušnje. Naslednja tri
vprašanja, od 5 do 7, zavzemajo splošno miselnost o pogajanjih v slovenskem prostoru.
Vprašanja od 8 do 14 zavzemajo pripravo in začetek poslovnih pogajanj. Vprašanja od 15
do 25 so namenjena poteku pogajanj ter pogajalskim taktikam in strategijam. Vprašanja
od 26 do 30 pa so namenjena zaključevanju pogajanj. Da sem preveril ustreznost oziroma
razumljivost vprašanj, sem pred celotno izvedbo ankete izvedel le delno anketiranje. Na
vzorcu treh podjetij sem preveril, ali je anketni vprašalnik razumljiv. Izbrana podjetja niso
imela težav z razumevanjem vprašanj, tako da sem lahko hitro začel posredovati anketni
vprašalnik tudi drugim podjetjem. Z izbranimi vprašanji bom dobil objektiven pogled na
poslovna pogajanja v slovenskem prostoru, od tega, kako se slovenski pogajalci pripravijo
na pogajanja in katere taktike najpogosteje uporabljajo do tega, kako se lotijo
zaključevanja pogajanj.

7.3 POTEK IN OBDELAVA RAZISKAVE
Rezultate raziskave bom predstavil v petih delih. V prvem sklopu bom predstavil splošne
podatke o anketirancih. V drugem sklopu bom predstavil splošno mnenje anketirancev o
pogajanjih. V tretjem sklopu bom že začel s konkretnimi vprašanji, in sicer z vprašanji, ki
zadevajo pripravo na poslovna pogajanja in začetek poslovnih pogajanj. V četrtem sklopu
bom nadaljeval s potekom pogajanj ter uporabo pogajalskih taktik in strategij k
pogajanjem. V zadnjem delu pa bom predstavil rezultate o zaključku poslovnih pogajanj,
torej kako anketiranci zaključujejo pogajanja in ali so na to sploh kaj pozorni. Anketiranci
so odgovarjali na vprašanja z da ali ne, na dve vprašanji odprtega tipa pa so imeli več
svobode pri odgovorih.
7.3.1 SPLOŠNI PODATKI O ANKETIRANCIH
Na začetku ankete sem postavil štiri splošna vprašanja (o spolu, starosti, izobrazbi in
delovnih izkušnjah). Ta vprašanja sem postavil kot neko uverturo v glavni del raziskave.
Odgovori na ta vprašanja mi bodo koristili za boljši vpogled in lažjo razlago pridobljenih
rezultatov. Zelo pomembno se mi zdi, kdo je ciljna skupina anketirancev. Moja ciljna
skupina zajema ljudi, ki se s pogajanji vsakodnevno srečujejo.
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Vprašanje 1: Spol
Tabela 6: Spol
V številu
22
8
30
Vir: lastni, priloga II

Moški
Ženska
Skupaj

V odstotkih
73 %
27 %
100 %

Grafikon 1: Spol

27 %
Moški
73 %

Ženska

Vir: lastni, tabela 6
V anketi prevladujejo odgovori moške populacije. Na vprašanje je odgovorilo 73 odstotkov
moških in samo 27 odstotkov žensk. Rezultat me ne preseneča, saj sem tudi pričakoval,
da je še vedno delež moških, ki so v podjetju pristojni za sklepanje poslov, večji od žensk.
Vprašanje 2: Starost
Tabela 7: Starost
Število
Do 25 let
Od 26 do 35
Od 36 do 45
Od 46 do 55
Od 56 do 65
Nad 66 let
Skupaj

let
let
let
let

1
12
8
7
2
0
30
Vir: lastni, priloga II

73

V odstotkih
3%
40 %
27 %
23 %
7%
0%
100 %

Grafikon 2: Starost
3%

7%

0%

Do 25 let
Od 26 do35 let

23 %

40 %
Od 36 do 45 let
Od 46 do55 let

27 %

Od 56 do 65 let
Nad 66 let

Vir: lastni, tabela 7
Od vseh sodelujočih je največ anketirancev starih od 26 do 35 let, in sicer 40 odstotkov.
Drugo največjo starostno skupino sestavljajo anketiranci, ki so stari od 36 do 45 let, teh je
27 odstotkov. Sledi starostna skupina od 46 do 55 let s 23 odstotki. Starih od 56 do 65 let
je 7 odstotkov, samo 3 odstotki pa so stari do 25 let. Ankete ni izpolnil nihče, ki spada v
starostno skupino nad 66 let.
Vprašanje 3: Stopnja izobrazbe
Tabela 8: Stopnja izobrazbe
Število
Osnovnošolska izobrazba
Poklicna izobrazba
Srednješolska izobrazba
Višješolska izobrazba
Visokošolska izobrazba
Univerzitetna izobrazba
Magisterij
Doktorat
Skupaj

0
2
2
7
7
12
0
0
30
Vir: lastni, priloga II
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V odstotkih
0%
7%
7%
23 %
23 %
40 %
0%
0%
100 %

Grafikon 3: Stopnja izobrazbe
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Univerzitetna izobrazba
Magisterij
Doktorat

Vir: lastni, tabela 8
Stopnja izobrazbe se večinoma ujema z zahtevnostjo poklica, ki ga pogajalci opravljajo.
Največ anketirancev ima univerzitetno izobrazbo, in to kar 40 odstotkov. Sledijo
anketiranci z visokošolsko in višješolsko izobrazbo, oboji s 23 odstotki. Srednješolsko
izobrazbo ima 7 odstotkov vprašanih, prav tako ima 7 odstotkov vprašanih poklicno
izobrazbo. Anketo ni izpolnil nihče z osnovnošolsko izobrazbo ter z magisterijem ali
doktoratom.
Vprašanje 4: Delovne izkušnje
Tabela 9: Delovne izkušnje
Število
Do 1 leta
Od 2 do 10 let
Od 11 do 20 let
Nad 20 let
Skupaj

1
15
7
7
30
Vir: lastni, priloga II

V odstotkih
4%
50 %
23 %
23 %
100 %

Grafikon 4: Delovne izkušnje
4%
23 %

Do 1 leta
50 %

23 %

Od 2-10 let
Od 11-20 let
Nad 20 let

Vir: lastni, tabela 9
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Največ anketirancev ima od 2 do 10 let delovnih izkušenj, in sicer kar 50 odstotkov vseh
vprašanih. Sledijo anketiranci z delovnimi izkušnjami od 11 do 20 let in z delovnimi
izkušnjami nad 20 let, oboji s 23 odstotki. Najmanj vprašanih ima do 1 leta delovnih
izkušenj, in sicer samo 4 odstotki vseh vprašanih.
S prvim sklopom vprašanj sem pridobil pogled v populacijo anketirancev za lažje
razumevanje in interpretacijo podatkov. Ciljna populacija anketirancev so bili ljudje, ki so
zaposleni v nabavi in prodaji, torej ljudje, ki se vsakodnevno srečujejo s poslovnimi
pogajanji. S tako izbrano populacijo sem res pridobil relevantne podatke, ki mi bodo v
veliko pomoč pri potrditvi oziroma zavrnitvi hipoteze. Izmed vseh vprašanih je največ
moških, in sicer kar 73 odstotkov. Največ vprašanih spada v starostno skupino od 26 do
35 let. Med anketiranci prevladuje univerzitetna izobrazba, ki jo ima kar 40 odstotkov vseh
vprašanih. Največ anketirancev ima od 2 do 10 let delovnih izkušenj.
7.3.2 SPLOŠNO MNENJE ANKETIRANCEV O POGAJANJIH
V drugem sklopu sem postavil tri vprašanja, ki se nanašajo na splošno mišljenje
anketirancev o pogajanjih. S temi tremi vprašanji sem hotel ugotoviti, kaj si anketiranci
mislijo o sebi kot pogajalcu, kaj si mislijo o Slovencih kot pogajalcih in ali se zavedajo
povezanosti pogajanj z uspešnostjo podjetij.
Vprašanje 5: Ali je podjetje, v katerem ste zaposleni, poslovno uspešno?
Tabela 10: Ali je podjetje, v katerem ste zaposleni, poslovno uspešno?
V številu
Da
Ne
Skupaj

22
8
30
Vir: lastni, priloga II

V odstotkih
73 %
27 %
100 %

Grafikon 5: Ali je podjetje, v katerem ste zaposleni, poslovno uspešno?

27 %
Da
73 %

Ne

Vir: lastni, tabela 10
Na zgornje vprašanje, ali je podjetje, v katerem ste zaposleni, poslovno uspešno, je kar
73 odstotkov vprašanih odgovorilo z »da«. Podjetja, ki sem jih izbral, so po rezultatu
sodeč poslovno uspešna, saj je samo 27 odstotkov anketirancev odgovorilo, da njihovo
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podjetje ni poslovno uspešno. S tega lahko sklepam, da ljudje, ki so izpolnjevali
vprašalnik, večinoma znajo sklepati poslovne dogovore in poznajo pogajanja, saj brez
uspešnih pogajanj tudi podjetja ne morejo biti dolgoročno uspešna. Velja načelo, da se
vedno bolje pogajamo za druge kot za sebe, saj smo pri tem dejanju bolj objektivni, zato
bo zanimivo spremljati, kako so anketiranci odgovarjali na naslednje vprašanje, ali se sami
smatrajo za spretne pogajalce.
Vprašanje 6: Ali menite, da ste spreten pogajalec oziroma da znate doseči
dogovor?
Tabela 11: Ali menite, da ste spreten pogajalec oziroma da znate doseči
dogovor?
V številu
Da
Ne
Skupaj

26
4
30
Vir: lastni, priloga II

V odstotkih
87 %
13 %
100 %

Grafikon 6: Ali menite, da ste spreten pogajalec oziroma da znate doseči
dogovor?

13 %
Da
87 %

Ne

Vir: lastni, tabela 11
Na vprašanje, ali menite, da ste spreten pogajalec oziroma da znate doseči dogovor, je
kar 87 odstotkov anketirancev odgovorilo z »da«. Samo 23 odstotkov vseh vprašanih je
odgovorilo, da niso spretni pogajalci in da ne znajo dosegati dogovorov. Rezultat je zame
zelo presenetljiv, vendar glede na uspešnost podjetij, v katerih so zaposleni, realen.
Anketiranci zaupajo vase in v svoje pogajalske sposobnosti ter dosegajo tudi uspehe tako
pri pogajanjih v vsakdanjem življenju kot tudi pri pogajanjih na delovnem mestu.
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Vprašanje 7: Ali menite, da smo Slovenci na splošno spretni pogajalci?
Tabela 12: Ali menite, da smo Slovenci na splošno spretni pogajalci?
Da
Ne
Skupaj

V številu
8
22
30
Vir: lastni, priloga II

V odstotkih
27 %
73 %
100 %

Grafikon 7: Ali menite, da smo Slovenci na splošno spretni pogajalci?

27 %
Da
73 %

Ne

Vir: lastni, tabela 12
Na vprašanje, ali menite, da smo Slovenci na splošno spretni pogajalci, sem dobil zelo
presenetljiv odgovor. Glede na to, da so anketiranci pri prejšnjem vprašanju s kar 87 %
odgovorili, da za sebe mislijo, da so spretni pogajalci, so na vprašanje, ki se nanaša na
Slovence kot pogajalce, odgovorili čisto obratno. Kar 73 odstotkov vseh vprašanih meni,
da Slovenci nismo spretni pogajalci. Le 27 odstotkov pa jih meni, da smo Slovenci spretni
pogajalci. Čeprav se mi zdi rezultat presenetljiv, mislim, da vem, zakaj tak rezultat.
Menim, da so na rezultat močno vplivale trenutne razmere v slovenskem političnem
prostoru, še posebej pri prodaji državnega premoženja. Ljudje so na to vprašanje
odgovarjali pod vplivom razmer, ki trenutno vladajo pri nas. Hoteli so izraziti neko
razočaranje nad našimi politiki in razočaranje nad pogajanji, ko gre za našo državo.
Z drugim sklopom vprašanj sem dobil nek splošni pogled in mišljenje anketirancev o
pogajanjih. Anketiranci večinoma prihajajo iz uspešnih podjetij, kar 73 odstotkov je takih.
Za sebe mislijo, da so dobri pogajalci in da znajo skleniti dogovor, saj kar 87 odstotkov
vseh vprašanih misli tako. Anketiranci pa se z veliko večino ne strinjajo s tem, da smo
Slovenci spretni pogajalci, saj jih kar 73 odstotkov misli tako.
7.3.3 PRIPRAVA NA POGAJANJA IN ZAČETEK POSLOVNIH POGAJANJ
S tretjim sklopom vprašanj želim raziskati, kako natančno ali če se anketiranci sploh
pripravljajo na pogajanja in kako jih začenjajo. Veliko avtorjev pripravo in začetek na
pogajanja obravnava kot ključno za uspešno sklenjen dogovor, saj je to tisti čas, ko si
lahko pred tvojim nasprotnim partnerjem pridobiš odločilno prednost. Ta sklop zajema
sedem vprašanj, ki se nanašajo na bistvene točke, ki so pomembne pri pripravi in začetku
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na poslovna pogajanja. Vprašanja se nanašajo na načrt poteka pogajanj, pogajalske
intervale, predvidevanje ugovorov, vtis, preverjanje poslovnih partnerjev.
Vprašanje 8: Ali se na pogajanja pripravite oziroma ali naredite načrt poteka
pogajanj?
Tabela 13: Ali se na pogajanja pripravite oziroma ali naredite načrt poteka
pogajanj?
V številu
Da
Ne
Skupaj

19
11
30
Vir: lastni, priloga II

V odstotkih
63 %
37 %
100 %

Grafikon 8: Ali se na pogajanja pripravite oziroma ali naredite načrt poteka
pogajanj?

37 %
Da
63 %

Ne

Vir: lastni, tabela 13
V literaturi lahko zasledimo, da je skrivnost uspešnih pogajanj največkrat v dobrih
pripravah, ocenjujejo, da lahko celo več kot 90 odstotkov. Če priprave niso izvedene
kakovostno, se lahko poslovimo od dobrega dogovora. Glavno načelo pa je, da
nepripravljeni pogajalci ne smejo na pogajanja, saj lahko naredijo s tem več škode kot
koristi. Tega se zaveda kar 63 odstotkov anketirancev, ki so odgovorili, da se na
pogajanja pripravijo in naredijo načrt poteka pogajanj. Preostalih 37 odstotkov
anketirancev pa se na pogajanja ne pripravi in ne naredi načrta poteka pogajanj. Še
vedno pa se večji delež anketirancev zaveda pomembnosti priprave.
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Vprašanje 9: Ali si pred pogajanji določite pogajalski interval oziroma zgornjo
in spodnjo mejo, do katere lahko greste pri pogajanjih?
Tabela 14: Ali si pred pogajanji določite pogajalski interval oziroma zgornjo in
spodnjo mejo, do katere lahko greste pri pogajanjih?
V številu
Da
Ne
Skupaj

24
6
30
Vir: lastni, priloga II

V odstotkih
80 %
20 %
100 %

Grafikon 9: Ali si pred pogajanji določite pogajalski interval oziroma zgornjo in
spodnjo mejo, do katere lahko greste pri pogajanjih?

20 %
Da
80 %

Ne

Vir: lastni, tabela 14
V pripravah na pogajanja je pomembno določiti zgornjo točko, to je tisto, kar si želimo,
ter spodnjo točko, pod katero se nismo več pripravljeni pogajati. Nekje v sredini je točka,
ki je realno dosegljiva. Kar 80 odstotkov anketirancev si pred pogajanji določi zgornjo in
spodnjo mejo. Le 20 odstotkov anketirancev pa si intervalov pred pogajanji ne določa.
Vprašanje 10: Ali pogajanja po navadi prepustite naključju »kar bo, pač bo«?
Tabela 15: Ali pogajanja po navadi prepustite naključju »kar bo, pač bo«?
V številu
Da
Ne
Skupaj

12
18
30
Vir: lastni, priloga II

80

V odstotkih
40 %
60 %
100 %

Grafikon 10: Ali pogajanja po navadi prepustite naključju »kar bo, pač bo«?
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60 %
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Vir: lastni, tabela 15
Izjemno pomembna zahteva pred pogajanji je, da določimo cilje pogajanj. Pogajalci
morajo vnaprej vedeti, kaj hočejo s pogajanji doseči. Z jasno postavljenimi cilji lahko po
koncu pogajanj tudi kritično presojamo uspešnost le-teh in analiziramo, kaj smo naredili
dobro in kaj je treba naslednjič še izboljšati. Od vseh vprašanih 60 odstotkov anketirancev
pogajanja nikoli ne prepusti naključju »kar bo, pač bo« in si pred pogajanji jasno zastavi
cilje. Je pa presenetljiv podatek, glede na prejšnje rezultate, da kar 40 odstotkov
anketirancev pogajanja prepusti naključju »kar bo, pač bo«. Čeprav je še vedno več
takih, ki pogajanja ne prepustijo naključju, menim, da visoka številka tistih, ki pogajanja
prepusti naključju, izvira iz mišljenja, da če ne bo uspelo tokrat, bo pa naslednjič, dokler
ne bo dosegel, kar si želi.
Vprašanje 11: Ali pred pogajanji predvidite morebitne ugovore nasprotne
strani in se na njih pripravite?
Tabela 16: Ali pred pogajanji predvidite morebitne ugovore nasprotne strani in
se na njih pripravite?
V številu
Da
Ne
Skupaj

18
12
30
Vir: lastni, priloga II

81

V odstotkih
60 %
40 %
100 %

Grafikon 11: Ali pred pogajanji predvidite morebitne ugovore nasprotne strani
in se na njih pripravite?

40 %
60 %

Da
Ne

Vir: lastni, tabela 16
Ugovori nasprotne strani med pogajanji nam sporočajo, da smo prišli že tako daleč, da
lahko upamo na uspešen zaključek pogajanj. Za uspešno sklenjen dogovor je treba
ugovore nasprotne strani predvideti in se že prej pripraviti na njih, da bomo lahko
nasprotno stranko z našim odgovorom v vsej meri osrečili in prepričali. Rezultati ankete
kažejo, da se 60 odstotkov vseh vprašanih pripravi na ugovore nasprotne strani. Torej kar
60 odstotkov vprašanih pred pogajanji predvidi ugovore in ima na predvidene ugovore
pripravljene odgovore. Preostalih 40 odstotkov anketirancev pa ugovore ne predvidi in se
na njih ne pripravi. Ugovore sproti rešujejo med pogajanji.
Vprašanje 12: Ali imate navado, da z določenimi prijemi naredite vtis na
nasprotno stran še pred začetkom pogajanj (obleka, točnost, humor, pohvala,
poslovno darilo)?
Tabela 17: Ali imate navado, da z določenimi prijemi naredite vtis na nasprotno
stran še pred začetkom pogajanj (obleka, točnost, humor, pohvala, poslovno
darilo)?
V številu
Da
Ne
Skupaj

20
10
30
Vir: lastni, priloga II
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V odstotkih
67 %
33 %
100 %

Grafikon 12: Ali imate navado, da z določenimi prijemi naredite vtis na
nasprotno stran še pred začetkom pogajanj (obleka, točnost, humor, pohvala,
poslovno darilo)?

33 %
Da
67 %

Ne

Vir: lastni, tabela 17
Poleg zdrave kmečke pameti je največje bogastvo pri pogajanjih smisel za humor, da se
znamo pošaliti iz samega sebe in razbiti napeto ozračje. Prav tako je pomembno, da smo
urejeni ter da na pogajanja in sestanke ne zamujamo. To so pomembni mali prijemi, ki so
lahko na koncu odločilni za sklenitev dobrega posla, saj konec koncev ljudje delamo posel.
Vsi ti prijemi so spretna oblika manipulacije, ki jih nasprotna stran težko opazi. Tega se
zaveda kar 67 odstotkov vseh vprašanih, ki so v anketi potrdili, da z obleko, točnostjo,
humorjem, pohvalo in poslovnim darilom naredijo vtis na nasprotno stran. Preostalih 33
odstotkov anketirancev pa tem prijemom ne namenja posebnega poudarka.
Vprašanje 13: Ali se prej pozanimate o poslovnem partnerju, s katerim se boste
pogajali?
Tabela 18: Ali se prej pozanimate o poslovnem partnerju, s katerim se boste
pogajali?
V številu
Da
Ne
Skupaj

28
2
30
Vir: lastni, priloga II
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V odstotkih
93 %
7%
100 %

Grafikon 13: Ali se prej pozanimate o poslovnem partnerju, s katerim se boste
pogajali?

7%
Da
93 %

Ne

Vir: lastni, tabela 18
Informacije o nasprotni strani so velika moč, omogočajo nam pravilno ravnati med
pogajanji. Tisti, ki je bolje obveščen o vsebini pogajanj, ima veliko prednost pred
neobveščenim. Tega se zaveda tudi večina anketirancev, saj je kar 93 odstotkov
anketiranih odgovorilo, da se prej pozanima o poslovnem partnerju, s katerim se
pogajajo. Le 7 odstotkov je takih, ki se pred pogajanji ne pozanimajo o nasprotnem
partnerju.
Vprašanje 14: Kako pridobivate podatke o poslovnem partnerju, s katerim se
boste pogajali?
Tabela 19: Kako pridobivate podatke o poslovnem partnerju, s katerim se
boste pogajali?
Podatki o poslovnem partnerju
Lastne izkušnje
Izkušnje drugih partnerjev
Boniteta poslovnih partnerjev
Drugo
Ne preverjam poslovnih partnerjev

Točke
14
12
11
5
2
Vir: lastni, priloga II
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Število točk

Grafikon 14: Kako pridobivate podatke o poslovnem partnerju, s katerim se
boste pogajali?
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Vir: lastni, tabela 19
Pred vsakim srečanjem z novo ali staro stranko je treba preveriti vse pomembne podatke,
ki močno vplivajo na sodelovanje. Treba je preveriti vse od predhodnega sodelovanja,
informacije v zvezi s plačili, vse prejšnje pogodbe, kako dosledna je bila nasprotna stran
pri izpolnjevanju določil ter najbolj pomembno, v kakšnem stanju je podjetje, s katerim
mislimo sodelovati. Če je podjetje globoko v minusu, seveda ne bomo z njim sklepali
poslov in podpisovali pogodb, saj je riziko prevelik. Na to vprašanje je bilo možnih več
odgovorov. Največ anketirancev preverja poslovne partnerje glede na lastne izkušnje, s
tem da so z njimi v preteklosti že sodelovali, na podlagi tega odločijo, ali je smiselno
sodelovanje z njimi ali ne. Ta odgovor je imel največ točk, kar 14. Takoj za tem sledijo
izkušnje drugih partnerjev, ki so dosegle 12 točk. Sledi boniteta poslovnih partnerjev, ki je
zbrala 11 točk. Le 5 točk je zbral odgovor drugo. Malo anketirancev pa ne preverja
poslovnih partnerjev, saj je imel ta odgovor le 2 točki.
S tretjim sklopom vprašanj sem hotel raziskati, kako se pogajalci pripravijo na pogajanja
in kako pogajanja začenjajo. Nad rezultati sem pozitivno presenečen, saj večino
pogajalcev, ki so izpolnili anketne vprašalnike, pripravo in začetek pogajanj jemlje skrajno
resno ter se zaveda pomembnosti priprav za uspešno sklenjen posel. Anketiranci pripravi
namenjajo veliko pozornosti, saj 63 odstotkov vprašanih naredi načrt poteka pogajanja.
Kar 80 odstotkov vseh vprašanih določi pogajalski interval oziroma zgornjo in spodnjo
mejo, do katere lahko grejo pri pogajanjih. Anketiranci tudi nimajo navade pogajanj
prepustiti naključju »kar bo, pač bo«, saj je 60 odstotkov vseh vprašanih odgovorilo, da
pogajanj ne prepuščajo naključju. Na ugovore nasprotne strani se pripravi 60 odstokov
vseh vprašanih. Kar 67 odstotkov anketirancev poskuša z raznimi prijemi, kot so humor,
obleka in poslovna darila narediti vtis na nasprotno stran. S 93 odstotki pa najbolj izstopa
podatek o preverjanju poslovnih partnerjev, samo 7 odstotkov vseh vprašanih ne preverja
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poslovnih partnerjev. Pri preverjanju poslovnih partnerjev anketiranci najbolj zaupajo
lastnim izkušnjam s partnerji.
7.3.4 POTEK POGAJANJ TER UPORABA POGAJALSKIH TAKTIK IN STRATEGIJ
S četrtim sklopom vprašanj želim raziskati, ali anketiranci uporabljajo pogajalske taktike in
strategije med pogajanji ter ali znajo pravilno odreagirati na različne pomembne situacije,
ki se lahko pojavijo med pogajanji. Ta sklop zajema enajst vprašanj, ki se nanašajo na
pogajalske taktike in strategije, na konfliktne situacije, na nenormalne zahteve nasprotne
strani, ugovore med samim potekom pogajanj, dvoumne situacije, poznavanje
nasprotnikove moči, sprejemanje prve ponudbe in na neverbalno komunikacijo med
pogajanji. Ta sklop zajema najpomembnejše točke, na katere mora dober pogajalec paziti
med potekom pogajanj. V tem sklopu vprašanj sta tudi dva odprta tipa, pri katerih sem
anketirancem pustil malo več svobode pri odgovorih.
Vprašanje 15: Ali imate navado, da pred pogajanji izberete pogajalsko taktiko?
Tabela 20: Ali imate navado, da pred pogajanji izberete pogajalsko taktiko?
V številu
Da
Ne
Skupaj

16
14
30
Vir: lastni, priloga II

V odstotkih
53 %
47 %
100 %

Grafikon 15: Ali imate navado, da pred pogajanji izberete pogajalsko taktiko?

47 %
53 %

Da
Ne

Vir: lastni, tabela 20
V literaturi lahko zasledimo, da so pogajalske taktike pravzaprav neka orožja, s katerimi
lahko uresničimo in dosežemo naše postavljene cilje. Ni nujno, da nam bodo pogajalske
taktike zagotovile uspeh, lahko pa z njimi naredimo velik korak k bolje sklenjenemu poslu.
Anketiranci so bili pri tem vprašanju nekoliko neopredeljeni, saj jih le malo nad 50
odstotki vprašanih pri pogajanjih uporabi pogajalsko taktiko. Preostalih 47 odstotkov
anketirancev pa pred pogajanji nima navade, da si izbere pogajalsko taktiko. Mislim, da je
razlog predvsem v tem, da pogajalci ne poznajo točno, na kakšen način določena taktika
deluje. Kot sem že omenil, je taktika le neko orodje, ki nam pomaga k boljše sklenjenemu
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poslu. Seveda pa ni nujno, da smo pri taktiki vedno uspešni in da je taktika zagotovilo za
uspeh.
Vprašanje 16: Ali pri pogajanjih uporabljate katero od naštetih pogajalskih
taktik? (možnih je bilo več odgovorov)
Tabela 21: Ali pri pogajanjih izberete katero od naštetih pogajalskih taktik?
Pogajalske taktike
Vzemi ali pusti
Nobene od naštetih
»Taktika rezin«
Postavljanje ekstremnih zahtev
Zadnji rok
Pod običajnimi pogoji
»Samo še tale malenkost«
Taktika izčrpavanja nasprotnika
Slepilni manever
»Dobri in grdi fantje«
Igralsko obnašanje in čustveno vedenje
Danska dražba
Uničevalna vprašanja
Napadalnost (agresivnost)
Sklicevanja na avtoriteto
»Izvršeno dejstvo«
Vir: lastni, priloga II

Točke
11
8
7
7
7
6
5
5
4
3
3
3
3
2
1
1

Grafikon 16: Ali pri pogajanjih uporabljate katero od naštetih pogajalskih
taktik?
12
Število točk

10
8
6
4
2
0
Točke

Pogajalske taktike

Vir: lastni, tabela 21
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Za potrebe magistrske naloge sem izbral najpogostejše taktike, ki se jih da zaslediti tako v
domači kot tuji literaturi. Zanimalo me je, katere so tiste taktike, ki so med pogajalci
najbolj priljubljene, in katere so tiste, ki jih pogajalci bolj malo uporabljajo. Rezultati so
me zelo presenetili, saj je na prvem mestu pristala taktika vzemi ali pusti, ki je zbrala 11
točk. Na drugem mestu je odgovor, da se med pogajanji ne uporablja nobene od naštetih
taktik, ki je zbral 8 točk. Tretje mesto si s 7 točkami delijo odgovori »taktika rezin«,
taktika postavljanja ekstremnih zahtev in zadnji rok. Na četrtem mestu je pristala taktika
»pod običajnimi pogoji« s 6 točkami. Na petem mestu sta taktiki »samo še tale
malenkost« in taktika izčrpavanja nasprotnika s po 5 točkami. Na šestem mestu je slepilni
manever, ki je zbral 4 točke. Sedmo mesto si s tremi točkami delijo štiri taktike, in sicer
»dobri in grdi fantje«, igralsko obnašanje in čustveno vedenje, danska dražba in
uničevalna vprašanja. Na osmem mestu je napadalnost (agresivnost) z dvema točkama.
Na zadnjem mestu pa sta pristali taktiki sklicevanje na avtoriteto in »izvršeno dejstvo« z
eno točko. Rezultat me preseneča zato, ker taktika vzemi ali pusti velja za zelo agresivno.
Podlaga te taktike je domneva, da lahko pogoje postavlja tisti, ki je močnejši, šibkejši pa
se mora prilagajati in sprejeti ponujeno. Če se vrnem na vprašanja v drugem sklopu (o
uspešnosti podjetja, v katerem so zaposleni anketiranci), je kar 73 odstotkov anketirancev
odgovorilo, da je njihovo podjetje poslovno uspešno. Gleda na ta odgovor se tudi lažje
razume ta rezultat, saj z uporabo te taktike damo nasprotni strani vedeti, da smo toliko
močni, da si lahko privoščimo tak pristop.
Vprašanje 17: Če ne uporabljate nobene od naštetih, ali lahko zaupate, katero
uporabljate?
Tabela 22: Če ne uporabljate nobene od naštetih, ali lahko zaupate, katero
uporabljate?
Točke
Taktiko prepričevanja
Svojo unikatno taktiko
Taktiko »win win«

1
1
1

Taktiko »odprte karte«

1
Vir: lastni, priloga II
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Grafikon 17: Če ne uporabljate nobene od naštetih, ali lahko zaupate, katero
uporabljate?

Število točk

2

1
Točke
0
Taktika
Svojo unikatno Taktika »win Taktika »odprte
prepričevanja
taktiko
win«
karte«
Ostale pogajalske taktike

Vir: lastni, tabela 22
Od vseh anketirancev, ki so pri prejšnjem vprašanju odgovorili, da ne uporabljajo nobene
od naštetih taktik, me je zanimalo, s kakšno taktiko oni pristopijo k pogajanjem. Največ
anketirancev poleg naštetih taktik uporablja še taktiko prepričevanja, svojo unikatno
taktiko, taktiko »win win« in taktiko »odprte karte«, vse te so zbrale po 1 točko.
Vprašanje 18: Ali se znate soočiti s konfliktno situacijo med pogajanji?
Tabela 23: Ali se znate soočiti s konfliktno situacijo med pogajanji?
V številu
Da
Ne
Skupaj

V odstotkih

25
5
30
Vir: lastni, priloga II

83 %
17 %
100 %

Grafikon 18: Ali se znate soočiti s konfliktno situacijo med pogajanji?

17 %
Da
83 %

Ne

Vir: lastni, tabela 23
V vsakem pogajanju lahko naletimo na konfliktno situacijo. Konfliktov se ne smemo
izogibati, saj sprotno reševanje konfliktov pripelje do odkrivanja nekih novih idej za
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ugodno rešitev, od katere imata lahko koristi obe strani, ki sta udeleženi v pogajanjih.
Uspešen pogajalec se konfliktov ne boji in ne izogiba, zna jih reševati in zna nasprotnika
pravilno umiriti, da se pogajanja lahko nadaljujejo. Prekinitev pogajanj zaradi konfliktne
situacije ne koristi nobenemu. Pomembnosti reševanja konfliktov med pogajanji se zaveda
kar 83 odstotkov anketirancev, ki so odgovorili, da se znajo soočiti s konfliktno situacijo
med pogajanji. Le 17 odstotkov anketiranih je odgovorilo, da se s konfliktno situacijo ne
zna soočiti.
Vprašanje 19: Ali znate pravilno odreagirati, če vam začne nasprotna stran, ki
je za vas strateško pomemben partner, postavljati zahteve, ki so za vas
previsoke in nesprejemljive?
Tabela 24: Ali znate pravilno odreagirati, če vam začne nasprotna stran, ki je
za vas strateško pomemben partner, postavljati zahteve, ki so za vas previsoke
in nesprejemljive?
V številu
Da
Ne
Skupaj

V odstotkih

18
12
30
Vir: lastni, priloga II

60 %
40 %
100 %

Grafikon 19: Ali znate pravilno odreagirati, če vam začne nasprotna stran, ki je
za vas strateško pomemben partner, postavlja zahteve, ki so za vas previsoke
in nesprejemljive?

40 %
60 %

Da
Ne

Vir: lastni, tabela 24
V uspešno sklenjenih pogajanjih je treba sprejeti dejstvo, da morata obe strani iz pogajanj
nekaj pridobiti, to pa pomeni, da je treba v pogajalskem procesu tudi popuščati in
odstopati od začetnih zahtev, vendar nikoli ne smemo popuščati tako, da gremo pod svojo
spodnjo mejo. Če nam nesprejemljive zahteve postavlja naš strateško pomemben partner,
smo res pred velikim preizkusom. Na nesprejemljive zahteve strateško pomembnega
partnerja zna pravilno odreagirati 60 odstotkov vseh vprašanih, še vedno pa veliko
vprašanih ne zna odreagirati na take zahteve, in sicer 40 odstotkov. V takem primeru je
res najbolje, da popuščamo počasi in večkrat, da ne delamo velikih popuščanj, ampak jih
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razdelimo v več manjših. Le tako lahko pri našem poslovnem partnerju omilimo zahteve in
ga prepričamo v nadaljnje sodelovanje.
Vprašanje 20: Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z »da«, ali lahko
napišete, kako?
Tabela 25: Če ste na zgornjo vprašanje odgovorili z »da«, ali lahko napišete,
kako?
Sklenitev kompromisa, vsaka stran malo popusti
Prepričevanje z argumenti in realnimi primeri
Zamenjava partnerja
Odvisno od situacije, ali je dogovor res nujen
S prekinitvijo in prestavitvijo pogajanj na drugi dan
Vir: lastni, priloga II

Število točk
6
3
2
1
1

Grafikon 20: Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z »da«, ali lahko napišete,
kako?
7
6

Število točk
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Točke

1
0
Sklenitev
Prepričevanje z
kompromisa, argumenti ter
vsaka stran za realnimi primeri
nekaj popusti

Zamenjava
partnerja

Odvisno od S prekinitvijo in
situacije, ali je prestavitvijo
dogovor res
pogajanj na
nujen
drugi dan

Obramba pred nesprejemljivimi zahtevami

Vir: lastni, tabela 25
Doseči dogovor s pomembnim strateškim partnerjem je ena izmed najtežjih in
najpomembnejših nalog vsakega pogajalca. Če nam pomemben strateški partner začne
postavljati nesprejemljive zahteve, pa ta naloga postane še težja. Kar 60 odstotkov vseh
anketirancev zna odreagirati na nesprejemljive zahteve pomembnega strateškega
partnerja. Z nesprejemljivimi zahtevami se anketiranci soočajo na različne načine. Tak
problem anketiranci največkrat poskusijo rešiti s kompromisom, ki je zbral 6 točk. Na
drugem mestu so prepričevanja z argumenti in realnimi primeri s 3 točkami. Na tretjem
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mestu je zamenjava partnerja s po dvema točkama, na četrtem mestu pa sta odgovora o
nujnosti sklenjenega dogovora in prekinitev pogajanj, oba z eno točko.
Vprašanje 21: Ali poznate meje moči druge strani v pogajanjih?
Tabela 26: Ali poznate meje moči druge strani v pogajanjih?
V številu
Da
Ne
Skupaj

20
10
30
Vir: lastni, priloga II

V odstotkih
67 %
33 %
100 %

Grafikon 21: Ali poznate meje moči druge strani v pogajanjih?

33 %
Da
67 %

Ne

Vir: lastni, tabela 26
Preučevanje meje moči nasprotne strani je izjemnega pomena. Od tega je v veliki večini
odvisno, s kakšno ponudbo lahko začnemo in kaj lahko od pogajanj pričakujemo. Moč se
lahko oceni tako za sebe kot za nasprotno stran. Uspešen pogajalec si zelo prizadeva
preučiti meje nasprotne strani, tako da je med pogajanji s tem seznanjen ter da lahko
pravilno odreagira in pametno popušča ali pa sploh ne. Meje moči nasprotne strani v
pogajanjih pozna kar 67 odstotkov vseh vprašanih. Anketirancev, ki ne poznajo meje moči
nasprotne strani, pa je 33 odstotkov.
Vprašanje 22: Ali znate odreagirati na dvoumno situacijo med pogajanji?
Tabela 27: Ali znate odreagirati na dvoumno situacijo med pogajanji?
V številu
Da
Ne
Skupaj

16
14
30
Vir: lastni, priloga II
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V odstotkih
53 %
47 %
100 %

Grafikon 22: Ali znate pravilno odreagirati na dvoumno situacijo med
pogajanji?

47%
53%

Da
Ne

Vir: lastni, tabela 27
Za pogajanja velja, da predvsem v fazi poteka pogajanj dobivamo od nasprotne strani
veliko argumentov »za« ali »proti«. Včasih znajo biti ti argumenti tudi zelo nejasni in
nerazumljivi, zato mora dober pogajalec znati obvladati dvoumne situacije in izločiti tiste
argumente, ki so res pomembni, od tistih, ki so manj pomembni. Rezultati ankete glede
na to vprašanje so kar tesni, saj samo 53 odstotkov vseh vprašanih zna pravilno
odreagirati na dvoumne situacije med pogajanji, kar 47 odstotkov pa jih ne zna pravilno
odreagirati. Mislim, da je rezultat tesen zaradi zahtevnosti izločitve teh argumentov, tudi
če si še tako izkušen pogajalec, lahko narediš napačno odločitev pri dvoumni situaciji.
Vprašanje 23: Ali imate navado, da hitro sprejmete prvo ponudbo nasprotne
strani?
Tabela 28: Ali imate navado, da hitro sprejmete prvo ponudbo nasprotne
strani?
V številu
Da
Ne
Skupaj

8
22
30
Vir: lastni, priloga II

V odstotkih
27 %
73 %
100 %

Grafikon 23: Ali imate navado, da hitro sprejmete prvo ponudbo nasprotne
strani?

27 %
Da
73 %

Ne

Vir: lastni, tabela 28
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Prvo ponudbo nasprotne strani naj se v pogajanjih ne bi nikoli sprejelo, pa tudi če je še
tako ugodna in dobra, vedno moramo imeti v mislih, da mogoče lahko iztržimo še kaj več.
V mislih moramo imeti tudi, da nasprotna stran vedno začenja z zgornjo mejo in da ima
vedno nekaj manevrskega prostora za pogajanja. Prvo ponudbo ne sprejme kar 73
odstotkov vseh vprašanih, le 27 odstotkov pa prvo ponudbo sprejme.
Vprašanje 24: Ali ste pozorni na neverbalno komunikacijo (kretnje rok, mimika
obraza, stisk rok, položaj telesa) človeka, s katerim se pogajate?
Tabela 29: Ali ste pozorni na neverbalno komunikacijo (kretnje rok, mimika
obraza, stisk rok, položaj telesa) človeka, s katerim se pogajate?
V številu
Da
Ne
Skupaj

21
9
30
Vir: lastni, priloga II

V odstotkih
70 %
30 %
100 %

Grafikon 24: Ali ste pozorni na neverbalno komunikacijo (kretnje rok, mimika
obraza, stisk rok, položaj telesa) človeka, s katerim se pogajate?

30 %
Da
70 %

Ne

Vir: lastni, tabela 29
Neverbalna komunikacija nam lahko pove veliko o človeku, s katerim se pogajamo. En
sam gib nam lahko pove dosti več kot tisoč besed, le pozorni moramo biti na to.
Neverbalne komunikacije nimamo pod zavestno kontrolo, zato je pristnejša in bolj odkrita
kot besedna. Z mimiko obraza in kretnjami lahko naši nasprotni strani povemo ogromno
informacij, za katere še sami ne vemo, da smo ji povedali. Neverbalna komunikacija ni
bistvena za sklepanje dogovorov in poslov, lahko pa je tista pika na i, ki nam manjka za
uspešno sklenjen dogovor, in tega se zaveda kar 70 odstotkov anketirancev, ki so
odgovorili, da so pozorni na neverbalno komunikacijo. Le 30 odstotkov ni pozornih na
neverbalno komunikacijo.
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Vprašanje 25: Ali veste, kaj pomenijo določene kretnje rok, stisk roke in
partnerjeva mimika obraza med pogajanji oziroma pred začetkom pogajanj?
Tabela 30: Ali veste, kaj pomenijo določene kretnje rok, stisk roke in
partnerjeva mimika obraza med pogajanji oziroma pred začetkom pogajanj?
V številu
Da
Ne
Skupaj

15
15
30
Vir: lastni, priloga II

V odstotkih
50 %
50 %
100 %

Grafikon 25: Ali veste, kaj pomenijo določene kretnje rok, stisk roke in
partnerjeva mimika obraza med pogajanji oziroma pred začetkom pogajanj?

50 %

50 %

Da
Ne

Vir: lastni, tabela 30
Iz prejšnjega vprašanja je razvidno, da so anketiranci pozorni na neverbalno komunikacijo
pri nasprotni strani. Pri vprašanju, ali anketiranci vedo, kaj pomenijo določene neverbalne
kretnje, pa so precej bolj neopredeljeni in neodločeni, saj rezultat kaže, da 50 odstotkov
vseh vprašanih ve, kaj pomenijo določene neverbalne kretnje, kar 50 odstotkov pa ne
pozna pomena neverbalnih kretenj. Rezultat kaže na to, da anketiranci niso tako suvereni
pri poznavanju neverbalnih kretenj. Mislim, da je razlog predvsem v velikem številu
kretenj in preučevanju vedenja vsakega človeka posebej. Vsak človek je unikaten in
neverbalna komunikacija lahko pri dveh različnih osebah pomeni čisto različno.
S četrtim sklopom vprašanj sem želel raziskati, kako znajo anketiranci odreagirati na
različne pomembne situacije med pogajanjem in ali med pogajanji uporabljajo pogajalske
taktike. Tudi rezultati v tem sklopu vprašanj so me pozitivno presenetili, saj so anketiranci
na večino vprašanj odgovorili pozitivno. V veliki večini so z odgovori potrdili, da znajo
odreagirati na različne situacije, ki se lahko pojavijo med pogajanji. Najbolj so me
presenetili rezultati s področja pogajalskih taktik. Anketiranci so s 53 odstotki odgovorili,
da pred pogajanji izberejo pogajalsko taktiko. Najbolj priljubljena pogajalska taktika med
anketiranci je taktika vzemi ali pusti, ki je v raziskavi zbrala 13 točk. Kar 83 odstotkov
vseh vprašanih se med pogajanji zna soočiti s konfliktno situacijo. Na vprašanje, ali znajo
pravilno odreagirati, če pomemben poslovni partner postavlja previsoke zahteve, je
pozitivno odgovorilo 60 odstotkov anketirancev. Tak problem največkrat poskusijo rešiti s
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kompromisom, ki je v raziskavi zbral 6 točk. Anketiranci tudi dobro poznajo meje moči
nasprotne strani v pogajanjih, saj je 63 odstotkov vprašanih odgovorilo, da jih poznajo.
Malo manj suvereni so bili anketiranci pri reagiranju na dvoumno situacijo, saj jih zna
nanjo odreagirati le malo več kot 50 odstotkov. Zelo prepričljivi so bili anketiranci pri
nepotrditvi prve ponudbe, 73 odstotkov jih je odgovorilo, da nikoli ne sprejmejo prve
ponudbe nasprotne strani. Zelo suvereni so bili anketiranci tudi pri pozornosti na
neverbalno komunikacijo, kar 70 odstotkov je pozornih, neopredeljeni pa so bili pri
poznavanju take komunikacije, saj jih le 50 odstotkov ve, kaj določene kretnje in gibi
pomenijo.
7.3.5 ZAKLJUČEK POSLOVNIH POGAJANJ
S petim sklopom vprašanj želim raziskati, na kakšen način anketiranci zaključujejo
pogajanja oziroma ali so sploh pozorni na to, kako jih zaključijo. Ta sklop zajema pet
vprašanj, ki se nanašajo na pomembne situacije, ki se lahko pojavijo pred in med
zaključkom pogajanj. S tem sklopom sem želel preveriti, ali so anketiranci pozorni, na
kakšen način pogajanja zaključujejo, in ali vedo, kdaj je pravi trenutek za zaključek
pogajanj.
Vprašanje 26: Ali ste pozorni, na kakšen način zaključite pogajanja?
Tabela 31: Ali ste pozorni, na kakšen način zaključite pogajanja?
V številu
Da
Ne
Skupaj

20
10
30
Vir: lastni, priloga II

V odstotkih
67 %
33 %
100 %

Grafikon 26: Ali ste pozorni, na kakšen način zaključite pogajanja?

33 %
Da
67 %

Ne

Vir: lastni, tabela 31
Zaključek pogajanj je pravzaprav tisto, za kar se trudimo med pogajanji. Zaključek je cilj
našega dela med pogajanji. Vse lahko prej naredimo prav, vendar če na koncu ne
podpišemo pogodbe ali pomembnega naročila, je bil ves trud prej zaman. Najbolj
pomembno pri zaključku je, da znamo izbrati pravi način, kako pogajanja zaključimo.
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Anketiranci so s 67 odstotki odgovorili, da so pozorni, na kakšen način zaključijo
pogajanja. Še vedno pa je kar nekaj takih, ki na zaključek niso pozorni, teh je 33
odstotkov.
Vprašanje 27: Ali imate pri pogajanjih navado, da besedo »ne« pri vaši
nasprotni strani sprejmete za končni odgovor?
Tabela 32: Ali imate pri pogajanjih navado, da besedo »ne« pri nasprotni strani
sprejmete za končni odgovor?
V številu
Da
Ne
Skupaj

4
26
30
Vir: lastni, priloga II

V odstotkih
13 %
87 %
100 %

Grafikon 27: Ali imate pri pogajanjih navado, da besedo »ne« pri vaši
nasprotni strani sprejmete za končni odgovor?

13 %
Da
Ne

87 %

Vir: lastni, tabela 32
Ena izmed pomembnih prvin uspešnega pogajalca je vztrajnost. Tudi če te nasprotna
stran zavrne, se ne sme takoj vdati v usodo, ampak je treba vse še enkrat preučiti in spet
poskusiti. Mogoče pa se lahko naslednjič bolj približa skupnim interesom. Tega se v veliki
večini zavedajo tudi anketiranci, saj je kar 87 odstotkov vprašanih odgovorilo, da besedo
»ne« pri nasprotni strani ne sprejme za končni odgovor. Takih, ki to sprejmejo, je le 13
odstotkov.
Vprašanje 28: Ali imate navado, da odidete s pogajanj z občutkom izgube
oziroma poraza?
Tabela 33: Ali imate navado, da odidete s pogajanj z občutkom izgube oziroma
poraza?
V številu
Da
Ne
Skupaj

8
22
30
Vir: lastni, priloga II
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V odstotkih
27 %
73 %
100 %

Grafikon 28: Ali imate navado, da odidete s pogajanj z občutkom izgube
oziroma poraza?

27 %
Da
73 %

Ne

Vir: lastni, tabela 33
Po pogajanjih pogajalce dostikrat spremlja občutek, da bi lahko pri določenih zadevah še
malo popustili in tako dobili določen posel. Ali pa obratno, da bi lahko določen posel
sklenili pod veliko boljšimi pogoji, kot so ga. Marsikateri pogajalec gre od pogajalske mize
razočaran, spet drugi kot zmagovalec. Anketiranci so pri vprašanju, ali imajo navado, da
odidejo s pogajanj z občutkom izgube ali poraza, s kar 73 odstotki odgovorili, da nimajo
take navade, teh 73 odstotkov jih tudi meni, da grejo s pogajanj kot zmagovalci. Takih, ki
imajo občutek izgube oziroma poraza, pa je 27 odstotkov.
Vprašanje 29: Ali imate kdaj občutek, da zaradi nepravilnega pristopa k
pogajanjem izgubite pomemben posel za podjetje?
Tabela 34: Ali imate kdaj občutek, da zaradi nepravilnega pristopa k
pogajanjem izgubite pomemben posel za podjetje?
V številu
Da
Ne
Skupaj

14
16
30
Vir: lastni, priloga II

V odstotkih
47 %
53 %
100 %

Grafikon 29: Ali imate kdaj občutek, da zaradi nepravilnega pristopa k
pogajanjem izgubite pomemben posel za podjetje?

47 %
Da

53 %

Ne

Vir: lastni, tabela 34
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Glede na prejšnje rezultate, ki so vezani na zaključek pogajanj, me je rezultat pri tem
vprašanju zelo presenetil, saj je le 53 odstotkov vseh anketirancev odgovorilo, da nima
takega občutka, še vedno pa je velik delež tistih, ki menijo, da tak občutek imajo, teh je
kar 47 odstotkov. Iz rezultata lahko sklepam, da so anketiranci, čeprav večinoma
dosegajo dobre poslovne rezultate, še vedno kar kritični do samih sebe. Tako da jih 47
odstotkov še vedno meni, da lahko v prihodnje še izboljšajo svoje poslovne uspehe z
izbiro pravega pogajalskega pristopa.
Vprašanje 30: Ali prepoznate trenutek, ko je treba pogajanja zaključiti?
Tabela 35: Ali prepoznate trenutek, ko je treba pogajanja zaključiti?
V številu
Da
Ne
Skupaj

24
6
30
Vir: lastni, priloga II

V odstotkih
80 %
20 %
100 %

Grafikon 30: Ali prepoznate trenutek, ko je treba pogajanja zaključiti?

20 %
Da
80 %

Ne

Vir: lastni, tabela 35
Jasno je, da je treba poslovna pogajanja enkrat končati, glavno vprašanje, ki se pojavlja,
je, kdaj in kako. Vse je lahko zaman, če ne izberemo pravega trenutka za zaključek.
Pogajalci morajo biti usposobljeni, da prepoznajo pravi trenutek za zaključevanje
pogajanj. Glavno pri zaključevanju je, da sta se stranki sporazumeli o glavnih vsebinah
pogajanj, če je to izpolnjeno, lahko pogajalci že postopoma razmišljajo o zaključevanju.
Kar 80 odstotkov anketirancev prepozna, kdaj je pravi trenutek za zaključek pogajanj,
samo 20 odstotkov anketirancev pa tega trenutka ne prepozna.
S petim sklopom vprašanj sem hotel preveriti, ali so anketiranci pozorni na to, kako
zaključujejo pogajanja in s kakšnim občutkom pogajanja zapuščajo. Tudi v tem sklopu
vprašanj so anketiranci po večini odgovarjali pozitivno. Najbolj pa sem bil presenečen nad
odgovorom na vprašanje, ali imate zaradi nepravilnega pristopa k pogajanjem kdaj
občutek, da izgubite pomemben posel za podjetje. Anketiranci so s 67 odstotki odgovorili,
da so pozorni, na kakšen način zaključujejo pogajanja. Na vprašanje, ali imajo navado, da
besedo »ne« pri nasprotni strani sprejmejo za končni odgovor, jih je kar 87 odstotkov
99

odgovorilo, da nima te navade. Kar 73 odstotkov anketirancev je odgovorilo, da s
pogajanj ne odidejo z občutkom izgube oziroma poraza. Me je pa presenetil naslednji
rezultat, saj je le nekaj več kot 50 odstotkov anketirancev odgovorilo, da nimajo občutka,
da bi zaradi nepravilnega pristopa k pogajanjem izgubili pomemben posel za podjetje.
Zelo suvereni pa so bili anketiranci pri prepoznavanju trenutka za zaključek pogajanj, kar
80 odstotkov jih namreč zna določiti, kdaj je čas za zaključek med pogajanji.

7.4 ANALIZA IN REZULTATI RAZISKAVE
Glavni cilj, ki sem si ga zadal pred izvedbo raziskave, je bil priti do spoznanj, ali slovenska
podjetja zaradi nepravilnega pristopa k pogajanjem izgubljajo preveč poslov. Za potrebe
raziskave sem si izbral 30 slovenskih podjetij oziroma ljudi v teh podjetjih, ki se ukvarjajo
s podpisovanjem pogodb oziroma so kakorkoli povezani s sklepanjem poslov. Vprašanja v
anketi so se nanašala na celoten proces pogajanj, od priprave, začetka, poteka, taktik do
zaključka. Z obsežnim vprašalnikom, ki je obsegal kar 30 vprašanj, sem pri anketirancih v
celoti hotel preveriti, ali se držijo tistih pomembnih pravil, ki bi se jih moral držati vsak
dober pogajalec, ter ali držanje oziroma nedržanje teh pravil vpliva na sklepanje poslov
oziroma na uspešnost podjetij, v katerih so zaposleni. Glede na situacijo v Sloveniji sem si
postavil hipotezo, da slovenska podjetja zaradi nepravilnega pristopa k pogajanjem
izgubljajo preveč poslov. Sam sem pričakoval take rezultate. Z rezultati, ki sem jih pridobil
z anketo, pa lahko potrdim, da ni tako. Večina anketirancev je z odgovori pokazala, da
pozna pogajalski proces, da ga zna nadzirati in da je poznavanje pogajalskega procesa
premosorazmerno z uspešnostjo podjetij, v katerih so zaposleni. Anketiranci so, poleg
redkih izjem, pri katerih so bili rezultati tesni, skoraj na večino vprašanj odgovorili s
pozitivnim odgovorom. Anketiranci so kar s 73 odstotki odgovorili, da je podjetje, v
katerem so zaposleni, poslovno uspešno. V povezavi s tem odgovorom so naprej povezani
številni odgovori, ki kažejo na to, da na uspešnost podjetja močno vpliva poznavanje
pogajanj in pravilno odločanje v raznih situacijah, ki se lahko pojavijo v pogajalskem
procesu. Na to kaže tudi podatek, da je večino anketirancev dobro izobraženih, saj jih ima
kar 40 odstotkov univerzitetno izobrazbo, ter da ima večina anketirancev večletne delovne
izkušnje s tega področja. Anketiranci so s 63 odstotki odgovorili, da se na pogajanja
pripravijo in naredijo načrt, kar 93 odstotkov pa pred pogajanji preveri partnerja, s
katerim se bodo pogajali, torej gre velika večina anketirancev na pogajanja pripravljena in
jih ne prepušča naključju. Največ podatkov o nasprotnem partnerju dobijo iz lastnih
izkušenj. Prav tako imajo anketiranci navado pred pogajanji določiti pogajalski interval,
takih je 80 odstotkov vseh vprašanih. Morebitne ugovore nasprotne strani jih predvidi 60
odstotkov. Anketirancem veliko pomeni, da na nasprotno stran še pred pogajanji naredijo
dober vtis, vtis jih naredi 67 odstotkov. Pri izbiri pogajalske taktike so bili rezultati malo
slabši, vendar ne zaskrbljujoči, saj je 53 odstotkov anketirancev odgovorilo, da med
pogajanji uporablja pogajalsko taktiko. Zelo pa me je presenetil odgovor na vprašanje,
katero pogajalsko taktiko se največkrat uporablja, saj so največkrat odgovorili, da
uporabljajo pogajalsko taktiko »vzemi ali pusti«, kar tudi govori o moči anketiranih
podjetij, saj takšno taktiko lahko uporablja le nekdo, ki je močan in ima za seboj dobro
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zaledje in plan B. Anketiranci se znajo v kar 83 odstotkih soočiti s konfliktno situacijo, v 60
odstotkih pa znajo pravilno odreagirati, če jim strateško pomemben partner postavlja
previsoke zahteve. Kar 67 odstotkov vprašanih pozna meje moči nasprotne strani v
pogajanjih. Bolj neodločni pa so bili anketiranci pri odreagiranju na dvoumno situacijo, saj
jih na to zna odreagirati le nekaj več kot 50 odstotkov. Vprašani nimajo navade hitro
sprejeti prve ponudbe nasprotne strani, takih je 73 odstotkov. Besede »ne« tudi ne
sprejmejo takoj za končni odgovor, takih je 87 odstotkov. Anketiranci so pozorni na
neverbalno komunikacijo, in sicer kar 70 odstotkov vseh vprašanih, niso pa prepričani, kaj
določene kretnje in mimika pomenijo pri neverbalni komunikaciji, saj te kretnje pozna le
50 odstotkov vprašanih. Anketiranci so tudi v veliki večini pozorni, na kakšen način
zaključujejo pogajanja, takih je 67 odstotkov, in kdaj jih je treba zaključiti, takih je kar 80
odstotkov. Velik odstotek anketirancev je tudi tistih, ki pogajanj ne zapuščajo z občutkom
poraza, in sicer 73 odstotkov. Je pa zanimivo, da so bili anketiranci zelo neopredeljeni pri
vprašanju, ali zaradi nepravilnega pristopa k pogajanjem kdaj izgubijo pomemben posel
za podjetje, saj je samo nekaj več kot 50 odstotkov anketirancev odgovorilo, da ne. Kljub
temu se mi zdi to še vedno majhen odstotek. Vendar mislim, da so hoteli anketiranci s
tem sporočiti, da je vedno nekje še nekaj rezerve, ki jo je treba poiskati in ki te lahko
pripelje še do boljših rezultatov. Pred raziskavo sem pričakoval bistveno slabše rezultate,
tako da sem bil kar rahlo presenečen nad odgovori. Raziskava je pokazala, da so
slovenska podjetja v tem vzorcu, ki je zajemal podjetja iz gospodarstva, pripravljena na
pogajanja in da so ljudje, ki delajo na tem področju, dobro izobraženi in poznajo način,
kako skleniti posel. Dobri rezultati s področja pogajanj pa seveda močno vplivajo tudi na
uspešnost podjetij. Zanimivo bi bilo narediti podobno raziskavo s podjetji v javnem
sektorju oziroma tistimi podjetji, kjer je večinski lastnik država. Verjamem, da bi bil
rezultat bistveno drugačen.
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8 EKSPERIMENT O UČINKOVITOSTI POGAJALSKIH TAKTIK
Glavni namen eksperimenta je priti do spoznanj, katera pogajalska taktika je
najučinkovitejša za sklenitev posla. Z eksperimentom med slovenskimi podjetji želim
raziskati, koliko so podjetja pozorna oziroma če sploh opazijo, da se pri pogajanju
uporablja pogajalska taktika. Z več različnimi pogajalskimi taktikami bom poskušal pri
različnih podjetjih pridobiti čim boljše pogoje medsebojnega sodelovanja. Ugotoviti želim,
s katero pogajalsko taktiko bom pri podjetjih najuspešnejši in bom najlažje prišel do
dogovora ter katera je tista, s katero bom najtežje oziroma če sploh bom prišel do
uspešno sklenjenega dogovora. Mislim, da je med vsemi pogajalskimi taktikami
najučinkovitejša taktika »taktika rezin«, kar bom poskušal dokazati z eksperimentom.
Cilj oziroma glavni izziv eksperimenta je, da s pomočjo slovenskih podjetij pridem do
spoznanj, katera pogajalska taktika je najučinkovitejša za sklepanje poslov. Z
eksperimentom želim ugotoviti, na kakšen način reagirajo slovenska podjetja, če se do
njih pristopi z določeno pogajalsko taktiko, in ali je katera pogajalska taktika tudi v praksi
res učinkovita. Raziskati želim, katerim taktikam so podjetja naklonjena bolj in katerim
manj. Glede na opravljen eksperiment bom poskušal potrditi svojo drugo hipotezo, da je
najučinkovitejša tehnika za sklepanje poslov »taktika rezin«.
Z eksperimentom želim potrditi oziroma zavrniti svojo drugo hipotezo, da je
najučinkovitejša taktika za sklepanje poslov »taktika rezin«.

8.1 IZVEDBA EKSPERIMENTA
Pri izvedbi takega eksperimenta mi je zelo pomagalo moje sedanje delovno mesto vodje
prodaje in nabave v trgovini. Kot poslovodja imam vse pristojnosti za sklepanje
dogovorov, tako s kupci kot z dobavitelji. Za potrebe eksperimenta sem si izbral tri
podjetja, pri katerih sem poskušal z izbranimi pogajalskimi taktikami izboljšati pogoje
poslovanja. Med tremi podjetji sta dva dobavitelja in en kupec. Podjetjem pred izvedbo
eksperimenta nisem povedal, da se na njih izvaja eksperiment, tako da rezultati nikakor
niso prirejeni oziroma dogovorjeni. Za potrebe magistrske naloge podjetja ne bom
imenoval z njihovimi nazivi, ampak jih bom imenoval podjetje 1, podjetje 2 in podjetje 3.
Vsa podjetja, na katerih sem izvajal eksperiment, so družbe z omejeno odgovornostjo.
Dve podjetji sta iz Ljubljane, eno pa iz Kranja. Z vsemi tremi podjetji naše podjetje
sodeluje že več let. Pri vsakem podjetju sem za sklenitev medsebojnega sodelovanja
uporabil pet različnih pogajalskih taktik. To so postavljanje ekstremnih zahtev, vzemi ali
pusti, »taktika rezin«, »slepilni manever« in danska dražba. Eksperiment je trajal en
mesec, z vsemi tremi podjetji sem se večkrat sestal, slišal po telefonu in po elektronski
pošti.
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8.2 POTEK IN OBDELAVA EKSPERIMENTA
V eksperimentu so sodelovala tri slovenska podjetja oziroma ljudje, ki imajo pristojnosti
sprejemati odločitve oziroma sklepati pogodbe. Rezultate eksperimenta bom predstavil za
vsako podjetje posebej. V prvem delu eksperimenta bom pri vseh podjetjih predstavil
sedanje pogoje sodelovanja in cilj, ki sem ga želel doseči s pogajanji. V drugem delu bom
predstavil uspešnost taktik, s katerimi sem pristopil do podjetij v želji, da nadgradim
medsebojno sodelovanje in dosežem čim boljše medsebojne pogoje. Prav tako bo v
drugem delu predstavljen celoten potek pogajanja. V tretjem delu pa bodo predstavljeni
rezultati eksperimenta, torej ali so bili cilji z določeno taktiko doseženi ali ne. Na koncu pa
bom podal celotno analizo o učinkovitosti izbranih taktik med izbranimi podjetji.
8.2.1 PODJETJE 1
Podjetje 1 je naš dolgoletni dobavitelj in poslovni partner, obravnavamo ga kot dobavitelja
A, saj v trgovini pokriva in nam dobavlja za okoli 60 odstotkov celotnega asortimenta.
Direktor podjetja 1, ki je odgovoren za vsa pogajanja in sklepanje pogodb, ve, da je
konkurenca na tem področju, ki ga zastopajo, izjemno huda, zato morajo držati nivo cen,
ki je primerljiv s konkurenco, če ne še boljši.
Glavni cilj pri podjetju 1 je bilo doseči večji rabat na prodajnem asortimentu. Trenutno ta
rabat znaša 35 odstotkov. Moja zahteva, ki sem jo podal, pa je bila, da se mora rabat
zaradi povečanja prometa v lanskem letu v skladu s tem povečati za 5 odstotkov. Pred
tem sem pri konkurenčnih podjetjih preveril, koliko rabata mi lahko oni ponudijo za to
skupino. Od konkurenčnih podjetij sem dobil najvišjo ponudbo 38 odstotkov, vendar več
kot 38 odstotkov ni mogel ponuditi noben, veliko jih je ponudilo tudi nižje cene od te, ki jo
imam zdaj, le eno podjetje je ponudilo 38 odstotkov rabata. Po preučitvi sem ugotovil, da
mi sedanji dobavitelj daje zelo lep rabat na tem prodajnem asortimentu, vendar sem
vseeno hotel doseči svojih 40 odstotkov.
Ker gre za izdelek, ki se v naši trgovini zelo prodaja, so pogajanja potekala ves mesec.
Pristopil sem s petimi različnimi taktikami. V tabeli je prikazano, kako uspešen sem bil z
izbranimi pogajalskimi taktikami.
Tabela 36: Uspešnost pogajalskih taktik: podjetje 1
Pogajalska taktika
Postavljanje ekstremnih zahtev
Vzemi ali pusti
»Taktika rezin«
»Slepilni manever«
Danska dražba

Uspešnost
DA
NE
DA
DA
NE
Vir: lastni

S pogajanji, ki so trajala ves mesec, se nam je na koncu uspelo dogovoriti za rabat 38
odstotkov. Taktika postavljanja ekstremnih zahtev je bila v tem primeru zelo učinkovita,
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saj je bil rabat 40 odstotkov za njih bistveno prevelik, je pa bilo treba zaradi dobrega
sodelovanja ponuditi nekaj več od prvotnega rabata in prav na tak način deluje ta taktika,
saj sem na koncu prejel 38-odstotni rabat, torej za 3 odstotke večji rabat, kot sem ga imel
prej. Danska dražba v tem primeru ni prišla prav, saj sem povedal ciljno ceno, tako da je
že takoj odpadla. Prav tako v tem primeru pogajalska taktika »vzemi ali pusti« ni bila
učinkovita, saj nisem hotel tvegati izgube dobrega poslovnega partnerja. Sta bili pa zato
poleg postavljanja ekstremnih zahtev učinkoviti »taktika rezin« in »slepilni manever«. S
»slepilnim manevrom« sem svojega nasprotnika malo odpeljal od želenega rabata in mu
potarnal, da je valuta 60 dni postala prekratka in da z A-dobavitelji podaljšujemo valute
na 90 dni. Nad tem ni bil preveč navdušen. Vedel sem, da je to za njega nesprejemljvo,
zame pa valuta v tem primeru ne igra tako pomembne vloge, saj se ta asortiment dnevno
prodaja. Poleg tega pa sem mu rekel, da lahko mesečno naročim večjo količino. Ker ni
želel tvegati podaljšanja valute in sem mu ponudil večjo mesečno naročilo, sva se na
koncu dogovorila za 38-odstotni rabat. Jaz sem dobil največji možni rabat na tem
asortimentu, ki ga trg trenutno premore, on pa ni izgubil valute in dobrega kupca. Na
koncu mislim, da sva oba prišla iz pogajanj kot zmagovalca. Za učinkovite taktike so se v
tem primeru pokazale taktika postavljanja ekstremnih zahtev, »taktika rezin« in »slepilni
manever«.
8.2.2 PODJETJE 2
Podjetje 2 je tudi naš dolgoletni dobavitelj in poslovni partner, obravnavamo ga kot Adobavitelja, saj nam v trgovini pokriva asortiment, ki ga nobena druga trgovina v bližnji
okolici nima. Direktor podjetja 2 ima to moč, da nam ne daje najugodnejših cen, saj ve,
da ima monopol nad tem asortimentom. Jaz pa preprosto nimam druge izbire, saj tudi
konkurence v Sloveniji na tem področju ni velike. Obstaja samo konkurenca za količinske
dobave, kar pa je za našo trgovino nesprejemljivo, saj bi se zelo povečale zaloge, ker tega
blaga ne bi mogli prodati v 60-dnevnem valutnem roku.
Glavni cilj pri podjetju 2 je bilo doseči večjo valuto, tako da bi se lahko naročale večje
količine in da bi z večjimi količinami lahko prišel do ugodnejših cen. Trenutno dobivamo
limitne cene, ki so za 10 odstotkov višje od želenih, in valuto 60 dni. Moja zahteva, ki sem
jo podal, je bila povečanje valute s 60 na 90 dni in v skladu s tem večja vrednost naročila,
pri katerih pričakujem večji rabat za vsaj 10 odstotkov. Že na začetku sem vedel, da so
moje zahteve zelo visoke, še posebej za dobavitelja, ki ima v Sloveniji skorajda monopol
nad tem asortimentom. Tudi po preučitvi drugih možnih konkurentov sem ugotovil, da mi
drugi lahko dobavijo le del tega asortimenta, nihče pa mi ne more dobaviti celote, kot mi
jo lahko podjetje 2. Tako da v tem primeru nisem imel plana B, vendar pa sem upal, da se
nam bo glede na dolgoletne izkušnje uspelo dogovoriti za boljše pogoje.
Pogajanja so potekala mesec dni. Velikokrat se je dobavitelj izgovarjal, da nima časa in
prestavljal roke sestanka. Sestala sva se dvakrat in pristopil sem s petimi različnimi
pogajalskimi taktikami. V tabeli je prikazano, kako uspešen sem bil z njimi.
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Tabela 37: Uspešnost pogajalskih taktik: podjetje 2
Pogajalska taktika
Postavljanje ekstremnih zahtev
Vzemi ali pusti
»Taktika rezin«
»Slepilni manever«
Danska dražba

Uspešnost
DA
NE
DA
NE
NE
Vir: lastni

S pogajanji, ki so zaradi pomembnosti dogovora trajala mesec dni, se nam je uspelo
dogovoriti za valuto 90 dni in dodatni, 5-odstotni rabat. Taktika vzemi ali pusti v tem
primeru ni prišla v poštev, saj je dobavitelj pomemben partner, ki nam dobavlja
pomemben asortiment v trgovini. Prav tako nisem bil uspešen s »slepilnim manevrom«,
saj sta mi v tem primeru tako rabat kot valuta pomembna. Ker dobavitelj nima prave
konkurence, tudi nisem bil uspešen z dansko dražbo, torej s tem, da bi dobavitelja lovil na
to, da imam cenejšo alternativo, saj zaradi monopola, ki ga ima, preveč pozna trg. Sem
pa bil uspešen s pogajalsko taktiko postavljanja ekstremnih zahtev in »taktiko rezin«. Ker
sem postavil zelo visoke pogoje, je direktor podjetja 2 le moral malo popustiti in mi
ustreči, saj če mi ne bi, bi se lahko zelo poslabšali medsebojni odnosi. S to taktiko sem
prišel do 5-odstotnega rabata. S »taktiko rezin« pa sem prišel do valute 90 dni. Obrazložil
sem mu, kaj pomeni zame daljša valuta in koliko več lahko zaradi daljše valute naročim,
in mu dejal, da kadar bom na njihovem koncu, lahko prevoz organiziram sam in da mu
garantiram plačilo na rok. Z vsemi postopnimi deli sva potem prišla do tega, da je potrdil
valuto 90 dni. Iz tega pogajanja sem prišel kot zmagovalec jaz in podjetje, ki ga
zastopam. Tudi če ne bi potrdil nobenega od mojih pogojev, bi bil sam še vedno prisiljen
jemati blago pri njem, saj ga drugje ne bi dobil. S tema dvema taktikama sem tako prišel
do res izjemnega uspeha.
8.2.3 PODJETJE 3
Podjetje 3 je naš dolgoletni kupec in poslovni partner. Letno z njim naredimo za okoli
70.000 € prometa. Po polletnem pregledu prometa pa sem ugotovil, da smo v letošnjem
letu z njim naredili samo za 20.000 € prometa, kar se mi zdi glede na pretekla leta
bistveno premalo. To je zahtevalo natančno preučitev stanja, zakaj se je promet zmanjšal.
Glede na to da je v naši branži konkurenca velika, sem posumil, da je podjetje 3 dobilo
ugodnejšega dobavitelja in da mu ta dobavitelj dobavlja material, ki mu ga je prej naša
trgovina.
Z direktorjem podjetja 3 sva se dogovorila za sestanek, kjer mi je povedal, da del
asortimenta, ki so ga prej kupovali pri nas, kupujejo od drugega dobavitelja. Na prvem
sestanku so se torej moja predvidevanja uresničila. Začela sva temo, pri kateri mi je
povedal, da od novega dobavitelja dobiva asortiment za okoli 10 odstotkov ceneje kot od
nas. Poleg tega pa je zahteval tudi povečanje valute s 45 na 60 dni. Čakala me je torej
težka naloga, da nazaj pridobim našo stalno stranko, ki je tudi dober plačnik. Glavni cilj
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pri podjetju 3 je bilo priti nazaj na promet, ki smo ga delali pretekla leta, torej povečati
letošnji promet za okoli 35 odstotkov, da se vsaj približamo številkam izpred prejšnjih let.
Z bistveno boljšo pogodbo pa želim s tem podjetjem tudi preseči promet iz prejšnjih let.
Pogajanja so potekala ves mesec in z direktorjem podjetja sva se trikrat sestala, v tretje
pa se nama je le uspelo dogovoriti. Pristopil sem z vsemi petimi pogajalskimi taktikami. V
tabeli je prikazano, kako uspešen sem bil.
Tabela 38: Uspešnost pogajalskih taktik: podjetje 3
Pogajalska taktika
Postavljanje ekstremnih zahtev
Vzemi ali pusti
»Taktika rezin«
»Slepilni manever«
Danska dražba

Uspešnost
NE
NE
DA
NE
NE
Vir: lastni

Na pogajanjih, ki so se zaradi pomembnosti dogovora zavlekla na mesec dni, se nama je z
direktorjem uspelo dogovoriti za novo pogodbo. Edina taktika, ki je bila koristna in
učinkovita v tem primeru, je bila »taktika rezin«. S taktiko postavljanja ekstremnih zahtev
in taktiko vzemi ali pusti v tem primeru nisem mogel doseči nič, saj gre za stranko, ki je
velik kupec, tako da nisem hotel tvegati izgube. Prav tako sem bil neučinkovit s taktiko
»slepilni manever«, poskušal sem z obrazložitvijo, da imajo kot naš kupec veliko prioritet,
ki jih drugi kupci nimajo, vendar neuspešno. Tudi taktika danska dražba v tem primeru ni
prišla v poštev, saj mi je nasprotna stran točno definirala, o kakšnih pogojih je govora.
Edina taktika, ki mi je v tem primeru izjemno pomagala, je bila »taktika rezin«. S to
taktiko sem postopoma prepričal direktorja v podpis nove pogodbe, s katero sva se
zavezala, da lahko ponudim boljše pogoje, če bomo letno imeli 70.000 € prometa. Torej s
»taktiko rezin« sem celotno bistvo obravnaval ločeno in postopoma gradil zaupanje pri
nasprotni strani. Najprej sem mu ponudil večji rabat na večjo količino blaga, do zdaj
nismo imeli definirane minimalne vrednosti naročila. Uspelo se nama je dogovoriti za 5odstotni višji rabat in minimalno vrednost naročila 400 €. Glede na to, da je podjetje, s
katerim sodelujemo, dober plačnik in da večinoma kupuje asortiment, ki se zelo obrača,
sem pristal na povečanje valute s 45 na 60 dni. Vendar pa sem mu ponudil še dodatni 3odstotni cassa sconto in 2 odstotka dobropisa za plačilo na valuto. Dogovorila sva se tudi
za super rabat ob koncu leta, če bomo presegli znesek 70.000 €. Super rabat za dosego
tega prometa znaša 1 odstotek. Poleg tega pa sem mu ponudil še gratis tedensko dostavo
z našim kamionom za vrednost naročila, ki presega 400 €. Nasprotni strani so se vse te
ugodnosti zdele izjemne, tako da sva v tretjem poskusu le podpisala novo pogodbo. V tem
primeru sem moral kar popustiti in ugoditi zahtevam dobrega kupca, vendar pa sem še
vedno popuščal racionalno in premišljeno. V tem primeru preprosto nisem hotel tvegati
izgube, če se nasprotna stran ne bi strinjala s temi pogoji, bi poskušal še z ugodnejšim.
Mislim, da sva v tem primeru oba prišla ven kot zmagovalca, saj sva oba dobila, kar sva
želela, čeprav sem moral kar popustiti, da sva dosegla kompromis.
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8.3 ANALIZA IN REZULTATI EKSPERIMENTA
Glavni cilj, ki sem si ga zadal pred izvedbo eksperimenta, je bilo priti do spoznanja, katera
pogajalska taktika je najučinkovitejša za sklenitev posla. Za primerjavo sem si izbral pet
različnih pogajalskih taktik, s katerimi sem poskušal pri treh različnih podjetjih priti do čim
boljših medsebojnih pogojev sodelovanja. Pred pogajanjem sem najprej ocenil, katera
pogajalska taktika bi v določenem primeru najbolj prišla prav, nekatere sem že pred
začetkom pogajanj izločil, saj sem vedel, da se v tem primeru z njimi ne bom mogel kaj
dosti pomagati. Z nekaterimi taktikami mi je uspelo prepričati nasprotno stran, spet druge
pa so se pokazale kot neučinkovite. V tabeli in na grafu je prikaz uspešnosti pogajalskih
taktik, s katerim sem pristopil do treh različnih podjetji.
Tabela 39: Prikaz vrstnega reda pogajalskih taktik glede na doseženo število
točk
Vrstni red
1
2
3
4
5

Pogajalska taktika
Uspešnost
»Taktika rezin«
3/3
Postavljanje ekstremnih zahtev
2/3
»Slepilni manever«
1/3
Vzemi ali pusti
0/3
Danska dražba
0/3
Vir: lastni

V odstotkih
100 %
66 %
33 %
0%
0%

Grafikon 31: Prikaz vrstnega reda pogajalskih taktik glede na doseženo število točk

Uspešnost pogajalskih taktik

Število točk

3

2

1
Uspešnost pogajalskih taktik
0
»Taktika
rezin«

Postavljanje »Slepilni
ekstremnih manever«
zahtev

Vzemi ali
pusti

Danska
dražba

Pogajalske taktike

Vir: lastni, tabela 39
Za najuspešnejšo taktiko pri izvedenem eksperimentu se je pokazala »taktika rezin«.
»Taktiko rezin« sem lahko uporabil pri vseh treh podjetjih in pri vseh treh podjetjih sem
bil z njo uspešen. Bistvo te taktike je obravnava posameznih delov ločeno od celote. Tako
sem lahko postopoma pri vsakem delu prišel do ugodnega rezultata. Predvideval sem tudi,
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da s to taktiko nasprotna stran ne bo tvegala prekinitve pogajanj ali težjega konflikta
zaradi drobnega popuščanja na vsaki točki. Do ugodnega rezultata sem s to taktiko prišel
z obema dobaviteljema in tudi z velikim kupcem. Postavljanje ekstremnih zahtev je
taktika, ki je bila uspešna pri dveh dobaviteljih, ni pa bila uspešna pri kupcu. Taka taktika
ima namen znižati pričakovanja nasprotne stran. S postavitvijo večjih zahtev sem znižal
pričakovanja pri dobaviteljih, tako da sta na koncu oba malo popustila. Če ne bi postavil
velike zahteve, ne verjamem, da bi pri dobaviteljih prejel za nekaj odstotkov višji rabat. S
taktiko postavljanja ekstremnih zahtev pa nisem bil uspešen pri kupcu, saj je bila v tem
primeru ta taktika preveč tvegana. S taktiko »slepilni manever« sem bil uspešen v enem
primeru, in sicer pri podjetju 1. Bistvo te taktike je, da odvrneš pozornost nasprotne strani
od bistvenega vprašanja. Z odvrnitvijo pozornosti od bistvenega vprašanja je nasprotna
stran nasedla, tako da je rajši potrdila rabat kot povečanje valute. S taktikama vzemi ali
pusti in dansko dražbo pa mi ni uspelo skleniti nobenega dogovora. Taktika »vzemi ali
pusti« je bila v vseh treh primerih preveč rizična, saj bi lahko izgubil dobra dobavitelja in
velikega kupca. Danska dražba pa ni prišla v poštev, saj so bile zahteve poznane.
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9 PRIMERJAVA POGAJALSKIH SLOGOV NA PRIMERU TREH
DRŽAV S SLOVENIJO
Glavni namen primerjave je priti do spoznanj, kateri pogajalski slog izmed treh izbranih
držav, ki prihajajo iz različnih kultur, je najbolj podoben slovenskemu pogajalskemu slogu.
S primerjavo želim ugotoviti, kateri medkulturni slog izbranih držav, slovenskim
pogajalcem najbolj odgovarja, tako da bi z njimi najlažje sklenili dober posel. Za
primerjavo sem si izbral evropsko državo Nemčijo, azijsko državo Japonsko in
severnoameriško državo ZDA. Vse tri države sem natančno preučil in tudi na primerih
pokazal, kako poteka sklepanje poslov v njihovih kulturah ter na kaj vse mora biti
pogajalec pozoren, če se pogaja z njimi. Vse podatke sem potem primerjal s slovenskim
pogajalskim slogom in poskušal ugotoviti, s katero državo izmed treh različnih kultur bi
slovenski pogajalci najlažje in najbolje sklenili dogovor. Mislim, da bi med vsemi izbranimi
državami Sloveniji najbolj odgovarjal azijski pogajalski slog, kar bom poskušal dokazati s
to primerjavo.
Cilj primerjave je, da s pomočjo tuje in slovenske strokovne literature ter s krajšo
raziskavo o pogajalskih slogih pridem do spoznanj, s katero kulturo bi slovenski pogajalci
najlažje sklenili posel. S primerjavo želim poiskati čim več podobnosti slovenskega
pogajalskega sloga z drugimi slogi po svetu ter poiskati, kateremu pogajalskemu slogu je
slovenski pogajalski slog najbolj podoben in s katerim bi slovenski pogajalci najlažje
sodelovali. Glede na opravljeno primerjavo bom poskušal potrditi svojo tretjo hipotezo, da
bi slovenski pogajalci najbolje sklepali posle s pogajalci, ki prihajajo iz azijskih držav.
S primerjavo pogajalskih slogov na primeru treh držav bom poskušal potrditi oziroma
zavrniti svojo tretjo hipotezo, da bi slovenski pogajalci najbolje sklepali posle s pogajalci,
ki prihajajo iz azijskih držav.

9.1 IZVEDBA PRIMERJAVE
Pri izvedbi te primerjave sta mi je zelo pomagali tuja in slovenska strokovna literatura. Z
izbrano literaturo sem pridobil veliko podatkov, ki so mi bili v pomoč pri primerjavi
pogajalskih slogov med seboj. Kot glavni vir pri tej raziskavi sem uporabil primerjavo, ki jo
je med državami izvedel Le Poole v knjigi Never take no for an answer. Za ZDA, Nemčijo
in Japonsko sem torej že imel narejeno primerjavo, zanimalo pa me je, kateri pogajalski
slog je najbolj podoben slovenskemu. Podatke za slovenski pogajalski slog sem zato
pridobil s kratko raziskavo, ki sem jo opravil med 30 slovenskimi podjetji. Kriterije, ki sem
jih uporabil za tri izbrane države, sem uporabil tudi za Slovenijo, tako da so bili rezultati
raziskave primerljivi med seboj. Glede na odgovore, ki sem jih prejel s pomočjo raziskave,
sem izbral tisti pogajalski slog, ki se v največji meri ujema s slovenskim. Tista država, v
kateri so anketiranci našli največ podobnosti, je najboljša kandidatka za sklepanje poslov s
Slovenijo, saj imajo pogajalci podobne pristope in načine k pogajanjem.
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9.2 POTEK IN OBDELAVA PRIMERJAVE
V primerjavi sodelujejo tri države, ki prihajajo iz različnega kulturnega okolja in so si med
seboj zelo različne. Vse tri države sem s pomočjo izvedene ankete primerjal s Slovenijo. V
prvem delu primerjave sem izbrane države s pomočjo tuje in domače strokovne literature
primerjal po izbranih kriterijih. Iste kriterije pa sem uporabil tudi za primerjavo med
slovenskimi podjetji. Podatke, ki sem jih pridobil z raziskavo, sem nato primerjal z
izbranimi državami. Tista država, ki je imela največ obkroženih kriterijev, je najbolj
podobna slovenskemu pogajalskemu slogu in s to državo bi slovenski pogajalci verjetno
najlažje sklenili dogovor.
9.2.1 KRITERIJ PRIMERJAVE: POGAJALSKI SLOGI IZBRANIH DRŽAV
Vsak pogajalec, ki se pogaja v drugih državah, ima svoj pogajalski slog, s katerim želi
uresničiti svoje zastavljene cilje in s katerim misli, da bo lahko med pogajanji pridobil čim
več za svoje podjetje. Najbolj pomembno je, da se zna pogajalec prilagoditi situaciji, saj
se vsakega pogajalskega sloga ne da uporabiti v vsaki situaciji in pri vsakem pogajalcu, s
katerim se pogajamo. Pogajalec mora pred izbiro pogajalskega sloga natančno preučiti
najprej kulturo nasprotnega pogajalca, šele nato se lahko odloči, na kakšen način bo
pristopil na pogajanja.
Obstajajo različni pogajalski slogi, ki so značilni za različne države.
V nadaljevanju bom sloge primerjal po naslednjih kriterijih (Le Poole, 1991):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

število pogajalcev,
priprava na pogajanja,
individualnost/kolektivnost,
potrpežljivost,
trajanje pogajanj,
začetek pogajanj,
formalnost/neformalnost,
vljudnost,
rok odločitve,
izid pogajanj,
strinjanje/nestrinjanje,
odvetniki,
pogodba,
spor,
odločitev v pogajanjih,
mednarodne izkušnje,
znanje tujih jezikov.
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V nadaljevanju bom izbrane sloge primerjal s slovenskim pogajalskim slogom. Glede na
odgovore pogajalcev v slovenskih podjetjih bom izbral tisti slog, ki je v največ primerih
podoben slovenskemu.
Tabela 40: Pogajalski slogi izbranih držav
Kriteriji
Število pogajalcev

ZDA
Pogosto en
pogajalec.

Nemčija
Pogosto en
pogajalec.

Japonska
Vedno velika
skupina pogajalcev.

Priprava na pogajanja

Negotova
priprava.

Med temeljito in
negotovo.

Temeljita priprava.

Individualnost/kolektivnost

Vedno imajo
odločitveno
avtoriteto.

Skupinske
odločitve.

Potrpežljivost

Precej
nepotrpežljivi.

Trajanje pogajanj

Močno nagnjeni
k čim krajšim
pogajanjem.
Najraje takoj
začnejo posle.

Vedno
odločitvena
avtoriteta −
vendar je ne
uporabijo.
Med
potrpežljivimi in
nepotrpežljivimi.
Pogajanja brez
pretiranega
hitenja.
Čas porabijo
tudi za kratke
pogovore in
užitke, vendar
niso predolgi.
Precej formalni
in resni,
fleksibilni in za
pravično igro.
Vljudno
naravnani.

Začetek pogajanj

Formalnost/neformalnost

Vljudnost

Rok odločitve
Izid pogajanj

Strinjanje/nestrinjanje

Odvetniki

Neformalni,
včasih
nepričakovani in
prepirljivi.
Rečejo bobu
bob.
Kratek rok
odločitve.
Pogajajo se v
duhu dobimizgubiš.
Poudarek na
konfliktu, radi
imajo dober
prepir.

Odvetniki imajo
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Daljši rok
odločitve.
Pogajajo se v
duhu dobimdobiš.
Poudarek na
skupni odločitvi.
Prisegajo na
harmonijo,
vendar se ne
bojijo
nestrinjanj.
Odvetniki imajo

Zelo potrpežljivi.

Za pogajanja si
vzamejo veliko
časa.
Dolga faza pred
pogajanji.

Formalni in vljudni
− nefleksibilni,
skrivnostni.
Nikoli ne rečejo ne
− raje indirektna
komunikacija.
Zelo dolg rok
odločitve.
Pogajajo se v duhu
dobim-dobiš.
Poudarek na skupni
odločitvi, sovražijo
konflikt.

Odvetniki ne

Pogodba

Spor

Odločitev v pogajanjih

Mednarodne izkušnje

Znanje tujih jezikov

pogosto vodilno
vlogo.
Dolge podrobne
pogodbe.
Spor je vedno
življenjska
možnost.
Priznanje
naredijo hitro in
z dolgimi koraki.

Mednarodno
poslovanje ni
njihova močna
točka.
Ne govorijo tujih
jezikov.

tehnično vlogo.

sodelujejo.

Pogodbe so
dovršene in ne
predolge.
Spor kot zadnja
možnost.

Pogodbe so jedrnat
izraz predstavitve
namere.
Spor samo, če
rešujejo
nesoglasja.
Vedno poskušajo
narediti pogojeno
privolitev.

Ne hitijo s
privolitvijo,
vendar se
zavedajo, da
pogajanja niso
enosmerna
ulica.
Veliko
mednarodnih
izkušenj.
Redko govorijo
tuje jezike.

Imajo veliko
mednarodnih
izkušenj.
Ne govorijo tujih
jezikov, uporabijo
prevajalce, včasih
se sporazumevajo
angleško.

Vir: Le Poole (1991)
Glede na pogajalske sloge izbranih držav bom z raziskavo poskušal potrditi, da bi
slovenski pogajalci najbolje sklepali posle s pogajalci, ki prihajajo iz azijskih držav.
Odgovore, ki sem jih dobil z raziskavo, sem nato primerjal z izbranimi pogajalskimi slogi
različnih kultur. Pogajalski slog, ki je dobil največ odgovorov anketirancev, je najbolj
primerljiv s Slovenijo, in s to državo bi slovenski pogajalci najbolje sklepali posle.
9.2.2 REZULTATI RAZISKAVE: SLOVENSKI POGAJALSKI SLOG
Da sem dobil primerljive podatke s pogajalskimi slogi izbranih držav, sem za Slovenijo
opravil kratko raziskavo o pogajalskih slogih, tako da sem 30 slovenskim podjetnikom dal
vprašalnik s kriteriji, ki sem jih že uporabil pri izbranih državah. Anketiranci so morali
izmed treh držav, ki sem jih zaradi potrebe raziskave imenoval država 1, država 2, država
3, izbrati tisti slog, ki se jim je zdel najbolj primerljiv s slovenskim.
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Kriterij 1: Število pogajalcev na pogajanjih
Tabela 41: Število pogajalcev na pogajanjih
V številu
Pogosto en pogajalec.
Pogosto en pogajalec.
Vedno
velika
skupina
pogajalcev.

24
24
6

V odstotkih
80 %
80 %
20 %

Vir: lastni, priloga IV
Grafikon 32: Število pogajalcev na pogajanjih

6

Pogosto en pogajalec.
24
Pogosto en pogajalec.

24
Vedno velika skupina
pogajalcev.

Vir: lastni, tabela 41
Pri prvem kriteriju so anketiranci v veliki večini, kar z 80 odstotki, odgovorili, da se
najpogosteje pogajajo sami. Samo 20 odstotkov pa se jih pogaja v skupini. Pri prvem
kriteriju je slovenski pogajalski slog najbolj podoben ameriškemu in nemškemu, najmanj
pa japonskemu.
Kriterij 2: Priprava na pogajanja
Tabela 42: Priprava na pogajanja
V številu
Negotova priprava.
Priprava na pogajanja med
temeljito in negotovo.
Temeljita priprava.

5
17
8
Vir: lastni, priloga IV
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V odstotkih
17 %
57 %
27 %

Grafikon 33: Priprava na pogajanja

Negotova priprava.
27 %

17 %
Priprava na pogajanja
med temeljito in
negotovo.

57 %

Temeljita priprava.

Vir: lastni, tabela 42
Pri drugem kriteriju so anketiranci s 57 odstotki odgovorili, da je njihova priprava na
pogajanja med temeljito in negotovo. 27 odstotkov jih je odgovorilo, da je njihova
priprava temeljita. Najmanj 17 odstotkov jih je odgovorilo, da je njihova priprava
negotova. Pri drugem kriteriju je slovenski pogajalski slog najbolj podoben nemškemu.
Kriterij 3: Individualnost/kolektivnost
Tabela 43: Individualnost/kolektivnost
V številu
Vedno imajo odločitveno
avtoriteto.
Vedno odločitvena
avtoriteta, vendar je ne
uporabijo.
Skupinske odločitve.

5

V odstotkih
17 %

9

30 %

16
Vir: lastni, priloga IV

53 %

Grafikon 34: Individualnost/kolektivnost

Vedno imajo
odločitveno
avtoriteto.

17 %
53 %

30 %

Vedno odločitvena
avtoriteta-vendar je
ne uporabijo.
Skupinske odločitve.

Vir: lastni, tabela 43
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Pri tretjem kriteriju glede individualnih ali skupinskih odločitev je 53 odstotkov
anketirancev odgovorilo, da odločitve sprejemajo skupinsko. S 30 odstotki so odgovorili,
da je odločitev vedno avtoriteta, vendar se ne uporabi. S 17 odstotki pa so odgovorili, da
je pri pogajanjih vedno nekdo, ki ima odločitveno avtoriteto. V tem pogledu je slovenski
slog najbolj podoben japonskemu.
Kriterij 4: Potrpežljivost
Tabela 44: Potrpežljivost
V številu
Precej potrpežljivi.
Med potrpežljivimi in
nepotrpežljivimi.
Zelo potrpežljivi.

V odstotkih
33 %
57 %

10
17
3
Vir: lastni, priloga IV

10 %

Grafikon 35: Potrpežljivost

10 %
Precej potrpežljivi.
33 %
Med potrpežljivimi in
nepotrpežljivimi.

57 %

Zelo potrpežljivi.

Vir: lastni, tabela 44
Pri četrtem kriteriju glede potrpežljivosti je 57 odstotkov anketirancev odgovorilo, da so
med pogajanji nekje med potrpežljivimi in nepotrpežljivimi, 33 odstotkov je precej
potrpežljivih, 10 odstotkov pa je zelo potrpežljivih. Po tem kriteriju je slovenski pogajalski
slog najbolj podoben nemškemu.
Kriterij 5: Trajanje pogajanj
Tabela 45: Trajanje pogajanj
V številu
Močno nagnjeni k čim
krajšim pogajanjem.
Pogajanja brez pretiranega
hitenja.
Za pogajanja si vzamejo
veliko časa.

3

V odstotkih
10 %

21

70 %

6

20 %

Vir: lastni, priloga IV
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Grafikon 36: Trajanje pogajanj

Močno nagnjeni k čim
krajšim pogajanjem.

10 %

20 %

Pogajanja brez
pretiranega hitenja.

70 %

Za pogajanja si
vzamejo veliko časa.

Vir: lastni, tabela 45
Pri petem kriteriju je kar 70 odstotkov vprašanih odgovorilo, da se pogajajo brez
pretiranega hitenja, 20 odstotkov si jih za pogajanja vzame veliko časa, 10 odstotkov pa
je nagnjenih k čim krajšim pogajanjem. Pri tem kriteriju je slovenski pogajalski slog
najbolj podoben nemškemu.
Kriterij 6: Začetek pogajanj
Tabela 46: Začetek pogajanj
V številu
Najraje takoj začnejo posle.
Čas porabijo tudi za kratke
pogovore in užitke, vendar
niso predolgi.
Dolga faza pred pogajanji.

3
25

V odstotkih
10 %
83 %

2
Vir: lastni, priloga IV

7%

Grafikon 37: Začetek pogajanj

Najraje takoj začnejo
posle.

7 % 10 %

Čas porabijo tudi za kratke
pogovore in užitke, vendar
niso predolgi.

83 %

Dolga faza pred pogajanji.

Vir: lastni, tabela 46
116

Pri šestem kriteriju je velika večina anketirancev, in sicer 83 odstotkov, potrdila, da čas
pred pogajanji porabijo tudi za kratke pogovore in užitke, vendar niso predolgi, 10
odstotkov jih najraje takoj začne posle, samo trije odstotki vprašanih pa ima dolgo fazo
pred pogajanji. Pri šestem kriteriju je slovenski pogajalski slog najbolj podoben
nemškemu.
Kriterij 7: Formalnost/neformalnost
Tabela 47: Formalnost/neformalnost
V številu
Neformalni,
včasih
nepričakovani in prepirljivi.
Precej formalni in resni,
fleksibilni in za pravično
igro.
Formalni
in
vljudni
−
nefleksibilni, skrivnostni.

2

V odstotkih
7%

17

57 %

11

37 %

Vir: lastni, priloga IV
Grafikon 38: Formalnost/neformalnost
Neformalni, včasih
nepričakovani in
prepirljivi.

7%
37 %

57 %

Precej formalni in resni,
fleksibilni in za pravično
igro.
Formalni in vljudninefleksibilni, skrivnostni.

Vir:lastni, tabela 47
Pri sedmem kriteriju so anketiranci s 57 odstotki odgovorili, da so precej formalni, resni,
fleksibilni in za pravično igro, 37 odstotkov jih je odgovorilo, da so formalni in vljudnostni
ter da so nefleksibilni in skrivnostni. Pri tem kriteriju je slovenski pogajalski slog najbolj
podoben nemškemu.
Kriterij 8: Vljudnost
Tabela 48: Vljudnost
V številu
Rečejo bobu bob.
Vljudno naravnani.
Nikoli ne rečejo ne − raje
indirektna komunikacija.

5
19
6
Vir: lastni, priloga IV
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V odstotkih
17 %
63 %
20 %

Grafikon 39: Vljudnost

Rečejo bobu bob.
20 %

17 %
Vljudno naravnani.
63 %
Nikoli ne rečejo neraje indirektna
komunikacija.

Vir: lastni, tabela 48
Pri osmem kriteriju so anketiranci s 63 odstotki odgovorili, da so med pogajanji vljudno
naravnani, 20 odstotkov jih nikoli ne reče ne, raje imajo indirektno komunikacijo, 17
odstotkov pa je direktnih med pogajanji in rečejo »bobu bob«. Pri tem kriteriju je
slovenski pogajalski slog najbolj podoben nemškemu.
Kriterij 9: Rok odločitve
Tabela 49: Rok odločitve
V številu
Kratek rok odločitve.
Daljši rok odločitve.
Zelo dolg rok odločitve.

V odstotkih
17 %
70 %
13 %

5
21
4
Vir: lastni, priloga IV
Grafikon 40: Rok odločitve

Kratek rok
odločitve.

13 % 17 %

Daljši rok odločitve.
70 %
Zelo dolg rok
odločitve.

Vir: lastni, tabela 49
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Pri devetem kriteriju so anketiranci s 70 odstotki odgovorili, da imajo v pogajanjih daljši
rok odločitve, 17 odstotkov ima kratek rok odločitve, 13 odstotkov pa jih ima zelo dolg rok
odločitve. Pri tem kriteriju je slovenski pogajalski slog najbolj podoben nemškemu.
Kriterij 10: Izid pogajanj
Tabela 50: Izid pogajanj
V številu
Pogajajo se v duhu dobimizgubiš.
Pogajajo se v duhu dobimdobiš.
Pogajajo se v duhu dobimdobiš.

5

V odstotkih
20 %

25

80 %

25

80 %

Vir: lastni, priloga IV
Grafikon 41: Izid pogajanj

Pogajajo se v duhu
dobim-izgubiš.

20 %
80 %
80 %

Pogajajo se v duhu
dobim-dobiš.
Pogajajo se v duhu
dobim-dobiš.

Vir: lastni, tabela 50
Pri desetem kriteriju so anketiranci z veliko večino, in to kar z 80 odstotki, potrdili, da se
pogajajo v duhu dobim-dobim, le 20 odstotkov pa se jih pogaja v duhu dobim-izgubiš. Pri
tem kriteriju je slovenski pogajalski slog najbolj podoben japonskemu in nemškemu.
Kriterij 11: Strinjanje/nestrinjanje
Tabela 51: Strinjanje/nestrinjanje
V številu
Poudarek na konfliktu, radi
imajo dober prepir.
Poudarek
na
skupni
odločitvi.
Prisegajo
na
harmonijo.
Poudarek
na
skupni
odločitvi, sovražijo konflikt.

1

V odstotkih
3%

19

63 %

10

33 %

Vir: lastni, priloga IV
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Grafikon 42: Strinjanje/nestrinjanje

Poudarek na
konfliktu, radi imajo
dober prepir.

3%
33 %
63 %

Poudarek na skupni
odločitvi. Prisegajo
na harmonijo.
Poudarek na skupni
odločitvi, sovražijo
konflikt.

Vir: lastni, tabela 51
Pri enajstem kriteriju so anketiranci s 63 odstotki odgovorili, da je poudarek na skupni
odločitvi in da prisegajo na harmonijo, s 33 odstotki pa so odgovorili, da je poudarek na
skupni odločitvi in da sovražijo konflikt. S 3 odstotki so odgovorili, da je poudarek na
konfliktu in da imajo radi dober prepir. Glede na ta slog je slovenski slog najbolj podoben
nemškemu.
Kriterij 12: Odvetniki
Tabela 52: Odvetniki
V številu
Odvetniki imajo pogosto
vodilno vlogo.
Odvetniki imajo tehnično
vlogo.
Odvetniki ne sodelujejo.

0

V odstotkih
0%

4

13 %

26
Vir: lastni, priloga IV

87 %

Grafikon 43: Odvetniki

0%

Odvetniki imajo
pogosto vodilno
vlogo.

13 %

Odvetniki imajo
tehnično vlogo.
87 %
Odvetniki ne
sodelujejo.

Vir: lastni, tabela 52
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Pri dvanajstem kriteriju so anketiranci v veliki večini, in sicer s kar 87 odstotki, odgovorili,
da odvetniki ne sodelujejo pri pogajanjih, samo 13 odstotkov pa jih je odgovorilo, da
imajo odvetniki tehnično vlogo. Noben anketiranec ni odgovoril, da imajo odvetniki
pogosto vodilno vlogo. Po tem kriteriju je slovenski pogajalski slog najbolj podoben
japonskemu.
Kriterij 13: Pogodbe
Tabela 53: Pogodbe
V številu
Dolge podrobne pogodbe.
Pogodbe so dovršene in ne
predolge.
Pogodbe so jedrnat izraz
predstavitvene namere.

5
19

V odstotkih
17 %
63 %

6

20 %

Vir: lastni, priloga IV
Grafikon 44: Pogodbe

20 %

Dolge podrobne
pogodbe.

17 %

Pogodbe so dovršene
in ne predolge.
63 %
Pogodbe so jedrnat
izraz predstavitvene
namere.

Vir: lastni, tabela 53
Pri trinajstem kriteriju so anketiranci s 63 odstotki odgovorili, da so njihove pogodbe
dovršene in ne predolge, z 20 odstotki so odgovorili, da so pogodbe, ki jih uporabljajo,
jedrnat izraz predstavitvene namere, s 17 odstotki pa, da so pogodbe dolge in podrobne.
Po tem kriteriju je slovenski pogajalski slog najbolj podoben nemškemu.
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Kriterij 14: Spor
Tabela 54: Spor
V številu
Spor je vedno življenjska
možnost.
Spor kot zadnja možnost.
Spor samo, če rešujejo
soglasja.

1

V odstotkih
3%

19
10

63 %
33 %

Vir: lastni, priloga IV
Grafikon 45: Spor
3%
Spor je vedno
življenjska možnost.

33 %

63 %

Spor kot zadnja
možnost.
Spor samo, če rešujejo
soglasja.

Vir: lastni, tabela 54
Pri štirinajstem kriteriju so anketiranci s 63 odstotki odgovorili, da je spor njihova zadnja
možnost v pogajanju, 33 odstotkov pa jih uporablja spor samo, če rešujejo konflikte. Za 3
odstotke vprašanih je spor življenjska možnost. Pri tem kriteriju je slovenski pogajalski
slog najbolj podoben nemškemu.
Kriterij 15: Odločitev v pogajanjih
Tabela 55: Odločitev v pogajanjih
V številu
Priznanje naredijo hitro in z
dolgimi koraki.
Ne hitijo s privolitvijo,
vendar se zavedajo, da
pogajanja niso enosmerna
ulica.
Vedno poskušajo narediti
pogojeno privolitev.

2

V odstotkih
7%

22

73 %

6

20 %

Vir: lastni, priloga IV
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Grafikon 46: Odločitev v pogajanjih
Priznanje naredijo hitro
in z dolgimi koraki.
20 %

7%
Ne hitijo s privolitvijo,
vendar se zavedajo, da
pogajanja niso
enosmerna ulica.

73 %

Vedno skušajo narediti
pogojeno privolitev.

Vir: lastni, tabela 55
Pri petnajstem kriteriju so anketiranci s 73 odstotki odgovorili, da ne hitijo s privolitvijo,
vendar se zavedajo, da pogajanja niso enosmerna ulica, 20 odstotkov pa jih je odgovorilo,
da vedno poskušajo privoliti. Samo 7 odstotkov jih je dejalo, da priznanje naredijo hitro in
z dolgimi koraki. Glede na ta kriterij je slovenski slog najbolj podoben nemškemu.
Kriterij 16: Mednarodne izkušnje
Tabela 56: Mednarodne izkušnje
V številu
Mednarodno poslovanje ni
njihova močna točka.
Veliko mednarodnih
izkušenj.
Imajo veliko mednarodnih
izkušenj.

21

V odstotkih
70 %

9

30 %

9

30 %

Vir: lastni, priloga IV
Grafikon 47: Mednarodne izkušnje

Mednarodno poslovanje
ni njihova močna točka.

30 %
70 %
30 %

Veliko mednarodnih
izkušenj.
Imajo veliko
mednarodnih izkušenj.

Vir: lastni, tabela 56
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Na šestnajsti kriterij so anketiranci s 70 odstotki odgovorili, da mednarodno poslovanje ni
njihova močna točka, 30 odstotkov pa jih pravi, da imajo veliko mednarodnih izkušenj.
Glede na ta kriterij je slovenski pogajalski slog najbolj podoben japonskemu.
Kriterij 17: Znanje tujih jezikov
Tabela 57: Znanje tujih jezikov
V številu
Ne govorijo tujih jezikov.
Redko govorijo tuje jezike.
Ne govorijo tujih jezikov,
uporabijo prevajalce, včasih
se sporazumevajo angleško.

4
26
0

V odstotkih
13 %
87 %
0%

Vir: lastni, priloga IV
Grafikon 48: Znanje tujih jezikov
0%

Ne govorijo tujih jezikov.

13 %
Redko govorijo tuje jezike.
87 %
Ne govorijo tujih jezikov,
uporabijo prevajalce, včasih
se sporazumevajo angleško.

Vir: lastni, tabela 57
Pri sedemnajstem kriteriju je kar 87 odstotkov anketirancev odgovorilo, da redko govorijo
tuje jezike, tujih jezikov pa sploh ne govori 13 odstotkov anketirancev. Pri tem odgovoru
naj opomnim, da jih je veliko odgovorilo, da tuje jezike govorijo, vendar jih ne uporabljajo
v poslovnem svetu, ampak ker niso imeli druge izbire, so potem izbrali ta odgovor. Pri tem
kriteriju je slovenski slog najbolj podoben nemškemu.

9.3 ANALIZA IN REZULTATI PRIMERJAVE
V spodnji tabeli so v prvem stolpcu prikazani kriteriji, po katerih sem primerjal države med
seboj. V drugem stolpcu so prikazani izbrani pogajalski slogi, ki so jih slovenski pogajalci v
raziskavi največkrat potrdili. Anketiranci so izbirali med tremi različnimi pogajalskimi slogi.
V tretjem stolpcu je prikazan slog, v katerem so si slovenski pogajalci najbolj podobni, v
četrtem stolpcu pa je prikazan odstotek odgovorov v raziskavi, torej v koliko odstotkih so
si slovenski pogajalci podobni v tem slogu.
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Tabela 58: Rezultati: pogajalski slog Slovenije
Kriteriji

Slovenija

Število pogajalcev

Pogosto en pogajalec.

Priprava na pogajanja

Priprava na pogajanja
med temeljito in
negotovo.
Skupinske odločitve.
Med potrpežljivimi in
nepotrpežljivimi.
Pogajanja brez
pretiranega hitenja.
Čas porabijo tudi za
kratke pogovore in
užitke, vendar niso
predolgi.
Precej formalni in resni,
fleksibilni in za pravično
igro.
Vljudno naravnani.
Daljši rok odločitve.
Pogajajo se v duhu
dobim-dobiš.
Poudarek na skupni
odločitvi. Prisegajo na
harmonijo.
Odvetniki ne sodelujejo.
Pogodbe so dovršene in
ne predolge.
Spor kot zadnja
možnost.
Ne hitijo s privolitvijo,
vendar se zavedajo, da
pogajanja niso
enosmerna ulica.
Mednarodno poslovanje
ni njihova močna točka.
Redko govorijo tuje
jezike.
Vir: lastni, priloga IV

Individualnost/kolektivnost
Potrpežljivost
Trajanje pogajanj
Začetek pogajanj

Formalnost/neformalnost

Vljudnost
Rok odločitve
Izid pogajanj
Strinjanje/nestrinjanje

Odvetniki
Pogodba
Spor
Odločitev v pogajanjih

Mednarodne izkušnje
Znanje tujih jezikov

Slog

Nemški in
ameriški
Nemški

Podobnost s
slovenskim
slogom.
80 %
57 %

Japonski
Nemški

53 %
57 %

Nemški

70 %

Nemški

83 %

Nemški

57 %

Nemški
Nemški
Nemški in
japonski
Nemški

63 %
70 %
80 %

Japonski
Nemški

87 %
63 %

Nemški

63 %

Nemški

73 %

Ameriški

70 %

Nemški

87 %

63 %

Rezultati, ki sem jih pridobil s pomočjo primerjalnega vprašalnika, kažejo na to, da so
slovenski pogajalci večinoma naklonjeni nemškemu pogajalskemu slogu. Iz tega sklepam,
da bi slovenski pogajalci z nemškimi pogajalci najlažje in najbolje sklepali posle, saj sta si
sloga v mnogih primerih podobna. Slovenski pogajalci so v raziskavi kar v 14 od 17
primerov izbrali oziroma potrdili nemški pogajalski slog. V dveh primerih so ga potrdili še v
kombinaciji z drugim slogom, enkrat z ameriškim in enkrat z japonskim. Potrdili so ga
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glede števila pogajalcev z 80 odstotki, glede priprave na pogajanja, potrpežljivosti in glede
formalnosti/neformalnosti so ga potrdili s 57 odstotki. Glede trajanja pogajanj so ga
potrdili s 70 odstotki, glede začetka pa s 83 odstotki. Glede vljudnosti in spora so ga
potrdili s 63 odstotki, s 70 odstotki pa so potrdili rok odločitve. Izid pogajanj so potrdili z
80 odstotki, strinjanje/nestrinjanje pa so potrdili s 63 odstotki. Pogodbe so potrdili s 63
odstotki, odločitev v pogajanjih s 73 odstotki, znanje tujih jezikov pa s 87 odstotki.
Ameriški slog so anketiranci izbrali v dveh primerih, in sicer glede mednarodnih izkušenj v
70 odstotkih in števila pogajalcev v 80 odstotkih. V treh primerih pa so anketiranci izbrali
japonski slog, izbrali so ga v primeru individualnosti/kolektivnosti v 53 odstotkih, glede
izida pogajanj v 80 odstotkih in glede sodelovanja odvetnikov v 87 odstotkih. Glede na
rezultate, ki sem jih pridobil z raziskavo, lahko ugotovim, da je slovenski slog še vedno
bolj primerljiv z evropsko državo kot pa z državami z drugih celin. Z nemškimi pogajalci bi
slovenski pogajalci glede na rezultate veliko bolje sodelovali kot pa z japonskimi in
ameriškimi. Podobnosti evropske kulture in vedenja so še vedno zelo velike, zato se je
lažje pripraviti na nemškega pogajalca kot pa na pogajalca, ki prihaja z drugih celin.

126

10 DOSEŽENI REZULTATI RAZISKAVE
Glavni cilj, ki sem si ga zadal pred izdelavo magistrske naloge, je bil, da s preučitvijo
poslovnih pogajanj pridem do spoznanj, s katerimi lahko preverim upravičenost
postavljenih hipotez, ki bodo razkrile poglavitne pristope, ki so pomembni pri sklepanju
poslov v slovenskem in mednarodnem okolju, in najučinkovitejše tehnike za sklepanje
poslov ter prispevale h kritični oceni poslovnih pogajanj med slovenskimi podjetji.
Rezultati, ki sem jih prikazal v predhodnih poglavjih, zajemajo in prikazujejo poglavitne
pristope k poslovnim pogajanjem v povezavi s sklepanjem poslov tako v slovenskem kot v
mednarodnem okolju. Z rezultati in ugotovitvami, ki sem jih prikazal v predhodnih
poglavjih, lahko stremimo k učinkovitejšim in uspešnejšim pogajanjem ter posledično k
sklenitvi dobrega posla.
V magistrski nalogi gre predvsem za ugotovitev, kako pomembna so pogajanja za
sklepanje poslov. Le sklepanje dobrih poslov lahko pomaga podjetju, da preživi in da
posluje uspešno. Brez pravilnega pristopa, pravilno izbrane taktike in izbire pravilnega
sloga, če se pogajamo z državami, ki prihajajo iz drugega kulturnega okolja, lahko
naredimo podjetju, ki ga zastopamo, ogromno škode. Prav na to pa sem hotel z
magistrsko nalogo še posebej opozoriti.
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11 PREVERITEV HIPOTEZ
V magistrski nalogi sem preučeval pomembnost pogajanj pri sklepanju poslov. Predmet in
problem raziskovanja sta bila osnova za postavitev naslednjih treh hipotez.
Hipoteza 1: Slovenska podjetja zaradi nepravilnega pristopa k pogajanjem izgubljajo
preveč poslov.
Z izvedeno anketo in pridobljenimi podatki moram svojo prvo hipotezo zavrniti, saj
slovenska podjetja uporabljajo pravilne pristope k pogajanjem in so pri tem tudi poslovno
uspešna.
Hipoteza 2: Najučinkovitejša taktika za sklepanje poslov je »taktika rezin«.
Z izvedenim eksperimentom in pridobljenimi rezultati lahko potrdim svojo drugo hipotezo,
da je najučinkovitejša taktika za sklepanje poslov »taktika rezin«, ki je bila uspešna pri
vseh treh obravnavanih podjetjih, na katerih sem izvedel eksperiment.
Hipoteza 3: Slovenski pogajalci bi najbolje sklepali posle s pogajalci, ki prihajajo iz azijskih
držav.
Na podlagi izvedene primerjalne ankete, v kateri sem primerjal pogajalske sloge izbranih
držav, ki prihajajo iz različnega kulturnega okolja s Slovenijo, moram svojo tretjo hipotezo
zavrniti. Slovenski pogajalci bi najbolje sklepali posle s pogajalci, ki prihajajo iz evropskih
držav. Na nemškem primeru sem to tudi potrdil.
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12 PRISPEVEK RAZISKAVE K STROKI IN ZNANOSTI
Z opravljeno raziskavo sem prispeval k boljšemu razumevanju in poznavanju poslovnih
pogajanj. Pogajanja so tista, ki na koncu odločijo, ali bo podjetje pridobilo dober posel ali
ne. Rezultati lahko koristijo vsakemu, ki se v življenju ukvarja s poslovnimi pogajanji
oziroma ima v podjetju vlogo tržnika ali dela v službi prodaje ali nabave. Z opravljeno
raziskavo želim vsem, ki se s poslovnimi pogajanji ukvarjajo, pokazati pomembnost
pravilno izbranih pristopov k pogajanjem in pravilno izbranih taktik. Le pravilen pristop k
pogajanjem je ključ do uspešno sklenjenega posla. Rezultati se lahko uporabljajo in so
merodajni za vsa bodoča raziskovanja poslovnih pogajanj. Na podlagi pridobljenih
rezultatov lahko vsako podjetje raziskavo uporabi za primerjavo s stanjem v svojem
podjetju. Z analizo lastnega okolja se lahko hitro preveri, kaj pogajalci v podjetju delajo
prav in kaj morajo še popraviti, da bodo pri svojem delu še uspešnejši. Zaradi hitrega
tempa se nam včasih zgodi, da pozabimo na pomembnost pogajanj, zato je pomembno,
da se v podjetjih izvajajo analize lastnega okolja, saj se le s tem lahko ugotovi, kje se
delajo napake in kako te napake odpraviti. Z rezultati raziskave lahko podjetja pridobijo
marsikateri koristen podatek, ki jim bo v pomoč pri nadaljnjem sklepanju poslov.
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13 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE
Napisano magistrsko delo je uporabno za vsakogar, ki si želi pridobiti razumne odgovore
na problematiko, povezano s poslovnimi pogajanji. Delo daje razumne odgovore, ki se jih
da uporabiti med celotnim procesom pogajanj v poslovnem svetu in tudi v vsakdanjih
situacijah. Rezultati raziskave so uporabni tako za nekoga, ki se bo s pogajanji srečal
prvič, kot tudi za nekoga, ki mu pogajanja niso tuja. Začetnik bo z rezultati raziskave
pridobil lep pregled nad pogajanji v slovenskem in mednarodnem prostoru. Tisti, ki pa mu
pogajanja niso tuja, pa bo z rezultati raziskave pridobil še marsikatero koristno
informacijo. Ta mu bo pomagala pri njegovi nadaljnji poslovni poti, tako pri pogajanjih s
slovenskimi pogajalci kot tudi pri pogajanjih s pogajalci, ki prihajajo iz mednarodnega
okolja. Z rezultati prve ankete bo lahko vsak pridobil celoten pregled nad tem, kako se
slovenski pogajalci lotijo pogajanj ter na kaj so bolj in na kaj malo manj pozorni. S temi
znanji bo lahko vsak konkurenčnejši in močnejši v pogajanjih, saj bo vedel, kje so slabosti
in kje prednosti slovenskih pogajalcev. Rezultati izvedenega eksperimenta so uporabni za
vsakogar, ki si želi izboljšati svoje pogajalske sposobnosti. Z rezultati eksperimenta bo
pridobil znanja o učinkovitosti pogajalskih taktik; torej s katero taktiko je dobro sklepati
posle in s katero malo manj. Tretja anketa pa je uporabna za vsakogar, ki se pripravlja na
mednarodna pogajanja. Še posebej pa je raziskava uporabna za nadaljnje preučevanje
poslovnih pogajanj. V magistrski nalogi sem se osredotočal predvsem na poslovna
pogajanja in na sklepanje poslov v gospodarskem sektorju. V raziskavo sem vključil
predvsem podjetja, ki so družbe z omejeno odgovornostjo. Raziskava je pokazala, da so v
teh podjetjih zaposleni izobraženi ljudje, ki pogajanja obvladajo in ki jim niso tuja, zato je
tudi rezultat raziskave izjemno pozitiven. Menim pa, da bi bilo zelo zanimivo narediti
primerljivo raziskavo med pogajalci, ki so zaposleni v javnem sektorju. Zanimivo bi bilo
primerjati rezultate med seboj, prepričan pa sem, da rezultati ne bi bili tako pozitivni in da
so pogajalci v javnem sektorju bistveno slabši kot v gospodarstvu.
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14 ZAKLJUČEK
Naj nam bo všeč ali ne, smo pogajalci. Pogajanja so del življenja in tega ne moremo
spremeniti. Ko sem razmišljal o naslovu magistrskega dela, sem hotel pisati in raziskovati
področje, ki mi bo v življenju prišlo prav. Pogajanja so bila tista, ki so me prepričala. Kdor
obvlada pogajanja, ne obvlada le sebe, temveč tudi ljudi okrog sebe. V življenju je vse več
priložnosti, kjer so potrebna pogajanja, in če jih ne znamo v tistem trenutku izkoristiti,
lahko “odidejo naprej in se več ne vrnejo. Zato je treba biti v vsakem trenutku življenja
pripravljen na sprejemanje odločitev. S pogajanji je mogoče doseči vse in vsakdo od nas
je večkrat dnevno pogajalec. Prav tako v podjetju, vladi ali družini ljudje večino odločitev
sprejmejo s pogajanji. Včasih se tega zavedamo, včasih pa ne. Drži pa, da se vsak dan
pogajamo na vseh položajih in v vseh odnosih z drugimi. Čeprav se praktično znamo
pogajati vsi že od začetka našega življenja, je nekaj, kar drži. Pogajati se ni enostavno in
lahko. Tistemu, ki se s pogajanji ne ukvarja tako zelo natančno, sta po navadi znani dve
strategiji, to sta popustljiv ali nepopustljiv slog. Torej ali naj bomo med pogajanji trdi ali
mehki. Ta dva sloga lahko uporabljamo v ožjem družinskem krogu oziroma z ljudmi, ki jih
srečujemo vsak dan, vendar ko pogledamo malo širše, hitro ugotovimo, da ta dva sloga
nista dovolj. V poslovnih pogajanjih so pravila igre enaka kot pri vsakodnevnih pogajanjih,
vendar pa je razlika ta, da imamo v poslovnih pogajanjih opravka z ljudmi, ki se pogajati
znajo, ki znajo uporabljati taktike in strategije in ki jih ni tako lahko prepričati v drugačno
mnenje, kot ga imajo sami. Marsikdo ob vstopu v zunanji svet ve, kako se mora postaviti
in kaj mora reči, da bo dobil, kar si želi, ko pa vstopi v poslovni svet in ko nasproti sedijo
vešči pogajalci, pa marsikdaj podvomi o svojih sposobnostih. Tehnike, ki smo jih
uporabljali vse življenje, se nam v tistem trenutku nenadoma zdijo tuje, neuporabne in
skrivnostne, kot da bi se jih morali na novo učiti. Naša pogajalska moč je takrat prvič na
preizkušnji in tega se ustrašimo ter odzovemo s tem, da sami sebe prepričamo, da se ne
znamo pogajati in skleniti dobrega dogovora ter da so naši nasprotniki v vseh pogledih
boljši od nas. V magistrski nalogi sem največ časa posvečal pogajanjem pri sklepanju
poslov. Znan izrek pravi, da pri poslih ne dobimo tistega, kar zaslužimo, temveč tisto, kar
si pridobimo s pogajanji. Uspešno pogajanje so znanje, spretnost, veščina, ki se je je
mogoče naučiti. Pogajalci smo res rojeni, vendar pa lahko uspešen in dober pogajalec
postanemo le z učenjem in izpopolnjevanjem v praksi. Poznavanje teorije pogajanj je
poleg praktičnih primerov zelo pomemben dejavnik k uspešnosti pogajanj. Magistrska
naloga je sestavljena iz dveh glavnih delov, iz teoretičnega in empiričnega dela. V
teoretičnem delu sem največ pozornosti namenil procesu poslovnih pogajanj, vplivu
osebnostnih lastnosti na pogajanja, pogajalskim taktikam in mednarodnim pogajanjem. V
empiričen delu pa sem opravil tri raziskave med slovenskimi podjetji oziroma med ljudmi,
ki se v teh podjetjih ukvarjajo s pogajanji oziroma s sklepanjem poslov. Kombinacija
izčrpnega teoretičnega dela v kombinaciji s praktičnimi primeri je prinesla delo, ki bo v
pomoč vsem, ki se podajajo poslovnim pogajanjem na pot.
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V prvem poglavju sem v uvodu predstavil problem in predmet raziskovanja, namen in
cilje, postavil sem hipoteze, opredelil raziskovalne metode ter podal oceno dosedanjih
raziskovanj in pričakovane rezultate. Glavni cilj, s katerim sem se ukvarjal v celotnem
delu, je, kateri so tisti pristopi, ki so najučinkovitejši za uspešno sklepanje poslov.
V drugem poglavju sem predstavil pogajanja na splošno. Z neko splošno opredelitvijo
pogajanj sem naredil uvod za nadaljevanje. Pri opredelitvi pogajanj večina avtorjev
povezuje pogajanja z reševanjem konfliktov, sklepanjem kompromisov in sklepanjem
pogodb. Brez konflikta v pogajanjih skoraj ne gre, zaradi konflikta se sploh sestanemo in
začnemo pogajati. Poleg reševanja konfliktov pa moramo, če želimo pogajanja uspešno
pripeljati h koncu, znati delati razumne kompromise, torej popuščati razumno, da še
vedno imamo sami nekaj od tega popuščanja ter da je podpisana pogodba dolgoročna za
podjetje. V drugem poglavju sem želel tudi pojasniti razliko med pogajanjem in
tekmovanjem ter med pogajanjem in prodajanjem. Glavna razlika med pogajanjem in
tekmovanjem je v tem, da imamo pri tekmovanju na koncu vedno zmagovalca in
poraženca, pri pogajanjih pa morata biti zmagovalca oba, če ne pogajanja niso bila
uspešna. Težko bo nasprotna stran še sodelovala z nami, če bo ugotovila, da smo jo
ogoljufali, in obratno. Glavna razlika med prodajanjem in pogajanjem pa je v tem, da pri
prodajanju gre za prepričevanje kupca, da kupi izdelek za neko ceno, ki jo postavimo, pri
pogajanju pa gre bolj za popuščanje in pridobivanje ter občutek, da sta obe strani dobili,
kar sta želeli.
V tretjem poglavju sem zelo izčrpno opredelil celoten proces pogajanj. Od priprave na
pogajanja pa vse do dobrega zaključka. V tem delu sem natančno opredelil, kako se je
treba na pogajanja pripraviti, na kakšen način jih je treba začeti, kako se obnašati med
pogajanji in kako jih je treba zaključevati. Izmed vseh štirih delov procesa pogajanj sem
še posebej izpostavil pomembnost priprave in zaključka. Priprava na pogajanja je kritična
stopnja pri pogajanjih. Skrivnost uspešnih priprav je največkrat v dobri pripravi. Z dobro
pripravo si lahko naredimo ključno prednost pred nasprotno stranjo. Poleg dobre priprave
pa je ključen trenutek pogajanj tudi dober zaključek. V zaključku moramo biti dovolj
močni, da lahko zaupamo sebi, da sprejmemo razumno odločitev, ki bo koristila ne le
nam, temveč celotnemu podjetju.
V četrtem poglavju sem se ukvarjal in raziskoval osebnostne lastnosti v povezavi s
pogajanji ter se osredotočal predvsem na komuniciranje med pogajanji. Pri komuniciranju
pa sem poleg verbalne komunikacije natančno opredelil še neverbalno komunikacijo, ki
nam lahko marsikaj pove o nasprotni strani med pogajanji. Verbalno komuniciranje
obsega besedno in nebesedno komuniciranje. Že zgodovina nas uči, da so le dobri govorci
lahko prepričevali ljudi, ki so jim nato sledili. Pogajanja so lahko uspešna le, če znamo
dobro argumentirati ter jasno in odločno povedati svoje zahteve. Le pogajalci z visoko
stopnjo samozavesti lahko prepričajo nasprotno stran in sklenejo dober posel. Poleg
besedne komunikacije pa nam lahko veliko o nasprotni strani pove tudi neverbalna
komunikacija. Ta komunikacija je nasprotni strani zelo skrita. Marsikdo ji ne namenja
veliko pozornosti, če pa poznamo tehnike za razkrivanje te komunikacije, pa nam lahko
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nasprotna stran marsikaj razkrije. Neverbalna komunikacija zajema govorico telesa,
osebni videz in urejenost, zvoke ter prostor, predmete in čas. Poznavanje pomenov
določenih kretenj in mimike obraza lahko izda marsikatero informacijo nasprotne strani.
Če ima naša nasprotna stran npr. iztegnjen palec pod brado, nam to sporoča njeno
nestrpnost. V tem poglavju sem opredelil tudi ključna priporočila za lepo vedenje med
pogajanji. Le kulturen človek daje vtis resnosti in spoštovanja, zato je bonton med
pogajanji tudi eden izmed pomembnih dejavnikov za uspešno sklenjen posel.
Celotno peto poglavje sem namenil pogajalskim strategijam in taktikam, najbolj značilne
strategije sem opredelil in analiziral. Izmed vseh pogajalskih strategij sem izbral tiste, ki
se med poslovnimi pogajanji najbolj uporabljajo. To so taktika postavljanja ekstremnih
zahtev, napadalnost, »dobri in grdi fantje«, igralsko obnašanje, sklicevanje na avtoriteto,
»vzemi ali pusti«, »samo še tale malenkost«, »taktika rezin«, slepilni manever, izvršeno
dejstvo, »pod običajnimi pogoji«, danska dražba, zadnji rok, uničevalna vprašanja in
taktika izčrpavanja nasprotnika. Taktike sem natančno preučil ter opredelil njihove
prednosti in slabosti. Za vsako taktiko sem opredelil tudi ukrep proti taki taktiki.
V šestem poglavju pa so bila glavna tema pogajanja v medkulturnem okolju. V tem delu
sem analiziral pogajalske sloge v različnih kulturah. Zanimal me je predvsem vpliv
kulturnih razlik na poslovna pogajanja. Uspeh mednarodnih poslov je v veliki večini
odvisen od učinkovitih poslovnih pogajanj. Pogajalci morajo biti na mednarodna pogajanja
še toliko bolj pripravljeni. Natančno morajo razumeti kulturo, navade in običaje ljudi, s
katerimi se pogajajo, saj je lahko razumevanje kulture velikokrat ključni dejavnik za
uspešno sklenjen posel v drugih državah. Preučil sem evropski, azijski ter severno- in
južnoameriški pogajalski slog. Vsak pogajalski slog ima svoje značilnosti, ki jih je treba
poznati, če hočemo uspešno sodelovati z mednarodnimi pogajalci. Na Japonskem je bela
barva znak žalovanja, zato bi bilo čudno, če bi se v beli barvi prikazali za pogajalsko mizo.
S tem poglavjem sem tudi zaključil teoretični del magistrske naloge.
Po teoretičnem delu pa sledi empirični del. Empirični del se močno navezuje na
teoretičnega, saj so glede na teoretični del tudi zastavljene vse tri raziskave. Prva
raziskava je anketa med izbranimi slovenskimi podjetji, kjer me je zanimalo, kako
slovenski pogajalci pristopijo na pogajanja, kako na pogajanjih nastopijo in kako jih
zaključujejo. Rezultate sem povezal z uspešnostjo podjetij, v katerih so zaposleni, ter
poskušal poiskati povezavo med pogajanji in uspešnostjo podjetij. Pri drugi raziskavi sem
izvedel eksperiment med slovenskimi podjetji. Z eksperimentom sem poskušal z izbranimi
pogajalskimi taktikami priti do čim ugodnejšega izida pogajanj. Pri izvedbi eksperimenta
mi je zelo pomagalo moje sedanje delovno mesto, saj mi brez tega eksperiment v tej
obliki ne bi uspelo izvesti. Tretja raziskava pa se nanaša na medkulturne sloge pogajanj v
primerjavi s Slovenijo. V tej raziskavi sem primerjal sloge izbranih tujih držav s slovenskim
in iskal pogajalski slog, ki je najbolj podoben slovenskemu. Glavni cilj magistrske naloge
je bil, da s pomočjo izbrane strokovne literature in raziskav potrdim ali zavrnem tri izbrane
hipoteze. Glede na rezultate, ki sem jih pridobil z raziskavami, sem moral prvo in tretjo
hipotezo zavrniti, drugo hipotezo pa sem potrdil.
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V sedmem poglavju sem z raziskavo preveril svojo prvo hipotezo, da slovenski pogajalci
zaradi nepravilnega pristopa k pogajanjem izgubljajo preveč poslov. Prvo hipotezo sem
gladko zavrnil, saj so rezultati, ki sem jih pridobil s pomočjo raziskave, dali čisto drugačno
sliko. Glede na to da so anketiranci, razen nekaj izjem, skoraj na vsa vprašanja o
pogajalskem procesu odgovorili pozitivno in da so podjetja v kar 73 odstotkih vseh
vprašanih poslovno uspešna, lahko zavrnem svojo prvo hipotezo, saj slovenski pogajalci v
veliki večini uporabljajo pravilne pristope k pogajanjem, kar vpliva tudi na poslovno
uspešnost podjetij, v katerih so zaposleni. Se pa seveda vsi zavedajo, da zaradi
nepravilnih pristopov še vedno izgubijo kakšen pomemben posel za podjetje, saj je 50
odstotkov vprašanih odgovorilo tako. Vendar to ne vpliva na rezultat, mislim, da je še
bolje, da se tega zavedajo zdaj, ko gre podjetjem dobro, kajti če bi se takrat, ko bi jim šlo
slabo, bi bilo verjetno že prepozno. Tako lahko glede na pridobljene podatke z veliko
gotovostjo zavrnem svojo prvo hipotezo, saj slovenski pogajalci ne izgubljajo poslov
zaradi nepravilnega pristopa k pogajanjem.
V osmem poglavju sem z eksperimentom preveril drugo hipotezo, da je najučinkovitejša
taktika za sklepanje poslov »taktika rezin«. To sem tudi potrdil, saj so rezultati, ki sem jih
dobil z eksperimentom, pokazali, da je »taktika rezin« res najučinkovitejša taktika za
sklepanje poslov. Eksperiment sem izvedel med tremi slovenskimi podjetji, pri izvedbi
eksperimenta pa mi je zelo pomagalo moje sedanje delovno mesto. Z eksperimentom sem
poskušal ugotoviti, katero izmed izbranih taktik je najbolje uporabiti, ko se pogajamo za
določen posel. Izmed treh izbranih podjetij, pri katerih sem poskušal izboljšati pogoje
poslovanja, je bila »taktika rezin« učinkovita v vseh treh primerih, saj sem z njo v vseh
treh primerih pridobil dodatne ugodnosti za podjetje. Bistvo te taktike je, da po delih
pridemo do celote. Ta taktika je bila uporabna tako pri pogajanjih z dobavitelji kot pri
pogajanju s kupci. »Taktika rezin« je premagala taktiko postavljanja ekstremnih zahtev,
»slepilni manever«, »vzemi ali pusti« in dansko dražbo. Po opravljenem eksperimentu
lahko potrdim, da je taktika rezin res najučinkovitejša taktika za sklepanje poslov. Glede
na pridobljene rezultate lahko drugo hipotezo, da je »taktika rezin« najučinkovitejša
taktika za sklepanje poslov, v celoti potrdim.
V devetem poglavju sem s primerjalno raziskavo preveril tretjo hipotezo, da bi slovenski
pogajalci najbolje sklepali posle s pogajalci, ki prihajajo iz azijskih držav. Tretjo hipotezo
sem moral zavrniti, saj sem z raziskavo in primerjavo pogajalskih slogov s Slovenijo prišel
do drugačnih ugotovitev. Slovenski pogajalci bi najbolje sklepali posle s pogajalci, ki
prihajajo iz evropskih držav. S primerjalno raziskavo sem hotel ugotoviti, kateremu
pogajalskemu slogu so slovenski pogajalci najbolj naklonjeni. Da sem dobil te podatke,
sem med slovenska podjetja razdelil raziskavo o pogajalskih slogih izbranih držav. Države,
ki sem jih izbral za raziskavo, in sicer ZDA, Japonsko in Nemčijo, prihajajo z različnih celin.
Raziskava je pokazala, da so se slovenski pogajalci od 17 kriterijev kar v 14 primerih
odločili za nemški pogajalski slog oziroma so z nemškim pogajalskim slogom našli največ
podobnosti glede na lastne izkušnje pri pogajanjih. Čeprav morajo zaradi konkurence
slovenska podjetja posegati tudi po tujih trgih, ki segajo izven meja EU, je raziskava
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pokazala, da je še vedno lažje skleniti posel s pogajalci, ki prihajajo iz evropskih držav kot
pa iz držav, ki prihajajo z drugih celin. Še vedno smo Evropejci med sabo bolj povezani
glede kulture in obnašanja in lažje je sklepati posle z nekom, ki ga v celoti razumeš. Slogi
pogajanj se na drugih celinah v marsičem raziskujejo in dokler prepoznaš, kako je treba s
takim pogajalcev ravnati, je lahko za posel že prepozno. Po opravljeni primerjalni raziskavi
moram svojo tretjo hipotezo zavrniti, saj bi slovenski pogajalci najbolje sklepali posle s
pogajalci, ki prihajajo iz evropskih držav.
Z raziskovanjem pogajanj želim poudariti, kako pomembno orodje so pogajanja za vsako
podjetje ter kako pomembno je, da se do pogajanj pristopi skrajno resno in premišljeno.
Pogajanja na koncu odločajo o tem, ali bo podjetje pridobilo določen posel ali ne.
Verjamem, da je moje magistrsko delo uporabno tako za nekoga, ki se prvič sooča s
pogajanji, kot tudi za nekoga, ki je tega že vešč. Magistrsko delo je še posebej koristno,
ker teoretične ugotovitve poveže s praktičnimi, v povezavi s slovenskim prostorom.
Rezultati, ki sem jih pridobil z raziskovanjem pogajanj, bodo lahko uporabljeni in bodo
merodajni za vsa nadaljnja raziskovanja poslovnih pogajanj, še posebej v povezavi s
sklepanjem poslov, kar pa je danes izjemno pomembno.
Na trgu se srečujemo z vse večjo konkurenco. Veliko podjetij propada zaradi napačnih
poslovnih odločitev, mnoga pa hodijo po robu propada. Vendar pa je mnogo podjetij tudi
takih, ki jim kriza ne more do živega in delujejo uspešno. Glavni razlog za to tiči v
pravilnih poslovnih odločitvah in predvidevanjih. Uspešna podjetja vedo, da so lahko sama
uspešna, če zadovoljijo tudi apetite svojih poslovnih partnerjev, tako na strani
dobaviteljev kot tudi na strani kupcev. Za zadovoljstvo obeh strani pa je v podjetju treba
imeti ljudi, ki znajo dosegati dogovore. Največji vpliv na uspešno sklenjen posel ima v
veliki večini poznavanje pogajalskega procesa. Brez dobre priprave, začetka, izbrane
pogajalske taktike, preučevanja vedenja in pravilnega zaključka se lahko poslovimo od
dobrega rezultata. Ko se lotimo pogajanj, moramo vedeti, da tudi nasprotna stran
preučuje nas, da tudi ona razmišlja, kako bo zase dosegla čim boljši dogovor, zato je
pomembno, da smo v vseh pogledih pred njo, saj lahko le tako mi vodimo pogajanja in
nismo v podrejenem položaju. Prav tako to velja za pogajanja v medkulturnem okolju,
kjer je priprava še pomembnejša kot v domačem slovenskem prostoru. Pogajanja so ključ
do pridobitve uspešnih poslov in prav pogajalci so tisti, od katerih je odvisno preživetje
podjetja.
Konkurenca je izjemna na vseh področjih, in le tisti, ki bodo spretni, potrpežljivi in vztrajni
pogajalci, bodo lahko svoje podjetje pripeljali do uspeha. Pogajanja niso lahka, nikoli tudi
ni rečeno, da bomo pridobili določen posel, tudi če upoštevamo vsa pravila in naredimo
vse prav. Vendar kljub temu mislim, da bo tisti pogajalec, ki bo nastopil odločno in
preudarno, lahko prepričal še tako trdega pogajalca in sklenil še tako nedosegljiv posel.
Dobre posle pa Slovenija potrebuje, saj uspešna podjetja v največji meri pomagajo državo
postaviti na noge in jo popeljati iz krize.
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PRILOGE
PRILOGA I: ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni!
Moje ime je Robert Mohar in sem študent upravno-ekonomske smeri, magistrskega
programa Uprava II. stopnje na Fakulteti za upravo v Ljubljani. Za naslov magistrskega
dela sem si izbral »Pogajanje kot ključno orodje pri sklepanju poslov«. Za potrebe
raziskovanja sem pripravil krajši anketni vprašalnik, ki mi bo v veliko pomoč pri
raziskovanju. Anketa je popolnoma anonimna in bo uporabljena izključno za potrebe te
magistrske naloge.
Vljudno vas prosim, da na vprašanja odgovarjate iskreno, saj bom le tako lahko prišel do
relevantnih rezultatov, ki bodo dobra podlaga za empirični del magistrskega dela.
Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem.
Robert Mohar

Anketni vprašalnik
1. Spol anketiranca
• Moški
• Ženska
2. Starost
• Do 25 let
• Od 26 do 35
• Od 36 do 45
• Od 46 do 55
• Od 56 do 65
• Nad 66 let

let
let
let
let

3. Stopnja izobrazbe
• Osnovnošolska izobrazba
• Poklicna izobrazba
• Srednješolska izobrazba
• Višješolska izobrazba
• Visokošolska izobrazba
• Univerzitetna izobrazba
• Magisterij
• Doktorat
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4. Koliko
•
•
•
•

let delovnih izkušenj imate?
Do 1 leta
Od 2 do 10 let
Od 11 do 20 let
Nad 20 let

5. Ali je podjetje, v katerem ste zaposleni, poslovno uspešno?
• Da
• Ne
6. Ali menite, da ste spreten pogajalec oziroma da znate doseči dogovor?
• Da
• Ne
7. Ali menite, da smo Slovenci spretni pogajalci?
• Da
• Ne
8. Ali se na pogajanja pripravite oziroma ali naredite načrt poteka pogajanj?
• Da
• Ne
9. Ali si pred pogajanji določite pogajalski interval oziroma zgornjo in spodnjo mejo,
do katere lahko greste pri pogajanjih?
• Da
• Ne
10. Ali pogajanja po navadi prepustite naključju »kar bo, pač bo«?
• Da
• Ne
11. Ali pred pogajanji predvidite morebitne ugovore nasprotne strani in se na njih
pripravite?
• Da
• Ne
12. Ali imate navado, da z določenimi prijemi naredite vtis na nasprotno stran še pred
začetkom pogajanj (obleka, točnost, humor, pohvala, poslovno darilo)?
• Da
• Ne
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13. Ali se prej pozanimate o poslovnem partnerju, s katerim se boste pogajali?
• Da
• Ne
14. Kako pridobivate podatke o poslovnem partnerju, s katerim se boste pogajali?
• Boniteta poslovnih partnerjev
• Izkušnje drugih partnerjev
• Lastne izkušnje
• Ne preverjam poslovnih partnerjev
• Drugo
15. Ali imate navado, da pred pogajanji izberete pogajalsko taktiko?
• Da
• Ne
16. Ali pri pogajanjih uporabljate katero od naštetih pogajalskih taktik? (označite,
katere uporabljate)
• Postavljanje ekstremnih zahtev
• Napadalnost (agresivnost)
• »Dobri in grdi fantje«
• Igralsko obnašanje in čustveno vedenje
• Sklicevanje na avtoriteto
• Vzemi ali pusti
• »Samo še tale malenkost«
• Taktika »rezin«
• Slepilni manever
• »Izvršeno dejstvo«
• »Pod običajnimi pogoji«
• Danska dražba
• Zadnji rok
• Uničevalna vprašanja
• Taktika izčrpavanja nasprotnika
• Nobene od naštetih
17. Če ne uporabljate nobene od naštetih, ali lahko zaupate, katero uporabljate?
___________________________________________________________________
18. Ali se znate soočiti s konfliktno situacijo med pogajanji?
• Da
• Ne
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19. Ali znate pravilno odreagirati, če vam začne nasprotna stran, ki je za vas strateško
pomemben partner, postavljati zahteve, ki so za vas previsoke in nesprejemljive?
• Da
• Ne

20. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z »da«, ali lahko napišete, kako?
___________________________________________________________________
21. Ali poznate meje moči druge strani v pogajanjih?
• Da
• Ne
22. Ali znate odreagirati na dvoumno situacijo med pogajanji?
• Da
• Ne
23. Ali imate navado, da hitro sprejmete prvo ponudbo nasprotne strani?
• Da
• Ne
24. Ali ste pozorni na neverbalno komunikacijo (kretnje rok, mimika obraza, stisk rok,
položaj telesa) človeka, s katerim se pogajate?
• Da
• Ne
25. Ali veste, kaj pomenijo določene kretnje rok, stisk roke in partnerjeva mimika
obraza med pogajanji oziroma pred začetkom pogajanj?
• Da
• Ne
26. Ali ste pozorni, na kakšen način zaključite pogajanja?
• Da
• Ne
27. Ali imate pri pogajanjih navado, da besedo »ne« pri vaši nasprotni strani
sprejmete za končni odgovor?
• Da
• Ne
28. Ali imate navado, da odidete s pogajanj z občutkom izgube oziroma poraza?
• Da
• Ne
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29. Ali imate kdaj občutek, da zaradi nepravilnega pristopa k pogajanjem izgubite
pomemben posel za podjetje?
• Da
• Ne
30. Ali prepoznate trenutek, ko je treba pogajanja zaključiti?
• Da
• Ne
Zahvaljujem se vam za sodelovanje v anketi. Vaši odgovori mi bodo v veliko pomoč pri
nadaljnjem raziskovanju poslovnih pogajanj.
Hvala.
Robert Mohar
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PRILOGA II: REZULTATI ANKETE
Rezultati ankete so predstavljeni v petih sklopih. V preglednici je vsako vprašanje posebej
obdelano, predstavljena sta število odgovorov in delež v odstotkih.
SPLOŠNI PODATKI O ANKETIRANCIH
1. Spol
V številu
Moški
Ženska
Skupaj

22
8
30

V odstotkih
73 %
27 %
100 %

1
12
8
7
2
0
30

V odstotkih
3%
40 %
27 %
23 %
7%
0%
100 %

2. Starost
V številu
Do 25 let
Od 26 do 35
Od 36 do 45
Od 46 do 55
Od 56 do 65
Nad 66 let
Skupaj

let
let
let
let

3. Stopnja izobrazbe
V številu
Osnovnošolska izobrazba
Poklicna izobrazba
Srednješolska izobrazba
Višješolska izobrazba
Visokošolska izobrazba
Univerzitetna izobrazba
Magisterij
Doktorat
Skupaj

0
2
2
7
7
12
0
0
30

V odstotkih
0%
7%
7%
23 %
23 %
40 %
0%
0%
100 %

4. Koliko let delovnih izkušenj imate?
V številu
Do 1 leta
Od 2 do 10 let
Od 11 do 20 let
Nad 20 let
Skupaj

1
15
7
7
30

144

V odstotkih
4%
50 %
23 %
23 %
100 %

SPLOŠNO MNENJE ANKETIRANCEV O POGAJANJIH
5. Ali je podjetje, v katerem ste zaposleni, poslovno uspešno?
V številu
Da
Ne
Skupaj

22
8
30

V odstotkih
73 %
27 %
100 %

6. Ali menite, da ste spreten pogajalec oziroma da znate doseči dogovor?
V številu
Da
Ne
Skupaj

26
4
30

V odstotkih
87 %
13 %
100 %

7. Ali menite, da smo Slovenci na splošno spretni pogajalci?
V številu
Da
Ne
Skupaj

8
22
30

V odstotkih
27 %
73 %
100 %

PRIPRAVA NA POGAJANJA IN ZAČETEK POSLOVNIH POGAJANJ
8. Ali se na pogajanja pripravite oziroma ali naredite načrt poteka pogajanj?
V številu
Da
Ne
Skupaj

19
11
30

V odstotkih
63 %
37 %
100 %

9. Ali si pred pogajanji določite pogajalski interval oziroma zgornjo in spodnjo mejo, do
katere lahko greste pri pogajanjih?
V številu
Da
Ne
Skupaj

24
6
30

V odstotkih
80 %
20 %
100 %

10. Ali pogajanja po navadi prepustite naključju »kar bo, pač bo«?
V številu
Da
Ne
Skupaj

12
18
30
145

V odstotkih
40 %
60 %
100 %

11. Ali pred pogajanji predvidite morebitne ugovore nasprotne strani in se na njih
pripravite?
V številu
Da
Ne
Skupaj

V odstotkih
18
12
30

60 %
40 %
100 %

12. Ali imate navado, da z določenimi prijemi naredite vtis na nasprotno stran še pred
začetkom pogajanj (obleka, točnost, humor, pohvala, poslovno darilo)?
V številu
Da
Ne
Skupaj

V odstotkih
20
10
30

67 %
33 %
100 %

13. Ali se prej pozanimate o poslovnem partnerju, s katerim se boste pogajali?
V številu
Da
Ne
Skupaj

V odstotkih
93 %
7%
100 %

28
2
30

14. Kako pridobivate podatke o poslovnem partnerju, s katerim se boste pogajali?
Točke
Lastne izkušnje
Izkušnje drugih partnerjev
Boniteta poslovnih partnerjev
Drugo
Ne preverjam poslovnih partnerjev

14
12
11
5
2

POTEK POGAJANJ TER UPORABA POGAJALSKIH TAKTIK IN STRATEGIJ
15. Ali imate navado, da pred pogajanji izberete pogajalsko taktiko?
V številu
Da
Ne
Skupaj

16
14
30
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V odstotkih
53 %
47 %
100 %

16. Ali pri pogajanjih uporabljate katero od naštetih pogajalskih taktik?
Točke
Vzemi ali pusti
Nobene od naštetih
»Taktika rezin«
Postavljanje ekstremnih zahtev
Zadnji rok
Pod običajnimi pogoji
»Samo še tale malenkost«
Taktika izčrpavanja nasprotnika
Slepilni manever
»Dobri in grdi fantje«
Igralsko obnašanje in čustveno vedenje
Danska dražba
Uničevalna vprašanja
Napadalnost (agresivnost)
Sklicevanje na avtoriteto
»Izvršeno dejstvo«

11
8
7
7
7
6
5
5
4
3
3
3
3
2
1
1

17. Če ne uporabljate nobene od naštetih, ali lahko zaupate, katero uporabljate?
Točke
Taktiko prepričevanja
Svojo unikatno taktiko
Taktiko »win win«
Taktiko »odprte karte«

1
1
1
1

18. Ali se znate soočiti s konfliktno situacijo med pogajanji?
V številu
Da
Ne
Skupaj

25
5
30

V odstotkih
83 %
17 %
100 %

19. Ali znate pravilno odreagirati, če vam začne nasprotna stran, ki je za vas strateško
pomemben partner, postavljati zahteve, ki so za vas previsoke in nesprejemljive?
V številu
Da
Ne
Skupaj

18
12
30
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V odstotkih
60 %
40 %
100 %

20. Če ste na zgornje vprašanje odgovorili z »da«, ali lahko napišete, kako?
Točke
Sklenitev kompromisa, vsaka stran nekaj popusti
Prepričevanje z argumenti in realnimi primeri
Zamenjava partnerja
Odvisno od situacije, ali je dogovor res nujen
S prekinitvijo pogajanj in prestavitvijo pogajanj na drugi dan

6
3
2
1
1

21. Ali poznate meje moči nasprotne strani v pogajanjih?
V številu
Da
Ne
Skupaj

20
10
30

V odstotkih
67 %
33 %
100 %

22. Ali znate odreagirati na dvoumno situacijo med pogajanji?
V številu
Da
Ne
Skupaj

16
14
30

V odstotkih
53 %
47 %
100 %

23. Ali imate navado, da hitro sprejmete prvo ponudbo nasprotne strani?
V številu
Da
Ne
Skupaj

8
22
30

V odstotkih
27 %
73 %
100 %

24. Ali ste pozorni na neverbalno komunikacijo (kretnje rok, mimika obraza, stisk rok,
položaj telesa) človeka, s katerim se pogajate?
V številu
Da
Ne
Skupaj

21
9
30

V odstotkih
70 %
30 %
100 %

25. Ali veste, kaj pomenijo določene kretnje rok, stisk roke in partnerjeva mimika obraza
med pogajanji oziroma pred začetkom pogajanj?
V številu
Da
Ne
Skupaj

15
15
30
148

V odstotkih
50 %
50 %
100 %

ZAKLJUČEK POSLOVNIH POGAJANJ
26. Ali ste pozorni, na kakšen način zaključite pogajanja?
V številu
Da
Ne
Skupaj

20
10
30

V odstotkih
67 %
33 %
100 %

27. Ali imate pri pogajanjih navado, da besedo »ne« pri vaši nasprotni strani sprejmete za
končni odgovor?
V številu
Da
Ne
Skupaj

4
26
30

V odstotkih
13 %
87 %
100 %

28. Ali imate navado, da odidete s pogajanj z občutkom izgube oziroma poraza?
V številu
Da
Ne
Skupaj

8
22
30

V odstotkih
27 %
73 %
100 %

29. Ali imate kdaj občutek, da zaradi nepravilnega pristopa k pogajanjem izgubite
pomemben posel za podjetje?
V številu
Da
Ne
Skupaj

14
16
30

V odstotkih
47 %
53 %
100 %

30. Ali prepoznate trenutek, ko je treba pogajanja zaključiti?
V številu
Da
Ne
Skupaj

24
6
30
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V odstotkih
80 %
20 %
100 %

PRILOGA III: PRIMERJALNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni!
Moje ime je Robert Mohar in sem študent upravno-ekonomske smeri, magistrskega
programa Uprava II. stopnje na Fakulteti za upravo v Ljubljani. Za naslov magistrskega
dela sem si izbral »Pogajanje kot ključno orodje pri sklepanju poslov«. Za potrebe
raziskovanja sem pripravil krajši primerjalni vprašalnik, ki mi bo v veliko pomoč pri
raziskovanju. Primerjalni vprašalnik je popolnoma anonimen in bo uporabljen izključno za
potrebe te magistrske naloge.
Vljudno vas prosim, da na vprašanja odgovarjate iskreno, saj bom le tako lahko prišel do
relevantnih rezultatov, ki mi bodo v veliko pomoč pri primerjanju slovenskega
pogajalskega sloga s tujimi državami.
Navodila za izpolnjevanje.
Prosim vas, da pri vsakem kriteriju med tremi izbranimi državami obkrožite tisti pogajalski
slog, ki se vam zdi, da je najbolj podoben pogajalskemu slogu, ki ga uporabljate sami.
Torej če se vam pri prvem kriteriju pri številu pogajalcev zdi, da se pogosto pogajate
sami, obkrožite oba odgovora tako za državo 1 kot za državo 2, saj je pri obeh državah
pogosto en pogajalec.
Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.
Tabela: Pogajalski slogi treh izbranih držav
Kriteriji
Število pogajalcev

Država 1
Pogosto en
pogajalec.

Država 2
Pogosto en pogajalec.

Priprava na pogajanja

Negotova priprava.

Priprava na pogajanja
− med temeljito in
negotovo.
Vedno odločitvena
avtoriteta − vendar je
ne uporabijo.
Med potrpežljivimi in
nepotrpežljivimi.
Pogajanja brez
pretiranega hitenja.

Individualnost/kolektivnost Vedno imajo
odločitveno
avtoriteto.
Potrpežljivost
Precej potrpežljivi.
Trajanje pogajanj

Močno nagnjeni k čim
krajšim pogajanjem.

Začetek pogajanj

Najraje takoj začnejo
posle.

Formalnost/neformalnost

Neformalni, včasih
nepričakovani in
prepirljivi.
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Čas porabijo tudi za
kratke pogovore in
užitke, vendar niso
predolgi.
Precej formalni in
resni, fleksibilni in za
pravično igro.

Država 3
Vedno velika
skupina
pogajalcev.
Temeljita
priprava.
Skupinske
odločitve.
Zelo potrpežljivi.
Za pogajanja si
vzamejo veliko
časa.
Dolga faza pred
pogajanji.

Formalni in vljudni
− nefleksibilni,
skrivnostni.

Vljudnost

Rečejo bobu bob.

Vljudno naravnani.

Rok odločitve

Kratek rok odločitve.

Daljši rok odločitve.

Izid pogajanj

Pogajajo se v duhu
dobim-izgubiš.
Poudarek na
konfliktu, radi imajo
dober prepir.
Odvetniki imajo
pogosto vodilno
vlogo.
Dolge podrobne
pogodbe.

Pogajajo se v duhu
dobim-dobiš.
Poudarek na skupni
odločitvi. Prisegajo na
harmonijo.
Odvetniki imajo
tehnično vlogo.

Spor

Spor je vedno
življenjska možnost.

Spor kot zadnja
možnost.

Odločitev v pogajanjih

Priznanje naredijo
hitro in z dolgimi
koraki.

Mednarodne izkušnje

Mednarodno
poslovanje ni njihova
močna točka.
Ne govorijo tujih
jezikov.

Ne hitijo s privolitvijo,
vendar se zavedajo,
da pogajanja niso
enosmerna ulica.
Veliko mednarodnih
izkušenj.

Strinjanje/nestrinjanje

Odvetniki

Pogodba

Znanje tujih jezikov

Pogodbe so dovršene
in ne predolge.

Redko govorijo tuje
jezike.

Nikoli ne rečejo ne
− raje indirektna
komunikacija.
Zelo dolg rok
odločitve.
Pogajajo se v
duhu dobim-dobiš.
Poudarek na
skupni odločitvi,
sovražijo konflikt.
Odvetniki ne
sodelujejo.
Pogodbe so
jedrnat izraz
predstavitve
namere.
Spor samo, če
rešujejo
nesoglasja.
Vedno poskušajo
narediti pogojeno
privolitev.
Imajo veliko
mednarodnih
izkušenj.
Ne govorijo tujih
jezikov, uporabijo
prevajalce, včasih
se sporazumevajo
angleško.

Vir: Le Poole (1991)
Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje v primerjalnem vprašalniku. Vaši odgovori mi
bodo v veliko pomoč pri nadaljnjem raziskovanju poslovnih pogajanj.
Robert Mohar
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PRILOGA IV: REZULTATI PRIMERJALNEGA VPRAŠALNIKA
Rezultati raziskave so za vsak kriterij predstavljeni posebej. V preglednici je predstavljeno
število odgovorov in delež v odstotkih.
Kriterij 1: Število pogajalcev na pogajanjih
V številu
Pogosto en pogajalec.
Pogosto en pogajalec.
Vedno
velika
skupina
pogajalcev.

24
24
6

V odstotkih
80 %
80 %
20 %

Kriterij 2: Priprava na pogajanja
V številu
Negotova priprava.
Priprava na pogajanja med
temeljito in negotovo.
Temeljita priprava.

5
17

V odstotkih
17 %
57 %

8

27 %

5

V odstotkih
17 %

9

30 %

16

53 %

10
17

V odstotkih
33 %
57 %

3

10 %

Kriterij 3: Individualnost/kolektivnost
V številu
Vedno imajo odločitveno
avtoriteto.
Vedno
odločitvena
avtoriteta, vendar je ne
uporabijo.
Skupinske odločitve.

Kriterij 4: Potrpežljivost
V številu
Precej potrpežljivi.
Med
potrpežljivimi
nepotrpežljivimi.
Zelo potrpežljivi.

in
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Kriterij 5: Trajanje pogajanj
V številu
Močno nagnjeni k čim
krajšim pogajanjem.
Pogajanja brez pretiranega
hitenja.
Za pogajanja si vzamejo
veliko časa.

3

V odstotkih
10 %

21

70 %

6

20 %

3
25

V odstotkih
10 %
83 %

2

7%

2

V odstotkih
7%

17

57 %

11

37 %

5
19
6

V odstotkih
17 %
63 %
20 %

5
21
4

V odstotkih
17 %
70 %
13 %

Kriterij 6: Začetek pogajanj
V številu
Najraje takoj začnejo posle.
Čas porabijo tudi za kratke
pogovore in užitke, vendar
niso predolgi.
Dolga faza pred pogajanji.

Kriterij 7: Formalnost/neformalnost
V številu
Neformalni,
včasih
nepričakovani in prepirljivi.
Precej formalni in resni,
fleksibilni in za pravično
igro.
Formalni
in
vljudni
−
nefleksibilni, skrivnosti.

Kriterij 8: Vljudnost
V številu
Rečejo bobu bob.
Vljudno naravnani.
Nikoli ne rečejo ne, raje
indirektna komunikacija.

Kriterij 9: Rok odločitve
V številu
Kratek rok odločitve.
Daljši rok odločitve.
Zelo dolg rok odločitve.
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Kriterij 10: Izid pogajanj
V številu
Pogajajo se v duhu dobimizgubiš.
Pogajajo se v duhu dobimdobiš.
Pogajajo se v duhu dobimdobiš.

5

V odstotkih
20 %

25

80 %

25

80 %

1

V odstotkih
3%

19

63 %

10

33 %

0

V odstotkih
0%

4

13 %

26

87 %

5
19

V odstotkih
17 %
63 %

6

20 %

1

V odstotkih
3%

19
10

63 %
33 %

Kriterij 11: Strinjanje/nestrinjanje
V številu
Poudarek na konfliktu, radi
imajo dober prepir.
Poudarek
na
skupni
odločitvi.
Prisegajo
na
harmonijo.
Poudarek
na
skupni
odločitvi, sovražijo konflikt.

Kriterij 12: Odvetniki
V številu
Odvetniki imajo pogosto
vodilno vlogo.
Odvetniki imajo tehnično
vlogo.
Odvetniki ne sodelujejo.

Kriterij 13: Pogodba
V številu
Dolge podrobne pogodbe.
Pogodbe so dovršene in ne
predolge.
Pogodbe so jedrnat izraz
predstavitvene namere.

Kriterij 14: Spor
V številu
Spor je vedno življenjska
možnost.
Spor kot zadnja možnost.
Spor samo, če rešujejo
nesoglasja.
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Kriterij 15: Odločitev v pogajanjih
V številu
Priznanje naredijo hitro in z
dolgimi koraki.
Ne hitijo s privolitvijo,
vendar se zavedajo, da
pogajanja niso enosmerna
ulica.
Vedno poskušajo narediti
pogojeno privolitev.

2

V odstotkih
7%

22

73 %

6

20 %

21

V odstotkih
70 %

9

30 %

9

30 %

4
26
0

V odstotkih
13 %
87 %
0%

Kriterij 16: Mednarodne izkušnje
V številu
Mednarodno poslovanje ni
njihova močna točka.
Veliko
mednarodnih
izkušenj.
Imajo veliko mednarodnih
izkušenj.

Kriterij 17: Znanje tujih jezikov
V številu
Ne govorijo tujih jezikov.
Redko govorijo tuje jezike.
Ne govorijo tujih jezikov,
uporabijo prevajalce, včasih
se sporazumevajo angleško.
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