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Vsebina predavanja
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Različni načini pogajanj
Najboljša alternative možnemu dogovoru
Osnovna načela pogajanj
Različne pogajalske taktike
Model transformacije konflikta
Komunikacijska blaginja na delovnem
mestu
• Faze pogajanj
• Metode za uspešno sklenitev dogovora
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Načini pogajanja

• Izsiljevanje
• Barantanje
• Reševanje
problemov
• Spreminjanje
naravnanosti/odnosa
• Ustvarjalno
sodelovanje
• Sodelovalno
• Tekmovalno
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• Pogajanje s samim
seboj
• Tiha pogajanja
• Samostojno
pogajanje
• Asistirano pogajanje
• Mediacija
• Komunikacijsko
razvajanje
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BATNA
Najboljša alternativa možnemu
dogovoru

• Če je najboljša alternativa boljša kot dogovor,
dogovor ni smiseln
• Z zavedanjem oz. poznavanjem najboljše
alternative je bolj jasno, kaj je dober dogovor
in kakšne so naše možnosti
• S spreminjanjem najboljše alternative (lastne
ali od drugega) vplivamo na potek in izid
pogajanj
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Osnovna načela pogajanj
• Skupni cilji
• Ločite ljudi od problemov
• Usmerite se na interese, ne na pozicije,
stališča ali rešitve
• Poiščite rešitve ugodne za obe strani
• Uporabite objektivna merila
© Marko Iršič, 2019
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Najpogostejše pogajalske taktike
pri nasprotniških pogajanjih

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izjemne zahteve
Povečevanje neskladja
Dobri in grdi fantje
Igralsko obnašanje
Čustveno obnašanje
Sklicevanje na avtoriteto
Vzemi ali pusti
Samo še ta malenkost
Taktika rezin
Izvršeno dejstvo
© Marko Iršič, 2019
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Najpogostejše pogajalske
taktike pri nasprotniških pogajanjih - 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taktika protiuteži
Taktika sidra
Taktika popuščanja
Taktika delitve na pol
Taktika omejene pristojnosti
Sklicevanje na večino ali navado
Slepilni manever
Tišina
…
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Pogajalske tehnike v
sodelovalnih pogajanjih

• Obravnavajte drugo stran kot partnerja in ne
kot nasprotnika
• Poslušajte in povprašajte po dodatni razlagi
• Pokažite razumevanje stališča druge strani
• Izrazite svoja pričakovanja in razloge zanje
• Spoštljivo se izražajte in upoštevajte drugega
• Izpostavite skupne cilje in skupne interese
• Pomagajte drugi strani uresničiti svoje
interese
• Pokažite moč in hkrati pripravljenost na
© Marko Iršič, 2019
sodelovanje
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Vprašanja – 1:

•

Kako doseči, da se letno izvajajo letni razgovori?

•

Kako naj zaupnik doseže, da bo vodja pristopal do svojih
podrejenih na konstruktiven način in na ta način dosegel
maksimalen učinek pri zaposlenih (npr. z javno pohvalo ali
drugimi oblikami stimulacije)?

•

Kako naj sindikalni zaupnik predlaga izboljšanje položaja
zaposlenih, kako naj se loti pogajanj z vodjo (npr. delavec želi
napredovanje, povišanje plače)? Kako ravnati v situaciji, če
vodja take zahteve podpira in razume ter kako v primeru, ko
vodja tega ne podpira?

•

Kako začeti pogajanja z nadrejenim, da pri različnih tipih vodij
ne izzoveš odpora?

•

Kako naj zaupnik ali delavec ponudi »roko« vodji, da se stvari
izboljšajo?
© Marko Iršič, 2019
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Vprašanja – 2:

• Kako reševati situacije, ko pride do konflikta med vodjem
in sindikalnim zaupnikom ali zaposlenim, ko je vodja
močnejša, delavec pa šibkejša stran v tem razmerju?
• Kako naj ravna SZ, ko je njegov član v konfliktu z vodjo?
• Kako doseči, da vodja razume tvoje ali delavčeve ideje,
stisko, kako najti kontakt?
• Kako ravnati, ko se kolektiv razdeli na dva dela, ena je na
strani delodajalca, druga je »uporniška«?
• Kako preprečiti, da bi vodja zaradi posredovanja
sindikalnega zaupnika ali delavca odreagiral slabše in
posledično zaupniku ali delavcu ves čas gledal pod prste?

© Marko Iršič, 2019
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Transformacija konflikta
Bush & Folger, 2011
Pozitivno, konstruktivno,
povezujoče, humanizirajoče
Opolnomočenje

Šibkost

Moč

Priznavanje

Osredoto
čenost
nase

Odzivnost

Negativno, destruktivno,
odtujujoče, demonizirajoče
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•
•
•
•
•
•

Komunikacijska blaginja
na delovnem mestu

Obstoj komunikacijskih standardov
Visoka raven kakovosti komunikacije
Osveščenost vodstva in zaposlenih
Zgodnje odkrivanje nastajajočih ali potencialnih konfliktov
Jasna vloga tretjih oseb ob nastanku konfliktov
Zavezanost h konstruktivnemu obvladovanju konfliktov in
kakovosti komunikacije
• Konstruktivno razreševanje konfliktov kot delovna in
strokovna odgovornost vodstva in zaposlenih
• Obstoj komunikacijske podpore (mediacija, coaching,
transformativni pogovor, komunikacijsko razvajanje… )
• Mediacijska klavzula v pogodbah
© Marko Iršič, 2019
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Ključne faze v pogajanjih

1. Priprava
2. Začetek
3. Raziskovanje
4. Iskanje rešitev in pogajanja o
rešitvah
5. Konec
6. Izpolnitev sporazuma
© Marko Iršič, 2019
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1. Priprava
•
•
•

Opredelitev naše pozicije
Zbiranje informacij o drugi strani
Določitev pogajalskega okvira

•

Hipotetično preverjanje možnih alternativ obeh
strani
Zavedanje možnih izhodov, če se ne dogovorimo
Opredelitev prostora in časa
Opredelitev vlog in izbor strategije

•
•
•
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2.
•
•
•
•
•

Začetek
Izbira prostora in časa
Predstavitev pogajalcev
Ugotovitev pristojnosti
Določitev dnevnega reda
Predstavitev začetnih pozicij ali oris stanja

3.
•
•

Raziskovanje
Osebne zgodbe
Zmanjševanje frustracij in zniževanje čustvene
napetosti
Vzpostavljanje dobrega stika
Ugotavljanje dejstev
Ugotavljanje pravih interesov posameznika
Ugotavljanje skupnih interesov

•
•
•
•
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4.
•
•
•
•
•
•
•
•

Iskanje rešitev in pogajanja o rešitvah
Kreativno iskanje rešitev
Izbiranje možnih rešitev
Izbor objektivnih meril in postopkov
Pogajanja (obojestranski premiki oz. popuščanje)
Prvi možni zaključki in strinjanje glede delov rešitve
Odkrivanje dodatnih ugovorov
Strinjanje o rešitvi
Preverjanje realnosti sklepov

5.
•
•
•

Konec
Sklenitev dogovora
Dogovor o prihodnosti sodelovanja
Sklepni rituali

6.

Izpolnitev sporazuma
© Marko Iršič, 2019
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Vprašanja v pripravi na pogajanja
•
•

Kaj je za nas najpomembnejše?
Kaj je za drugo stran najpomembnejše?

•
•

Ali obstaja skupni, višji cilj?
Kateri so naši dodatni cilji in kolikšen je njihov pomen?

•
•

Kateri so dodatni cilji druge strani in kolikšen je njihov pomen?
Kakšen je naš pogajalski interval za vsak cilj?

•
•

Kakšen je naš želeni izid?
Kje so naše zgornje/spodnje meje za vsak element pogajanja?

•
•

S kakšno ponudbo bomo začeli?
Kakšna je verjetna možnost oz. kaj bomo morali popustiti oz. ali
bomo lahko popustili?

•

Ali obstajajo kakršnakoli objektivna merila, ki jih lahko
uporabimo pri pogajanjih (za določanje izhodišč, začetnih
ponudb, popuščanja, evalvacije izvedbe…)?
© Marko Iršič, 2019
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Vprašanja za ugotavljanje naše
pozicije
• Kaj izgubim, če ne dosežem sporazuma?
• Kako daleč lahko grem, kdaj se moram nehati
pogajati?
• Kaj se bo zgodilo, če se neham pogajati?
• Koliko in kaj me to stane?
• Ali sploh potrebujem drugo stran za svoj cilj?
• Ali me oni potrebujejo za njihov cilj?
• Kaj oni izgubijo, če se neham pogajati?
• Kako lahko izboljšam svojo pozicijo?
• Kako lahko vplivam na pozicijo druge strani?
© Marko Iršič, 2019
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Metode, ki nam pomagajo k
sklenitvi dogovora

• Sprotno zapisovanje dogovorjenega
• Bilanca prednosti in slabosti
• Reference in podobni primeri
• Izkušnje znanih oseb
• Novo povzemanje dogovorjenega
• Tišina
• Puščanje prostora za razmislek

• Razdelitev investicije/dogovora na manjše dele
• Primerjava investicije/dogovora z morebitno škodo
• Začasna rešitev
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