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POVZETEK 

Gradbeništvo je panoga, ki je zaradi svoje kompleksnosti zelo posebna, saj se v tej dejavnosti 

na vsakodnevni ravni srečujejo ljudje različnih poklicev, izobrazbene strukture, generacij in 

ne nazadnje različnih narodnosti. Posledično je možnost pojava konflikta pri srednjem 

managementu X generacije v slovenskem gradbeništvu velika, kar v nadaljevanju tako ali 

drugače pripelje do pogajanj. Namen magistrske naloge je bil identificirati prevladujoč način 

pogajanj, ki se jih pri delu poslužuje srednji management, oziroma preveriti hipotezo, da se 

le-ta pogaja na trd način, kar ima negativen vpliv na sam izid pogajanj in nadalje realizacijo 

projektov.  

Ključne besede: način pogajanj, srednji management, konflikt, dogovor, medosebni odnos  

 

SUMMARY 

Civil engineering is an industry which is due to its complexity very special. In this business, 

people of various occupations, educational levels, generations and nationalities meet on a 

daily basis. In consequence, conflicts within the middle management of the generation X in 

the Slovenian civil engineering business occur quite frequently, eventually leading to 

negotiations. The aim of the thesis was to identify the dominant mode of negotiations which is 

used by the middle management and to test the hypothesis that the middle management 

negotiates the hard way, leading to the negative impact on the negotiations outcome and 

further, on the result of a project.  

Keywords: negotiation method, middle management, conflict, agreement, interpersonal 

relationship 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Gradbeništvo je panoga, ki je zaradi svoje kompleksnosti zelo posebna, v grobem pa jo lahko 

s stališča poslovnega procesa razdelimo na fazo pridobitve del in kasnejšo fazo izvedbe. V tej 

dejavnosti se na vsakodnevni ravni srečujejo ljudje različnih poklicev, izobrazbene strukture, 

generacij in ne nazadnje različnih narodnosti. K omenjeni posebnosti pripomore tudi narava 

dela oziroma projektno naravnano delo, ki ima po Kerznerju (2009, 7) v fazi izvedbe najmanj 

tri ključne značilnosti, to so rok izvedbe, proračun in končna kakovost izdelka. 

Srednji management X generacije v slovenskem gradbeništvu, kamor sodijo posamezniki 

rojeni med letoma 1961 in 1981 (Ritchie 1995, 16), danes predstavlja skupino visoko 

izobraženih ljudi, predvsem gradbenih inženirjev, ki v večini primerov opravljajo funkcije 

vodij projektov in/ali vodij gradbišč, vodij tehničnih podpornih služb znotraj gradbenih 

podjetij ter odgovornih nadzornih inženirjev.  

Poleg že naštetih značilnostih gradbeništva in projektnega vodenja pa je srednji management 

pri svojem delu soočen še z enim pomembnim robnim pogojem, to je pogodbo. V prvi vrsti 

gre za pogodbo, ki je sklenjena med naročnikom in glavnim izvajalcem, ter v nadaljevanju za 

pogodbe, ki so sklenjene med glavnim izvajalcem in podizvajalci ter obrtniki. Te pogodbe 

medsebojno sklepajo vodstva podjetij in organizacij oziroma njihov vrhnji management, 

naloga srednjega managementa pa je, da jih realizira, kljub temu, da pri sklepanju le-teh v 

praksi največkrat ne sodeluje. 

Kot pravita Scott in Billing (1990), gre v fazi izvedbe tako za združbo novih ljudi, za novo 

distribucijo moči, pojavijo se novi viri konfliktov in skupine z različnimi interesi. Pojavi se 

kompleksna mreža odnosov med ljudmi različnih poklicev in obrti. A ne glede na njihove 

razlike so vse stranke v procesu zavezane k skupnemu cilju, to je uspešnemu zaključku 

projekta. 

Pogoji za preskušanje pogajalskih sposobnosti so tako več kot izpolnjeni. Poleg tega so 

določila pogodb običajno ostra. Če k temu pridodamo še medgeneracijske razlike 

udeležencev, razlike v vrsti in stopnji izobrazbe, vsakdanje in običajne osebnostne razlike 

posameznikov, je konflikt pogosto neizbežen.  

Možnost pojava konflikta pri delu srednjega managementa je tako velika. Le-tega pa bi se v 

večni primerov lahko reševalo učinkoviteje, v kolikor bi bil srednji management bolje poučen 

o načinih pogajanj, saj po navedbah Kavčiča (1992, 11) »do pogajanj pride šele, če obstaja 

konflikt«. 
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Zavedanje o dodani vrednosti, ki izhaja iz poznavanja pogajalskih veščin, je premajhno. 

Morebitna nesoglasja s sodelujočimi pri delovnem procesu bi se morala reševati na način, ki 

vpletene v proces pripelje do želenega cilja. Ob poznavanju ustreznih pogajalskih načinov bi 

se zmanjšale težave, s katerimi se srednji management srečuje pri izvedbi slehernega projekta, 

le-te bi se posledično reševale z manj konflikta in nadalje z realizacijo projektov z višjo 

kakovostjo, manjšimi stroški in v dogovorjenem roku. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

1.2.1 Namen raziskave 

Namen magistrske naloge je identificirati prevladujoč način pogajanj, katerega se pri delu 

poslužuje srednji management X generacije v slovenskem gradbeništvu. Predvideva se 

namreč, da se v gradbeništvu v srednjem managementu pogaja na trd način. 

Trd način pogajanj na končni izid le-teh vpliva negativno. Poleg vpliva na sam izid pogajanj 

so tu ogroženi tako realizacija projekta kot tudi nadaljnji poslovni in medosebni odnosi med 

vpletenimi pogajalci (Scott in Billing 1990, 104). Vse skupaj se odraža v slabem končnem 

izdelku, ki je poleg slabše kakovosti izdelan v roku, daljšem od pogodbeno določenega, in z 

višjimi finančnimi stroški. 

Na podlagi ugotovitev magistrske naloge se bo v nadaljevanju lahko pristopilo k nadgradnji 

znanja srednjega managementa iz naslova pogajanj in posledično zmanjšalo vse zgoraj naštete 

negativne vplive trdega načina pogajanj v srednjem managementu. 

1.2.2 Cilji raziskave 

Cilj magistrske naloge je v prvi vrsti preučiti literaturo, ki obravnava tematiko pogajanj, ter 

literaturo, ki govori konkretneje o preučevani temi, to je o načinu pogajanj v gradbeništvu. V 

nadaljevanju pa z zbiranjem primarnih podatkov z delno strukturiranim intervjujem: 

1. identificirati prevladujoč način pogajanj v srednjem managementu X generacije     

v slovenskem gradbeništvu, 

2.  ugotoviti ključne dejavnike, ki vplivajo na izbor prevladujočega načina pogajanj, 

3. opisati vpliv prevladujočega načina pogajanj na delo srednjega managementa ter 

4. določiti dejavnike, ki negativno vplivajo na delo in so neposredno povezani s 

prevladujočim načinom pogajanj. 
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1.3 Predvidene predpostavke in omejitve raziskave 

Naloga bo obsegala raziskavo oziroma pridobivanje potrebnih podatkov na podlagi delno 

strukturiranega intervjuja. Pri tem je treba upoštevati, da gre že zaradi teme magistrske naloge 

za zelo ozek segment potencialnih intervjuvancev, dodatna oteževalna okoliščina pa je tudi 

trenutna situacija v gradbeništvu, ki je v globoki krizi. Zato je mogoče na prvem mestu 

pričakovati težji dostop do primernih kandidatov za izvedbo intervjuja, kot tudi kasneje 

njihovo nepripravljenost na sodelovanje.  

Literature s področja pogajanja v gradbeništvu ni veliko, kar pa je po drugi strani tudi eden 

izmed ključnih razlogov, da se bo pristopilo k izdelavi konkretne magistrske naloge. 

Vsekakor je dovolj literature, ki se nanaša na pogajanja kot takšna. 

1.4 Uporabljene raziskovalne metode 

Ustreznost uporabe kvalitativne raziskave pri magistrskem delu je zaznano z vidika 

celostnega in poglobljenega spoznavanja raziskovanega pojava, to je identifikacija načinov 

pogajanj srednjega managementa X generacije v slovenskem gradbeništvu, v čim bolj 

avtentičnem – delovnem – okolju managerjev, saj je razumevanje oziroma interpretacija 

proučevanega pojava odvisna tudi od situacije in kulturnega konteksta, v katerem je le-ta 

umeščen. Pri izvedbi empiričnega dela magistrske naloge se bo za zbiranje primarnih 

podatkov uporabilo delno strukturiran intervju, za izvedbo katerega se bo vnaprej pripravilo 

nekaj ključnih vprašanj odprtega tipa (Sagadin 1995, 314). Vrstni red predhodno oblikovanih 

vprašanj se bo lahko glede na potek izvajanja intervjuja spreminjal. Tako se bodo lahko 

določena vprašanja tokom izvajanja intervjuja izpustila ali pa se bodo zastavila nova, ki nam 

bodo omogočila prodornejši uvid v proučevano problematiko. Prav tako se bo skušalo z 

vprašanji odprtega tipa, ki bodo vzniknili med pogovorom, vzpostaviti zaupljiv in pristen 

odnos z intervjuvancem (Sagadin 1995, 314) o prevladujočih načinih pogajanj, ključnih 

vzgibih izbora le-teh ter njihovih posledicah na delo.  

Cilj kvalitativnega raziskovanja v magistrski nalogi ni z reprezentativnim vzorcem, ki je po 

Vogrincu (2008) in Mesecu (1998) značilen za kvantitativne raziskave, poiskati ugotovitve, ki 

bi jih lahko posplošili na osnovno množico, temveč je čim bolj holistično spoznati namensko 

izbrano skupino posameznikov srednjega managementa X generacije v slovenskem 

gradbeništvu in njihove prevladujoče načine pogajanj. Uporabljena bo metoda namenskega 

vzorčenja, katero navaja Vogrinc (2008, 56) in pri kateri je vsaka enota izbrana z natančno 

določenim namenom. Raziskava se bo tako osredotočala na manjše število (od 15 do 20) 

managerjev X generacije v gradbeništvu, za katere se predvideva, da bodo s svojimi 

izkušnjami in znanjem, ki jih bodo posredovali v obliki odgovorov na zastavljena vprašanja, 

največ pripomogli pri doseganju zastavljenih raziskovalnih ciljev. Zbrane podatke z delno 

strukturiranimi intervjuji se bo analiziralo z metodo kvalitativne vsebinske analize, katere 
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bistvo je iskanje tem (pojmov in kategorij) v gradivu. Osrednji del kvalitativne vsebinske 

analize je proces kodiranja, znotraj katerega raziskovalec interpretira oziroma določa pomen 

(s pripisovanjem pojmov in kategorij) posameznim segmentom besedila. Vsebinska analiza 

podatkov bo izvedena v šestih fazah (Mesec 1998): (1) urejanje gradiva, (2) določanje tem in 

enot kodiranja, (3) odprto kodiranje (pripisovanje pojmov empiričnemu gradivu, aglomeracija 

sorodnih pojmov v kategorije, aksialno kodiranje in analiza značilnosti pojmov in kategorij), 

(4) izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, (5) odnosno kodiranje oziroma 

oblikovanje paradigmatskega modela, (6) oblikovanje interpretacije oziroma končne 

teoretične formulacije. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Pogajanja na splošno 

2.1.1 Kaj je konflikt 

Konflikt je normalen in neizogiben del življenja. Najpogosteje je definiran kot boj med dvema 

ali več nasprotujočimi si silami in deluje na enem od treh nivojev. Konflikt je lahko osebni, 

ko se na primer odločamo, ali sprejeti določeno ponudbo za delo ali ne, lahko je medosebni, 

ko se na primer pogajamo z zakoncem, kako porabiti družinski proračun, lahko pa je tudi 

medskupinski, ko se na primer sporečejo stanovalci dveh sosesk o izgradnji nove ceste v 

naselju (Cohen 1995, 12).  Kot navaja Shearrouse (2011), do konflikta pride, ko je tisto, kar 

želimo, potrebujemo ali pričakujemo, v nasprotju s tistim, kar želi, potrebuje ali pričakuje 

druga stran, ali ko se srečajo posamezniki z različnimi pogledi, cilji in interesi. Po definiciji 

Judsona (2005) konflikt največkrat povzroči različen pogled na določeno situacijo. Dunlop 

(1984, 21) dodaja, da konflikt ne nazadnje služi tudi kot orodje za dosego dogovora. 

Zaradi prekrivajočih se procesov in dinamike je konflikt kot takšen zelo kompleksen. V 

kolikor bi konflikt zajemal le odločitev med dvema alternativama, bi se večina nas zagotovo 

zatekla k pogajanjem. A običajno konflikt zajema boj za premoč, način sprejemanja odločitev, 

način medsebojne komunikacije ali nerešene težave iz preteklih soočenj. Večina naštetih 

faktorjev se pojavi istočasno, zaradi česar nismo prepričani, kaj pravzaprav je težava (Warren 

Isenhart 2000, 2). 

V kolikor govorimo o konfliktu na delovnem mestu, ga je najenostavneje obravnavati kot 

nekaj negativnega, nekaj, čemur se je treba izogniti na vsak način. Ker ga povezujemo z 

nesprejemljivim obnašanjem, se zdi, da je konflikt lastnost posameznikov, ki se ne razumejo s 

kolegi na delu, ki niso timski igralci in ki preprosto ne sodijo v dano okolje (Withers in 

Wisinski 2007, 2). O sporih v službi govori tudi Raffel (2008, 14), ki smatra, da so konflikti 

na delovnem mestu pomembni, saj na delu preživimo velik del svojega življenja. V kolikor 

imamo opravka s strogo hierarhijo na delovnem mestu – ko nam nekdo naroči, kaj moramo 

narediti, in mi nadalje naročimo podrejenemu, kaj mora narediti in potem tako naprej – je 

pojav konflikta zelo verjeten. 

Konflikti na delovnem mestu pogosto postanejo nasilni. Obvladovanje konflikta močno 

vpliva na naše medosebne odnose, uspehe pri delu in samo kakovost življenja (Warren 

Isenhart 2000, xiii). Nereševanje konfliktov vodi v situacijo, ki je lahko zelo neugodna za vse 

vpletene v konflikt. Vendar pojav konflikta na delovnem mestu še zdaleč ne pomeni, da je 

nekaj narobe s podjetjem ali organizacijo. Ne vedno. Ob ustreznem ravnanju lahko konflikt 

pomaga ljudem pri dosegi njihovih ciljev. Konstruktivni konflikt celo omogoča ustvarjanje 
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novih rešitev ob upoštevanju pogledov z različnih zornih kotov. Ob tem se razčistijo težave, 

ustvarijo nove ideje in utrdijo odnosi. 

Večina konfliktov je rešljivih pri konstruktivnem reševanju le-teh. Na razpolago imamo vsaj 

pet različnih možnosti: tekmovanje, nesebičnost, izogibanje, kompromis in sodelovanje. V 

večini primerov vsaj ena izmed naštetih možnosti reševanja konfliktov omogoča zgladitev 

konflikta. Konflikt nam lahko tudi pomaga pri izgradnji medosebnih odnosov. Ko se namreč 

soočamo z razlikami, ki so nam pomembne, vzporedno izboljšujemo odnose z nadrejenimi, 

podrejenimi in ostalimi sodelavci. Konflikt je tudi orodje osebnega razvoja. Ko se soočamo z 

razlikami, smo izpostavljeni novim idejam in imamo hkrati priložnost ponovno oceniti naš 

način razmišljanja (Withers in Wisinski 2007, 2–4). 

Poznamo več stopenj konfliktov, od blagih nesoglasij, ostrih sporov, ki zahtevajo ogromno 

časa in energije, do nepremagljivih nesoglasij, ki so nabita s čustvi. Konflikt se lahko reši tako 

mirno in učinkovito, da se ga kasneje niti ne spominjamo več kot konflikta. In to je 

pravzaprav delo managementa, da pojav vsakega konflikta reši na najbolj miren in učinkovit 

način. Za vodenje so potrebna »ljudska znanja«, novi nivoji komunikacije in sposobnost 

reševanja konfliktov. Običajno se neizkušeni managerji pogosto znajdejo v središču konflikta. 

Mnogokrat so zahteve, potrebe in pričakovanja managerjev v nasprotju z zahtevami, 

potrebami in pričakovanji delavcev. Razumevanje konflikta, kako do njega pride, kako se 

nanj odzovemo in kako se z njim soočimo kar najučinkoviteje, je ključno pri delu managerjev. 

Vsi se v določenem trenutku znajdemo pred izzivom, kako obvladovati razlike med nami. 

Strošek konflikta na delovnem mestu je namreč visok. Delavci na primer koristijo bolniški 

dopust v večjem obsegu in kar je več, kar dve tretjini težav pri delu sta posledica konflikta na 

delovnem mestu (Shearouse 2011). 

2.1.2 Kaj so pogajanja 

Po trditvah Cohena (2007, 1) se ljudje včasih znajdemo v situaciji, v kateri želimo ali moramo 

skleniti dogovor. V kolikor se vsi vpleteni v sklepanje dogovora takoj ne strinjamo o vseh 

točkah, pride do potrebe po vzpostavitvi obojestransko sprejemljivega procesa za dosego 

dogovora. Takšnemu procesu pravimo z eno besedo pogajanja. »Pogajanja definiramo kot 

proces razreševanja konflikta med dvema ali več strankami, v katerem sta obe oziroma vse 

stranke pripravljene spremeniti svoje zahteve, da bi dosegle skupno sprejemljivo rešitev.« 

(Kavčič 1992, 27). Fisher, Ury in Patton (1998, 13) definirajo pogajanja kot način, kako 

dobiti, kar želimo. Gre za dvo- ali večsmerno komunikacijo, s katero želimo doseči dogovor, 

kadar imamo v odnosu do nasprotne strani nekatere interese skupne in druge nasprotne. 

Podobno navaja tudi Brett (2007, 1), kjer pri pogajanju ljudje z različnimi cilji določijo, kako 

bodo to različnost razrešili in tako v nadaljevanju oziroma prihodnosti učinkovito sodelovali. 

Geraghty (2006, 1) pogajanja označuje kot umetnost prijateljskega prepričevanja ter 

sposobnost lastne prodaje in prodaje lastnih idej. Študije za študijo razkrivajo, da so pogajanja 
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ena izmed treh najpomembnejših veščin v življenju in na delovnem mestu. Po Thompsonu 

(2008, 2) se pogajamo vedno, ko moramo za dosego lastnih ciljev sodelovati z drugimi. 

Pogajamo se tako svoje celo življenje in vsekakor ne samo pri delu oziroma poslu. Kot otroci 

se pogajamo s starši, nato s svojimi vrstniki v vrtcu in kasneje v šoli, pogajamo se s svojim 

partnerjem in ne nazadnje na delu, z nadrejenimi, podrejenimi, s sodelavci ter strankami 

oziroma poslovnimi partnerji. Še posebno na delovnem mestu so pogajanja stalno prisotna, saj 

na primer tudi koren besede pogajanje (negotiatus) v latinščini pomeni »nadaljevati s 

poslom«, medtem ko v moderni španščini beseda »negocios« pomeni »posel« (Luecke 2003). 

Brett (2007, 2) pogajanja označuje kot nujna, saj s tem rešujemo nesoglasja in posledično 

dosegamo dogovore pri poslu kot tudi zasebnem življenju. Morley (1982, 84) dodaja, da je 

nesoglasje oziroma konflikt ključna komponenta pogajanj. Ali kot pravita Lewicki in Hiam 

(2006, 1): »Pogajanje je podobno dihanju. Ni nam potrebno tega početi, ampak alternativa ni 

najbolj privlačna«. 

Vsi imamo določene pogajalske izkušnje in posledično razvit samosvoj način pogajanj. 

Čeprav se pogajamo vsak dan, se dobro pogajati ni lahko (Fisher, Ury in Patton 1998, 15). Po 

Millerjevi in Colosijevi (1989, 1) definiciji se k pogajanjem redko pristopi sistematično, z 

učenjem. Pogajanj se učimo od oseb, s katerimi smo se pogajali. Učimo se tudi na izkušnjah, 

tako dobrih kot slabih. Kot vsaka druga spretnost pa je tudi pogajanje veščina, ki nekaterim 

leži bolj kot drugim. Lewicki in Hiam (2006, 2) dopolnjujeta, da lahko z učenjem in razvojem 

pogajalske spretnosti bistveno povečamo učinkovitost pogajanj. Zakaj torej ne uporabiti 

razpoložljivih orodij in tehnik pogajanj ter se s tem izogniti morebitnim nepotrebnim sporom 

ali celo čustveni prizadetosti? 

Pogajanja so sestavljena iz razgovorov, kompromisov in »trgovanja«. Zajamejo lahko različne 

oblike, ki pa je v prvi vrsti odvisna od oseb, vpletenih v pogajanja, to je njihovih veščin, 

odnosa in stila. Ostali dejavniki, ki vplivajo na obliko pogajanj, so vsebina pogajanj, časovne 

omejitve in sam problem, okoli katerega se pogajamo. Pogajanja so lahko sodelovalna ali 

tekmovalna, trda (Steps to Success 2009, 1). 

Pogajanja so koristna le, če sta obe udeleženi stranki v konfliktu pripravljeni tudi nekaj dati, 

odstopiti od svojih začetnih zahtev. Obenem pa morata obe stranki tudi nekaj pridobiti 

(Kavčič 1992, 28). Cohen (2002, 3) trdi, da bo pogajanje uspešno pod pogojem, da udeleženci 

delujejo pošteno in po principu tako imenovanega »fairplaya«. Nekateri pogajalci se pogajajo 

v smislu, kot da je njihov glavni cilj izkoristiti nasprotno stran. Takšen pristop je ne zavedajoč 

se tega, naravnan proti pogajalcu samemu, to je tistemu, ki želi nasprotno stran izkoristiti. 

»Pogajanja niso potrebna, če situacijo v celoti obvladamo, če lahko dobimo vse, kar hočemo. 

In obratno, če drugi v celoti obvladajo situacijo in je vnaprej jasno, da ne bomo dobili nič. 

Pogajanja torej ne pridejo v poštev, če odločitev diktira ena ali druga stran.« (Kavčič 1992, 

28). 
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Da so pogajanja efektivna, morajo biti izpolnjeni določeni predpogoji. Na primer vedeti, kdaj 

se pogajati, je enako pomembno, kot vedeti, kako se pogajati (Portman in Stewart 2009, 38). 

V primeru, da vsi predpogoji niso izpolnjeni, je značaj pogajanj zmanjšanj. Kot definira Neal 

(2006, 6), so ključni predpogoji pogajanj naslednji: 

- želja po soglasju, 

- pripravljenost na pogajanja, 

- različni cilji, 

- avtoriteta pogajalcev, 

- potrebne informacije, 

- potrebno gibanje, 

- zgornja in spodnja meja, 

- prevzem tveganja, 

- dober »timing«, 

- zaupanje in 

- moč. 

Miller in Colosi (1989, 1) opredeljujeta pogajanja kot proces in ne kot vedo. Kompleksnost 

pogajanj izhaja iz neskončne raznolikosti med pogajalci in pogajalskih situacij. Vsako 

pogajanje je zgodba zase, ki temelji na naravi in številu problemov, karakterju in moči 

pogajalcev ter njihovih pogajalskih veščinah. Uspeh je v veliki meri odvisen od dinamike 

vsakega posameznega pogajanja in večino pogajalskega procesa se je moč naučiti skozi 

prakso. Ne glede na to pa vendarle obstajajo temeljne tehnike in načini pogajanj, ki so lahko 

uporabni v različnih pogajalskih situacijah in katerih se je moč naučiti iz knjig. 

Uspešna pogajanja zahtevajo jasno razumevanje naših ciljev in načina, s katerimi bomo te 

cilje dosegli. Pred pričetkom pogajanj je nujna seznanitev z vsemi pomembnimi in 

potencialnimi težavami, s katerimi se med procesom pogajanj lahko srečamo. Pogajanje ni 

zgolj običajen pogovor, ampak visoko intenzivna medosebna aktivnost, skozi katero doživimo 

širok spekter čustev in preračunljivosti. V kolikor se na pogajanja nezadostno pripravimo, 

smo ranljivi in posledično v veliki nevarnosti, da nas nasprotna stran izkoristi (Steele in 

Beasor 1999, 33). Cohen (2007, 2) razume uspešna pogajanja kot proces, skozi katerega 

vpletene strani sledijo svojim lastnim interesom, z namenom doseči dogovor, v katerem je 

uresničenih kar največ teh istih interesov.  

Kaj pa niso pogajanja? Ko nam nadrejeni poda nalogo in je naša edina izbira, da le-to 

opravimo. Ko pri sporu dveh ali več strani sodeluje arbiter in morajo sprte strani brez 

ugovarjanja sprejeti njegove odločitve. Ko je cilj dogovora premagati in uničiti nasprotno 

stran. To niso pogajanja. Pomembno se je zavedati, da pogajanja tudi niso tekmovanje. To 

seveda ne pomeni, da nismo popolnoma nikoli v tekmovalnem odnosu z nasprotno stranjo, 

vendar namen pogajanj ni streti nasprotne strani. Bolje rečeno, pri pogajanju stremimo k 

rezultatu, ki je za nas najboljši. Torej, pri pogajanju je bolje biti manj športno naravnan in raje 

razmišljati v smislu: »Kaj je najboljše zame?« Učinkovita pogajanja so mehanizmi, s katerimi 
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je moč najti kar največ skupnih interesov vseh vpletenih strani. Temeljna naloga pogajalca je 

slediti svojim lastnim  interesom, ob domnevi, da gre nasprotna stran našim interesom naproti. 

Vendar pa se je treba zavedati, da v primeru, ko katera izmed pogajalskih strani ni zadovoljna 

s potekom pogajanj, kot tudi ne končnim rezultatom le-teh, obstaja verjetnost, da doseženi 

sklepi dogovora ne bodo realizirani (Cohen 2002, 4). Cohen (2007, 2) nadaljuje, da mora 

vsaka stran slediti svojim lastnim interesom, toda cilj ni uničiti nasprotne strani. Cilj obeh 

strani mora biti, da dosežejo kar je najboljše za njih same. 

Če se osredotočimo zgolj na poslovna pogajanja, je vsebina pogajanj zelo kompleksna, a ne 

glede na to se pri le-teh v bistvu pogajamo le o devetih točkah, vse ostale točke so le variacija 

naštetih. To so cena, pogoji, dostava, kakovost, storitev, usposabljanje, viri, obseg in proces. 

Večina pogajanj je sicer osredotočenih na ceno, toda pogajanja, ki vključujejo tudi ostalih 

osem točk, se navezujejo na dodano vrednost proizvoda ali storitve ter povratek investicije 

(Acuff 2008, 7). 

2.2 Načini, strategije in taktike pogajanj 

2.2.1 Načini pogajanj 

Pri pogajanjih se je ključno zavedati razlike med interesom in stališčem. Stališče pomeni, »kaj 

želimo«, medtem ko interes pomeni, »zakaj želimo, kar želimo«. Potemtakem postavljamo 

vprašanja v smislu: »Kako bo ta pristop pripomogel k doseganju tega, kar želimo?« in »Če se 

strinjamo s tem, katere cilje bomo dosegli?« Z zavzemanjem stališč se običajno nehote 

omejimo, saj zmanjšamo obseg izbora. Bistveno bolje se je zavedati lastnih interesov in jim 

slediti. Če se osredotočimo na koristi, lahko namesto enega samega izhoda pričakujemo več 

različnih možnih dogovorov, ki nam bodo ustrezali. Ko se vse vpletene strani osredotočijo na 

interese namesto na stališča, so posledično bolj prilagodljive in imajo tako večjo možnost 

doseči dogovor, ki bo pogodu vsem. Ko se enkrat zavemo lastnih interesov, jim moramo 

postaviti prioritete. Šele potem lahko določimo, kako močno se moramo zavezati vsakemu od 

njih (Cohen 2007, 3). 

Običajno obstajajo temeljni ali primarni interesi – kar moramo imeti – in sekundarni interesi, 

ki nam omogočajo slediti primarnim interesom. Včasih se moramo najprej ukvarjati s 

sekundarnimi interesi, da bi se lahko v nadaljevanju posvetili primarnim interesom. 

Postavitev interesnih prioritet je nujna za določitev nadaljnjih korakov in izbire ustrezne 

pogajalske strategije (Cohen 2007, 3). 

Fisher, Ury in Patton (1998, 14) govorijo o načinih pogajanj (v preglednici 1). Prvi način 

pogajanj je mehak način, drugi je trd in tretji načelen način pogajanj, ki ni niti samo trd niti 

samo mehak, ampak trd in mehak hkrati.  
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Mehak pogajalec se želi izogniti osebnim sporom in je pripravljen popustiti, da bi dosegel 

dogovor. Do rešitev želi priti na prijateljski način, a je zato po pogajanjih pogosto razočaran, 

saj se počuti izkoriščenega.  

Trd pogajalec vidi vsako priložnost kot način dokazovanja moči, ko stran, ki zavzame 

najskrajnejši položaj in vztraja najdlje, uspe. Zanima ga izključno zmaga in se pogosto trdo 

odziva, kar izčrpa tako njega kot njegova sredstva ter škodi odnosu z nasprotno stranjo. 

Cohen (2007, 4) je mnenja, da v kolikor pri pogajanjih zavzamemo stališče in vsako točko na 

listi interesov smatramo kot enako pomembno, bomo zelo težko dosegli, kar želimo, ali 

ugotovili, pri katerih točkah pa morda lahko sklenemo dogovor. Podobnega mnenja je Krivis 

(2006, 101), po katerem ob osredotočenosti na zgolj lastna stališča in skrbi pogajanja hitro 

zaidejo v brezizhoden položaj, iz katerega pa se lahko izkopljemo z uporabo odprtih vprašanj, 

na katera ni možno odgovoriti z »da« ali »ne«. Na podlagi vprašanj oziroma odgovorov 

nasprotne strani je mogoče dobiti nove smernice, ki vodijo k morebitnemu dogovoru. S 

takšno tehniko, ki zajema veščine pronicljivega izpraševalca in razumevajočega 

psihoterapevta, omogočimo obema pogajalskima stranema, da na celotno problematiko 

pogledata z objektivnega stališča. Reševanje problema se nato lahko nadaljuje z naprej 

usmerjenim razmišljanjem in želji po izpolnitvi skupnega cilja. In s tem pridemo do tako 

imenovanega  načelnega pogajanja. 

Pri načelnem načinu pogajanj se odločamo na podlagi pomembnosti problema in ne na 

podlagi izjav glede tega, kaj vsaka stran bo ali ne bo storila. Mehnert (2008, 4) poudarja, da 

tudi osebnostne lastnosti nimajo nobenega pomembnejšega neposrednega vpliva na proces 

pogajanj ter končen dogovor. Zato se je pri vsakem pogajanju treba osredotočiti na težave in 

ne na osebnostne lastnosti nasprotnika. Kot trdi Cohen (2007, 3-4), se moramo pri pogajanjih 

v prvi vrsti posvetiti lastnim interesom. V obzir moramo vzeti tudi interese našega podjetja in 

članov delovnega tima. Kateri interesi so primarnega pomena? Kateri interesi so 

sekundarnega pomena? Kako lahko ti interesi vplivajo na naša pogajanja? 

Upoštevati je treba tudi interese nasprotne strani. Bolje kot poznamo njihove interese, bolj 

učinkovito se lahko pogajamo. Enako velja za interese podjetja, katerega zastopa nasprotna 

stran. Ključno je imeti v mislih naslednje tri točke: 

- Zavedanje lastnih interesov, ne zgolj lastnih stališč. Zakaj želimo, kar želimo? Pomembno 

je razvrstiti interese glede na njihovo pomembnost. Kateri interesi so ključni in kateri ne?  

Koliko se moramo zavezati posameznemu interesu? 

- Zavedanje potreb in zahtev nasprotne strani. Pomembno je razumeti interese nasprotne 

strani, postavljati vprašanja in pazljivo poslušati odgovore. 

- S trdimi pogajalci, ki so skoncentrirani na stališča, se je treba pogajati pazljivo. Ko 

nasprotna stran poda nesprejemljivo ponudbo, se ne odzovemo in ne pokažemo čustev. Ko 

povzdiguje glas in uporablja ostre besede, le-te preslišimo. Ko nekdo ne more sprejeti 

nobene alternative, poskušamo dognati, na katerih interesih temeljijo stališča. Ko se 

soočimo z nasilnim in prepirljivim pogajalcem, ga opozorimo, da lahko takšen pristop 

ogrozi končen dogovor. Strah pred neuspehom zaustavi večino nasilnih pogajalcev. 
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Velja splošno prepričanje, da je interesno oziroma načelno naravnano pogajanje pravzaprav 

usmerjeno v dosego dogovora, ki temelji na skupnih interesih. Vsaka stran želi enak dogovor 

iz enakih razlogov. To je vsekakor mogoče, a v večini primerov nasprotni strani dosežeta 

dogovor z osredotočanjem na interese, ki se dopolnjujejo. Pogajalci želijo enak končen 

rezultat ali dogovor, a le zato, ker bo ta služil različnim interesom. Lahko pa je skupen interes 

nasprotnih strani tudi konflikt, ko je cilj njunega sodelovanja zgolj v nasprotovanju. V takšnih 

primerih nasprotni strani nimata nič skupnega, zdi se tudi, da nimata niti interesov, ki bi se 

morda dopolnjevali in s tem omogočili lažji način za dosego dogovora. V takšnih primerih se 

morata nasprotni strani odločiti, ali nadaljevati s pogajanji ali pa rešitev poiskati nekje drugje, 

saj obstaja možnost, da realna alternativa sploh ne obstaja. Ko pride do takšne situacije, je 

priporočljivo probleme, o katerih se razpravlja, razčleniti na manjše točke ali pa pristopiti k 

spraševanju in poslušanju, na podlagi česar se lahko izgradi odnos, ki v nadaljevanju zmanjša 

možnost pojava konflikta. Če moramo doseči dogovor, ko so interesi v nasprotju, izgradimo 

pogoje za sklenitev dogovora. Poiščemo točke, okoli katerih se lahko dogovorimo, kot na 

primer mesto in kraj sestanka, dnevni red sestanka, skupne hobije … Takšni prijemi lahko 

zmanjšajo čustveni naboj konflikta in pripomorejo h komunikaciji med nasprotnima stranema 

(Cohen 2007, 5–6). 

Ko so si interesi nasprotnih strani v navzkrižju, se ne osredotočamo na te interese. Ne smemo 

pričakovati, da bomo dosegli dogovor na osnovi skupnih interesov, ko nasprotni strani 

stremita k enakemu rezultatu iz enakega razloga. Na splošno se je najučinkoviteje pogajati na 

podlagi interesov, ki se dopolnjujejo, kar pomeni, da nasprotni strani želita enak rezultat, ki pa 

bo služil različnim interesom (Cohen 2007, 5–6). 

Pri pogajanjih je nujno obojestransko zaupanje. Pogajanja so tako bistveno učinkovitejša, saj 

občutek, da je mogoče skupaj družno sodelovati, vsekakor pripomore k obojestransko 

zadovoljivemu dogovoru. Lao Tzu pravi: »Potovanje 1000 milj dolge poti se prične s prvim 

korakom.« S takšnim razmišljanjem lahko zmanjšamo negativen vpliv nasprotujočih si 

interesov, zaradi katerih se lahko dogovor zdi nemogoč. Kajti česar ne začnemo, ne moremo 

končati (Cohen 2007, 6). 

Z načelnim načinom pogajanj torej skušamo doseči obojestransko korist. V primeru križanja 

interesov je treba vztrajati pri tem, da izid temelji na poštenih in objektivnih merilih. Metoda 

načelnih pogajanj je trda do bistva problema in mehka do ljudi. Pri tej metodi se ne uporablja 

zvijač in nastopaštva. Načelna pogajanja nam omogočajo priti do tistega, kar nam pripada, in 

pri tem ostati spodoben. Dopušča nam, da smo pošteni, in nas hkrati varuje pred tistimi, ki se 

želijo okoristiti z našo poštenostjo (Fisher, Ury in Patton 1998, 14–15).  

Vsako pogajalsko metodo lahko ocenimo po treh merilih: metoda mora, če je le mogoče, 

pripeljati do dogovora, biti mora učinkovita in izboljšati mora odnos med strankama oziroma 

ga (najmanj) ne sme poslabšati (Fisher, Ury in Patton 1998, 14). 
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Preglednica 1: Načini pogajanj 

Vir: Fisher, Ury in Patton 1998, 30. 

 

Problem 

Kako razpravljati o stališčih? 

Rešitev 

Spremenite način – pogajajte se o bistvu 

Mehak način. Trd način Načelni način 

Udeleženci so prijatelji. Udeleženci so nasprotniki. Udeleženci so reševalci problemov. 

Cilj je dogovor. Cilj je zmaga. 
Cilj je dober rezultat, ki ga dosežete na 

učinkovit in prijateljski način. 

Popuščate in tako negujete 

odnos. 

Zahtevate popuščanje, ki je 

pogoj za odnos. 
Ločite ljudi od problema. 

Ste mehki do ljudi in 

problema. 
Ste trdi do ljudi in problema. Bodite mehki do ljudi in trdi do problema. 

Drugim zaupate. Drugim ne zaupate. Ne ozirajte se na zaupanje. 

Zlahka spremenite svoja 

stališča. 
Zavzemate stališča. Osredotočite se na interese, ne na stališča. 

Ponudite. Grozite. Raziskujte interese. 

Razkrijete svoje namene. 
Zavajate glede svojega 

namena. 
Izogibajte se stališčem. 

Sprejemate izgubo na eni 

strani, da bi dosegli dogovor. 

Kot ceno za dogovor 

zahtevate, da ima korist 

samo ena stran. 

Oblikujte možnosti v obojestransko korist. 

Iščete en sam odgovor, ki ga 

bo druga stran sprejela. 

Iščete en sam odgovor, ki ga 

sprejemate sami. 

Oblikujte več možnosti za izbiro, odločite 

se kasneje. 

Vztrajate pri dogovoru. Vztrajate pri svojem stališču. Vztrajajte pri uporabi objektivnih meril. 

Poskusite se izogniti tekmi 

volje. 

Poskusite zmagati v tekmi 

volje. 

Poskusite doseči rezultat, ki temelji na od 

volje neodvisnih meril. 

Izogibate se pritisku. Uporabite pritisk. 
Bodite razumni in odprti za argumente, 

dopustite načela, ne pa pritisk. 
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2.2.2 Strategije pogajanj 

Strategije in taktike so pri pogajanjih nujne. A med obema obstaja razlika. Strategija je 

splošno vodilo, ki nas vodi od naših želja in zahtev do naših končnih ciljev. Če v primeru 

določenih interesov in ciljev izberemo napačno strategijo, bo to botrovalo popolnoma 

neustreznemu pogajanju že od samega začetka, zaradi česar bi se lahko morebitnemu 

končnemu uspehu lahko zahvalili izključno sreči (Ghauri in Usunier 2003, 51). 

Po drugi strani taktika vedno sledi strategiji, katero osvetli s konkretnimi potezami. Če je 

strategija trda, potem je taktika njena oblika. Če bomo želeli prenesti naše sporočilo nasprotni 

strani, bomo potrebovali oboje. Taktika ne sme biti neposredno usmerjena proti cilju, ampak 

proti strategiji. Taktika se lahko zato včasih nepričakovano spremeni, zaradi česar se morda 

zdi, da je v nasprotju s splošno usmeritvijo. A dokler taktika služi strategiji, je le-ta ustrezna. 

Ustrezna je tudi, v kolikor doseže cilj, po možnosti v najkrajšem času in ob najmanjšem trudu. 

Taktika je občutno fleksibilnejša kot strategija in poleg tega ustrezno bolj vsestranska in 

prilagodljiva na menjavo pogojev (Ghauri in Usunier 2003, 51).  

Kavčič (1992, 163) definira pogajalsko strategijo kot splošen načrt, kako doseči zastavljene 

cilje. Pogajalske taktike pa so orodje, morda tudi orožja, s katerimi uresničujemo strategijo. 

Samo poznavanje pogajalskih strategij in taktik nam ne zagotavlja uspeha, poleg tega pa jih je 

treba razumeti v njihovem širšem pomenu. Poznavanje pogajalskih taktik je namreč dvojnega 

pomena. Kot prvo, se lahko ob poznavanju pogajalskih taktik ustrezneje pripravimo na 

pogajanja, izberemo ustrezen način pogajanj, s katerim bomo dosegli zadani cilj. Kot drugo,  

ob takšnem poznavanju je lažje razumeti ravnanja nasprotne strani, na podlagi česar lahko 

tudi ustrezneje reagiramo. Ghauri in Usunier (2003, 51) trdita, da pred pričetkom pogajanj 

vemo, kaj so naše želje, predvidevamo tudi, kaj nasprotna stran želi od nas in kaj ji lahko 

ponudimo. Da vse želje in zahteve združimo v celoto, je potrebna obilico potrpljenja, 

ustvarjalnosti in sodelovanja. To pomeni, da moramo biti izredno pazljivi pri izbiri strategije 

in taktike pogajanj.  

Strategija je celovit skupek pravil, kako se pogajati (Kavčič 2004, 239). Acuff (2008, 28) 

izbiro strategije opisuje kot splošen pristop k pogajanjem, to je način podajanja ponudb,  

način vodenja dialoga, način soočanja s težavami tokom pogajanj in način sprejemanja 

končnega dogovora. Guasco in Robinson (2007, 14) ugotavljata, da se vsaka pogajalska stran 

pred pričetkom pogajanj sreča z dilemo, ali z nasprotno stranjo tekmovati za čim večji kos 

pogače, katere vrednost je omejena, ali sodelovati in s tem ustvariti večjo vrednost oziroma 

obseg razpoložljivih virov ter hkrati zadovoljiti potrebe obeh strani.  

V literaturi o pogajanjih se vsebinske opredelitve pogajanj in pogajalskih strategij med seboj 

zelo razlikujejo. Glede na celovit odnos med nasprotnima stranema pa sta v osnovi dve 

različni temeljni pogajalski strategiji: združevalna – integrativna in razdruževalna – 
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distributivna (Kavčič 2004, 239). V nadaljevanju poglavja sta opisani strategiji pogajanj, 

medtem ko so taktike pogajanj natančneje podane v naslednjem poglavju. 

Razdruževalna strategija 

Kavčič (2004, 240) pri razdruževalni strategiji (v preglednici 2) izhaja iz prepričanja, da 

pogajalskima strankama niso zavestno skupni nobeni interesi in da gre dejansko le za to, 

koliko bo kdo dobil iz danega obsega od obeh strank zaželene dobrine. Gre za konflikt, v 

katerem želi vsaka stran zaščititi svoje interese oziroma interese tistih, ki jih zastopa. Interes 

nasprotne strani nas v tem primeru ne zanima in se ga tudi ne upošteva. Brett (2007, 23) 

nadaljuje, da se pri razdruževalni strategiji poskuša prepričati nasprotno stran, da sprejme 

dogovor, gre za utemeljevanje lastnih prepričanj, prerekanje, grožnje in vkopavanja v lastna 

stališča. Podobno razmišlja tudi Raiff (2003, 33), ki pravi, da imata pogajalski strani o 

problemu, okoli katerega se pogajata, popolnoma različno videnje. Več ko dosežemo mi, 

manj dobi nasprotna stran, in razen redkih izjem, želimo dobiti, kolikor je le mogoče. V 

primeru prevelika pohlepa je tako ogrožen vsakršen dogovor, ki bi koristil obema stranema. 

Benjamin Franklin je dejal: »Do trgovanja ne bo prišlo, v kolikor od tega ne bodo imele 

koristi vse vpletene strani.« 

Stereotipen pogajalec, ki se poslužuje razdruževalne strategije, je trd, bister, temeljit, dober 

retorik, brez čustev, zahteven, agresiven in nepristopen. Zmago doseže s porazom nasprotnika 

(Asherman in Vance Asherman 2001, 7). Cohen (2007, 1) navaja, da želi z razdruževalno 

strategijo pogajalec doseči največ, kar je mogoče, kar je kratkoročnega značaja. S takšno 

strategijo se namreč lahko doseže zmaga, a nasprotna stran se morda nikoli več ne bo želela 

vrniti k takšnemu pogajalcu.  

Združevalna strategija 

Združevalno strategijo (v preglednici 2) Kavčič (2004, 240) definira kot obratno 

razdruževalni, torej temelji na prepričanju, da gre razen za konfliktne tudi za skupne interese 

strank in da imajo stranki v pogajanjih skupne višje cilje, na temeljih katerih kaže graditi 

nadaljnja pogajanja. Za uporabo te strategije mora med pogajalskima strankama vladati velika 

stopnja zaupanja in medsebojnega razumevanja. Navadno je treba predhodno določiti pravila 

delitve večjega rezultata, stranki pa morata ena drugi zaupati, da se jih bosta kasneje držali. 

Brett (2007, 23) dodaja, da je pri združevalni strategiji osredotočenost na iskanju in uporabi 

koristnih informacij, pridobivanju podatkov o ključnih zadevah, ki so nasprotni strani 

pomembne ter predlaganju rešitev, ki temeljijo na izkoristku medsebojnih razlik.  

Stereotipen pogajalec, ki se poslužuje združevalne strategije, je temeljit in dober retorik, a za 

razliko od pogajalca, ki se poslužuje razdruževalne strategije, tudi oseben, kooperativen, 

trden, načelen ter obziren do interesov nasprotne strani in zavezan poštenosti ter učinkovitosti 
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(Asherman in Vance Asherman 2001, 7). Cohen (2007, 1) vidi prednost pogajalca, ki se 

poslužuje združevalne strategije, v zavedanju, da so pogajanja proces, v katerem pridobijo vse 

strani. S tem se vzpostavi dolgoročen odnos. Takšna strategija je predvsem učinkovita med 

ljudmi, ki izhajajo iz različnih kultur, etničnih sredin in ekonomskega položaja. V takšnih 

primerih se je namreč še pomembneje osredotočiti na interese namesto na razlike, kar lahko 

pripelje do ovir pri sklepanju dogovora. 

Združevalna strategija je ključna, a ne zato, ker smo s tem avtomatično prijazni in človeški ter 

posledično priljubljeni, združevalna strategija je ključna preprosto zato, ker je praktična. S 

takšno strategijo dosežemo tisto, kar smo želeli, morda celo več od tega, in to dosežemo z 

upoštevanjem dveh načel. Kot prvo, se seznanimo s potrebami nasprotne strani. K pogajanjem 

pristopimo na način, ki je nasprotni strani sprejemljiv. Bistvo takšne ideje je, da lahko s tem, 

ko pomagamo drugim, največkrat pomagamo samim sebi. In kot drugo, najpomembneje se je 

osredotočiti na interese in ne načela. Načela so namreč skoraj vedno nerešljiva. Z najdbo 

skupnih interesov pa na široko odpremo vrata nadaljnjemu dialogu, s čimer lahko pomagamo 

nasprotni strani in kot že rečeno, tudi samim sebi (Acuff 2008, 8). 

Vsekakor ni enostavno vzpostaviti okolja za realizacijo združevalne strategije. Kljub zares 

poštenim namenom lahko nasprotna stran dvomi v našo iskrenost ali pa naš pristop k 

pogajanjem ne vodi občutku sodelovanja in vzajemnega zaupanja. Doseganje dogovora, ki 

temelji na skupnih interesih, je tako zelo težko, saj nas ovirajo različna pričakovanja in 

predhodno ustvarjeni predsodki o nasprotni strani, kar vodi do sumničavega in nezaupljivega 

ozračja (Acuff 2008, 8). 

Preglednica 2: Razlika med združevalno in razdruževalno strategijo 

Vir: Cullen 2009, 36. 

Izbira strategije 

Brett (2007, 19) meni, da izbira strategije nakazuje, kako pogajalci implementirajo njihove 

pogajalske strategije v pogajanja, kako se obnašajo in reagirajo za pogajalsko mizo. 

Ključnega pomena je beseda reagirajo. Pogajanja so družbena interakcija. To, kar se pokaže 

za pogajalsko mizo, je funkcija pogajalčevih načrtov, njihova uveljavitev ter hkrati reakcija 

pogajalca na obnašanje nasprotne strani. Pogajalci imajo dve temeljni področji strateške 

odločitve, glede na to, kako se bodo za pogajalsko mizo obnašali. Prva strategija se nanaša na 

 Združevalna strategija Razdruževalna strategija 

Komunikacija Sodelovalna in odprta Prisilna in skrivnostna 

Konflikt Deljenje in učenje Obtoževanje in manipuliranje 

Odnos Dolgoročnost Kratkoročnost 

Strategija Kakovost, poštenost Dobiti več za manj 

Vrednote Soodvisnost, skupna dobrobit Neodvisnost, lasten interes 
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konfrontacijo in druga strategija na družbeno motiviranost. Katero od obeh strategij pogajalec 

izbere, je odvisno od njegove osebnosti, kulturnega ozadja in karakteristik pogajalske 

situacije kot tudi karakteristik nasprotne strani. Končen izid pogajanj je odvisen od 

kombinacije naštetih dejavnikov. Steele in Beasor (1999, 34) govorita o izrednem pomenu pri 

izbiri pogajalske strategije, na kar vpliva dejstvo, ali se bomo z nasprotno stranjo še kdaj 

srečali ali pa gre zgolj za enkraten dogodek, na primer prodajo lastne hiše. Dokler si ne 

odgovorimo na to vprašanje, s pogajanji ni dobro pričeti, saj so pogajanja na prvem mestu 

medosebna aktivnost, pred katero je treba določiti odnos, kakršnega želimo gojiti do 

nasprotne strani danes kot tudi v prihodnosti. Ob tem ne gre pozabiti, da so tudi pri najtrših 

pogajanjih osebni občutki ključnega pomena. Nobenega smisla ni v dobro sklenjenem 

dogovoru, ki povzroči zamero in željo po maščevanju, kar bo v nadaljevanju uničilo posel in 

nas na koncu stalo več, kot smo prvotno prihranili. Večinoma se nam izplača, da z nasprotno 

stranjo ustvarimo topel odnos. V osnovni naravi človeka je namreč, da smo bolj darežljivi do 

oseb, ki so nam ljube. To ima še večji smisel in težo, če te ljudi srečujemo redno. Po drugi 

strani pa ravno obratno velja za ljudi, katerih ne bomo srečali nikoli več.  

Glede na to, da so si pogajalske strategije povsem nasprotne, se avtomatično vprašamo, katera 

je najprimernejša za določeno situacijo. Ne glede na to, da je načeloma najboljši pristop 

sodelovanje, to ni vedno možno. Bistvenega pomena je vedeti, kako daleč gremo lahko z 

našimi zahtevami, kako močno jih lahko predstavljamo, koliko sodelovanja bi bilo dobro 

ponuditi in koliko lahko pričakujemo od nasprotne strani (Ghauri in Usunier 2003, 54). 

Na začetku vsakih pogajanj si moramo odgovoriti, kaj je na tehtnici, kako pomembna so ta 

pogajanja za nas. Kaj lahko izgubimo in kaj pridobimo? V kolikor bi nas neuspeh pri 

pogajanjih pripeljal pred neugodno dejstvo, bomo v pogajanja vložili bistveno več truda, kot 

če se odločamo zgolj za nakup novega telefona. Zato se bomo ostro borili za ohranitev 

lastnega položaja ali bolje, intenzivno sodelovali z nasprotno stranjo, z namenom doseči 

najboljši možen dogovor. V najslabšem primeru bomo želeli doseči sprejemljiv kompromis, 

če je to najboljša alternativa glede na dane okoliščine, kar je vedno boljša rešitev kot odstopiti 

od pomembnih pogajanj brez vsakršnega dogovora. Toda ena zadeva je gotova. Od pogajanj 

ne bomo odstopili, če nam rezultat le-teh pomeni vse, oziroma če gre za precedenčni dogovor. 

Kajti čemur se odpovemo danes, se bomo po pričakovanju nasprotne strani morali odpovedati 

tudi jutri, in sicer v vseh podobnih primerih (Ghauri in Usunier 2003, 57–58). 

Razmerje moči med udeleženci pogajanj ima podoben vpliv na razvoj dogodkov. Kdor ima 

moč vsiliti svoje zahteve, jih najverjetneje tudi bo. Razen v primeru, ko takšen pogajalec sledi 

popolnoma drugim ciljem. Zgolj razpolaganje z močjo še ne pomeni nujno, da se bo ta pri 

pogajanjih tudi uporabila. Toda verjetnost, da se moč v pogajanjih izpostavila in uporabila, ali 

z naše strani ali nasprotne, bo imela ključen, morda celo odločujoč vpliv na izbiro strategije. 

Stran, ki razpolaga z močjo, se lahko k njeni uporabi zateče v vsakem trenutku. To je načelo 

odvračanja. Nobenega smisla ni v napadanju nasprotnika, ki je močnejši od nas. Zato je 
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pomembna natančna ocena moči nasprotnika kot tudi razumevanje njenega izvora in osnove 

(Ghauri in Usunier 2003, 58). 

Na stopnjo sodelovanja v pogajanjih vplivajo skupni interesi in kakovost medosebnih 

odnosov. Normalno je pričakovati, da več ko imata pogajalski strani skupnih interesov, večja 

je njuna skupna želja po sodelovanju. Prej bosta dosegli dogovor, če stremita k istim ciljem, 

kot v primeru, da so si ti cilji povsem različni. In obratno, manj kot je skupnih interesov, manj 

bo sodelovanja v procesu pogajanj (Ghauri in Usunier 2003, 58). 

Obseg sodelovanja je odvisen tudi od kakovosti medosebnih odnosov med pogajalskima 

stranema, kar je zaradi same samoumevnosti te trditve običajno pozabljeno. Več kot očitno je, 

da se večina nas vede drugače do prijatelja kot pa na primer do popolnoma nepoznanega 

sogovornika, da ne govorimo o tem, kako bi se vedli do razvpitega trgovca z rabljenim 

blagom, ki bi nam poskušal na vsak način nekaj prodati. Če smo že imeli pozitivno izkušnjo z 

nasprotnim pogajalcem, ki se nam je v preteklosti pokazal kot resen in zanesljiv, ovir za 

sodelovanje ni. Seveda velja tudi obratno. Naš partner mora imeti občutek, da smo vredni 

zaupanja, preden bo želel sodelovati z nami. Obe strani morata zaslužiti pravico po 

sodelovanju. Toda vedno obstaja možnost, da kljub dobrim medosebnim odnosom obstajajo 

prevelike razlike v interesu posameznih strani, zaradi česar dogovora ni enostavno skleniti. V 

takšnem primeru se po navadi sklene kompromis ali pa ena od pogajalskih strani popusti z 

namenom skleniti dogovor in predvsem ohraniti dobre medosebne odnose. Lahko jima je 

kakovost odnosa pomembnejša (Ghauri in Usunier 2003, 58). 

Vsaka pogajalska situacija je torej lahko definirana z naslednjimi štirimi kriteriji – relativna 

moč, kaj je na tehtnici, soodvisnost interesov in medosebni odnos. Na takšnih osnovah lahko 

načrtujemo našo lastno pozicijo kot tudi pozicijo našega partnerja v smislu zahtev in 

sodelovanja. Res je, da to ne zadostuje za reševanje vseh konfliktov, do katerih lahko pride, 

toda spoštovanje pozicij na obeh straneh je lahko velike vrednosti, ko pridemo do razvijanja 

ustrezne strategije (Ghauri in Usunier 2003, 58). 

Navedene ugotovitve nakazujejo, kako pristopiti k pogajanjem ne glede na to, kakšen je 

družbeni motiv nasprotne strani. Vedno je nasprotni strani dobrodošlo nakazati našo 

pripravljenost na sodelovanje. Morda bo takšno pripravljenost treba izkazati večkrat, še 

posebej, če imamo opravka z individualističnim pogajalcem, ki se želi pogajati o načelih 

namesto o interesih. Lahko se zgodi, da bomo morali posledično celo sami ubrati 

razdruževalno strategijo. A ne glede na to, se moramo vedno znova vračati k združevalnemu 

pogajanju, saj pogajalci medsebojno vplivamo na uporabljene strategije. Z dolgotrajnim 

vztrajanjem lahko tako celo dosežemo, da nasprotna stran privzame združevalno strategijo 

(Brett 2007, 23). 
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2.2.3 Taktike pogajanj 

Pogajanja običajno dojemamo kot proces, znotraj katerega se pogovarjamo, poslušamo in 

pregovarjamo, z namenom doseči želeni rezultat. A ne gre pozabiti, da pogajanja sestavljajo 

še mnoga druga, neverbalna dejanja. Če nekdo zamudi na pogajanja ali na pogajanja celo ne 

pride, je to del oziroma element pogajanj. Včasih nam tisto, česar nam nasprotna stran ne 

pove, odkrije več kot same besede. Če se preprosto ne javimo na telefonski klic, če prekinemo 

sestanek ali ga preložimo na kasnejši datum, vse to so neke vrste pogajalske taktike (Ross 

2006). 

Taktike je mogoče razdeliti na dva razreda. V prvega spadajo taktike, katerih namen je 

prisiliti nasprotno stran, da privoli v vse, kar želimo doseči, ne glede nato, kakšno škodo s tem 

storimo nasprotni strani. To vključuje iskanje šibkih točk in celo izsiljevanje. V drugi razred 

spadajo konstruktivne taktike, katerih namen je omogočiti obema stranema, da napredujeta v 

pogajanjih in ob zaključku le-teh dosežeta obojestransko zadovoljiv dogovor (Galala 2005, 

31). 

Začetni pogajalski manevri 

Kennedy (2009, 20) pravi, da moramo vedno zahtevati več, kot pričakujemo, da lahko 

dobimo. Šibki pogajalci, z nizkimi težnjami, se najhitreje vdajo v usodo in posledično 

sprejemajo kompromise na lasten račun, medtem ko močni pogajalci z višjimi težnjami ne 

privolijo zlahka v kompromise. Torej, če se vedemo kot trd pogajalec in ciljamo višje kot 

običajno, uspeh najverjetneje ne bo izostal. Po Dawsonu (1999, 22) obstaja vsaj še pet 

razlogov, zaradi katerih je ta taktika lahko uspešna. Namreč, lahko se zgodi, da dobimo, kar 

zahtevamo, pa čeprav je naša zahteva za nas bistveno ugodnejša od naših dejanskih želja 

oziroma zahtev. Poleg tega se nam poveča pogajalski prostor in tudi zaznana vrednost, katero 

ponujamo. S takšno taktiko preprečimo, da bi pogajanja zašla v slepo ulico, in ne nazadnje 

ustvarimo ozračje, v katerem nasprotna stran dobi občutek, da je v pogajanjih zmagala. V 

kolikor nasprotna stran zazna naše pretiravanje, v pogajanja vpeljemo dejavnik 

prilagodljivosti, s čimer pri nasprotni strani ponovno spodbudimo željo po nadaljnjih 

pogovorih.  Ko nasprotna stran poda svoj predlog, lahko v primeru, da pogajanja zaključimo 

po principu »srečajmo se na polovici«, še vedno dosežemo želeno, saj je »polovica« zaradi 

zelo visoke prve zahteve bistveno bližje naši želji. Slednje je možno le, ko nasprotna stran 

prva poda svoje zahteve. Kavčič (1992) je mnenja, da imajo ekstremne zahteve v bistvu 

namen znižati pričakovanja nasprotne strani. Vzrok za uporabo takšne taktike je navadno 

prepričanje v lastno moč. a (1995a, 17) pa opozarja, da je kljub temu pri takšni taktiki treba 

biti pazljiv, saj lahko nasprotna stran dobi občutek, da zaradi zares ekstremne zahteve 

dogovora ni mogoče doseči. Nasprotno stran lahko s takšno taktiko celo užalimo.  

Flaherty in Stark (1999, 237) svetujeta, da nikoli ne rečemo »da« prvi ponudbi ali kontra 

ponudbi nasprotne strani, saj s tem samodejno sprožimo dva pomisleka. Lahko bi izpogajali 
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boljše pogoje (in naslednjič jih tudi bomo) in nekaj mora biti narobe. Dawson (1999, 28) 

izpostavlja veliko nevarnost v primeru, ko predpostavljamo, kako bo nasprotna stran 

odreagirala na našo ponudbo, a le-ta odreagira s še boljšo ponudbo, kot smo predpostavljali. 

Po Churchmanu (1995a, 21) lahko prehiter zaključek pogajanj da pogajalcem celo občutek, da 

so bili prevarani. Najbolje se namreč počutimo ob dogovorih, za dosego katerih smo morali 

trdo delati. Zaradi omenjenih razlogov je nespametno dogovore sklepati preuranjeno. Po drugi 

strani pa se je treba zavedati, da je nadaljevanje pogajanj tvegano, v kolikor je dana ponudba 

za nas kot tudi nasprotno stran sprejemljiva, saj s tem ogrožamo vse, kar je že bilo doseženo.  

Zdrzniti se ob ponudbi nasprotne strani je bistvo preprostosti (Lambert in Parker 2006, 59). 

Zato je na mestu trditev Dawsona (1999, 32), da nasprotna stran ob podajanju ponudbe 

verjetno ne pričakuje, da bomo le-to sprejeli, vendar v kolikor mi pri tem ne pokažemo 

presenečenja, nehote sporočamo, da je morda njihova ponudba vendar sprejemljiva. Ob tem 

moramo predpostavljati, da je nasprotna stran dojemljiva za tovrstne reakcije in da naša 

zdrznitev ne bo ostala neopažena. In če je reakcija, kot meni Onaitis (2005, 78), opažena, 

potem bo nasprotna stran najverjetneje popravila svojo ponudbo, ne da bi nam bilo treba 

izreči eno samo besedo. Z zdrznitvijo ali igranjem presenečenja in skeptičnosti po Waitesu 

(2003, 520) hkrati dvignemo vrednost nam manj pomembni postavki, kateri se bomo lahko 

kasneje odpovedali in s tem ustregli nasprotni strani. 

Provokativnemu pogajanju se je treba izogniti, v kolikor je to mogoče, če seveda želimo 

doseči uspeh pri pogajanjih (Saee 2007, 110). Sollish in Semanik (2011) trdita, da se nekateri 

pogajalci želijo provokativnemu pogajanju ogniti na vsak način, saj s tem ne ogrožajo 

možnosti obojestranskega sodelovanja med pogajalskima stranema. Mnenje Dawsona je 

(1999, 34), da je zelo pomembno, kaj rečemo na začetku pogajanj. V kolikor nasprotna stran 

izpostavi svoje stališče, s katerim se mi v popolnosti ne strinjamo, se glede tega ne prepiramo. 

Prepir namreč vedno le še okrepi željo osebe, da sebi in ostalim dokaže svoj prav. V takšnih 

primerih se je dosti bolje v samem začetku pogajanj strinjati z nasprotno stranjo in šele 

kasneje, tokom pogovorov, predstaviti svoje stališče. Temu pritrjujeta tudi Bolman in Deal 

(2008), saj strinjanje s pogajalskimi kriteriji lahko pripelje do optimizma in zagona, medtem 

ko po drugi strani uporaba provokativne taktike onemogoča doseganje dogovorov, ki so v prid 

vsem pogajalskim stranem. 

Pri igralskem obnašanju gre za uporabo čustev in »močnejšega jezika«. Pri čustvih gre za 

reagiranje, ki kaže jezo, to je dvignjen glas, vpitje, udarjanje po mizi, razbijanje in celo fizični 

napad. Pri »močnejšem jeziku« za uporabo metafor in omejevalnikov. Primer: Ta posel bomo 

zaključili z vami ali brez vas! (Kavčič 1992). 

Finkel navaja (2006, 106), da si pri vseh pogajanjih želimo, da se nas dojema kot pogajalca, ki 

je pripravljen odstopiti od dogovora, v kolikor nam ta ne ustreza. Še več, želimo, da nasprotna 

stran smatra, da nam je do konkretnega dogovora manj kot njej. Zanimiva je tudi navedba 

Dawsona (1999, 37–41), da moramo v vlogi prodajalca vedno ubrati taktiko 
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nezainteresiranosti oziroma nastopati, kot da predmeta prodaje ne želimo prodati. S tem damo 

nasprotni strani še pred pričetkom pogajanj jasno vedeti, da se lahko pogovarjamo le o 

nadpovprečnih ponudbah. Zelo pa se je treba paziti kupcev, ki uberejo enako taktiko, torej da 

jih nakup predmeta prodaje ne zanima. V tem primeru obstaja nevarnost, da kot prodajalec 

pogajanja pričnemo s podpovprečno ceno. Geraghty (2006, 62) dodaja, da gre za psihologijo 

povratnega učinka, ki ima včasih močan vpliv. Morda ne deluje vedno, a pomembneje je, da 

deluje vsaj enkrat. 

Ena najbolj frustrirajočih situacij v pogajanjih je poskus pogajanja s pogajalcem, ki nima 

pooblastil, da zaključi pogajanja. Pogajalci namreč običajno imajo omejitve glede pooblastil 

pri sprejemanju končnih dogovorov (Churchman 1995a, 11). Večina bi sklepala, da je za 

uspešnega pogajalca nujno, da ima vsa potrebna pooblastila in moč, da pogajanja tudi 

zaključi, a velja ravno obratno. Kot zasledimo pri Mehti (2009, 100), je možnost obdržati 

omejeno avtoriteto v fazi pogajanj izjemno močna pogajalska taktika. Če je le možno, z 

razkritjem glede omejene avtoritete počakamo kar se da dolgo. Takšna taktika nam omogoči, 

da si vzamemo čas in ponovno ovrednotimo pogoje, ki smo jih dogovorili med pogajanji. 

Dawson nadalje ugotavlja (1999, 47–49), da pogajalec, ki se na začetku pogajanj predstavi 

kot oseba, ki ima moč zaključiti pogajanja, sebe postavi v bistveno slabše pogajalsko 

izhodišče. V takšnih primerih je treba potlačiti lasten ego in ne izpostavljati ali priznati, da je 

moč odločanja v naših rokah. V kolikor nasprotna stran ve ali smatra, da imamo moč 

odločanja, bo vso energijo usmerila v to, da prepriča le nas. Bistveno več truda pa bo po drugi 

strani vložila v naše prepričevanje, če ji bomo dali jasno vedeti, da mora ponujeno preučiti in 

potrditi še višja avtoriteta. Bistvenega pomena je, da višjo avtoriteto predstavlja upravni odbor 

našega podjetja, naši partnerji ali skupina sodelavcev, odgovorna za konkretno področje. 

Nikakor višje avtoritete ne sme predstavljati le ena oseba, saj je ena oseba lažje dostopna kot 

skupina ljudi. S tem preprečimo nasprotni strani, da bi želela pogajanja nadaljevati z višjo 

avtoriteto, ki ima moč odločanja. Skupina ljudi deluje precej bolj nedostopno. To taktiko 

lahko uporabi tudi nasprotna stran in jo obrne proti nam. S tem jim je omogočeno vršenje 

nekonfliktnega pritiska, saj lahko vse svoje zahteve, ki jih morda smatramo kot provokativne 

ali celo nemoralne, opravičijo s sklicevanjem na njihovo višjo avtoriteto. Takšna situacija je 

lahko v tem primeru za nas zelo frustrirajoča, saj nam daje občutek, da prepričujemo tistega, 

ki pravzaprav nima moči odločanja. Kavčič (1992) konkretno taktiko na kratko povzame, ko 

pravi, da ta taktika temelji na prenašanju utemeljitve predlogov na koga drugega. 
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Srednji pogajalski manevri 

Padajoča vrednost uslug. V praksi lahko vrednost določene materialne dobrine s časom 

naraste, medtem ko vrednost neke storitve, potem ko je bila ta opravljena, le še pada. Če to 

preslikamo v pogajanja, to pomeni, da moramo v primeru, ko v fazi pogajanj nasprotni strani 

naredimo uslugo, povračilo le-te zahtevati v najkrajšem možnem času, sicer vrednost naše 

usluge v očeh nasprotne strani zelo hitro zbledi. Na opisano se navezuje tudi naslednje 

pomembno načelo, ki pravi, da se moramo za ceno določene storitve ali določenega dela 

dogovoriti pred njegovo izvedbo (Dawson 1999, 60–61). 

Pomembno je, da ločimo manjši ali delni zastoj pri pogajanjih, v primerjavi s popolnim 

zastojem ali nepremostljivo oviro. Popolni zastoji ali nepremostljive ovire so pri pogajanjih 

redke, medtem ko se z manjšimi ovirami srečujemo pogosteje. V takšnih primerih na 

konkretno oviro pozabimo in se osredotočimo na ostale probleme, ki so lahko manjši, a prav 

tako pomembni, in kar je pomembneje, lažje rešljivi. S tem ustvarimo nov zagon pogajanj in 

hkrati ne spravljamo v nevarnost izhod pogajanj zgolj zaradi enega problema (Dawson 1999, 

69). Crowely (1994, 128) v trenutkih zastoja predlaga zamenjavo teme, ignoranco 

nasprotnikove vabe, potlačitev jeze ter osredotočenje na cilje namesto na trenutno 

nepremostljive ovire. Spangle in Isenhart (2003, 162) ugotavljata, da pogajanja običajno 

začnemo s predlogi, nato nadaljujemo z zahtevami, pripombami, jeznimi izjavami, na koncu 

celo grožnjami. Da preprečimo pojav manjših zastojev, je potrebna zgodnja identifikacija 

takšne eskalacije in morebitnih negativnih dojemanj ter se usmeriti k razpravljanju o skupnih 

interesih. 

Nekje med manjšim in popolnim zastojem pri pogajanjih so tako imenovani večji zastoji. Gre 

za situacijo, ko se obe strani še vedno pogajata, a nikakor ne moreta doseči vidnega napredka. 

(Dawson 1999, 70–72). Cronin (2009, 63) pravi, da so se pogajanja znašla na točki, ko vsi 

nadaljnji pritiski obe strani oddaljujejo od mogočega skupnega dogovora. Dawson (1999, 70–

72) nadalje ugotavlja, da torej obstaja želja po najdbi rešitve, a nobena od pogajalskih strani 

ne vidi načina, da bi pogajanja stekla. V takšnih primerih je koristno izvesti naslednje ukrepe: 

zamenjati določene pogajalce v pogajalski skupini, spremeniti mesto pogajanj, odstraniti 

člana/e ekipe, ki očitno moti nasprotno stran, zmanjšati napetost s pogovorom o vsakdanjih 

stvareh ali zamenjati strategijo pogajanj. Phillips in Gully (2008, 373) dodajata, da poleg tega 

ni neobičajno, da se z namenom doseči obojestransko zadovoljiv dogovor angažira tretja 

neodvisna stranka, za tako imenovano alternativno rešitev pogajalskega zastoja oziroma 

spora.  

Resnejše od manjšega in delnega zastoja je popoln zastoj pogajanj, kjer so pogajalske strani 

tako frustrirane zaradi popolnega zastoja v pogajanjih, da v nadaljevanju pogovorov ne vidijo 

več nobenega smisla (Dawson 1999, 73). Zato je na mestu Peelingova (2008, 86)  trditev, da 

je v takšnih primerih najboljše že pred pojavom popolnega zastoja le-tega zaznati in se mu 

poskusiti ogniti. Ognemo se mu lahko s podajanjem kar se da veliko alternativnih rešitev za 
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nastalo situacijo ali s postavljanjem odprtih vprašanj nasprotni strani. Dawson (1999, 74) kot 

edino rešitev takšne situacije vidi v angažiranju tretje neodvisne stranke, to je arbitra ali 

mediatorja. Med slednjima obstaja razlika. Mediator lahko le pomaga poiskati rešitev, 

medtem ko se v primeru arbitra obe strani pred samim angažiranjem le-tega zavežeta, da bosta 

v popolnosti spoštovala odločitev arbitra, katero sprejme arbiter sam. Potreba po angažiranju 

tretje neodvisne stranke v procesu pogajanj nikakor ni neuspeh, saj obstaja vrsta razlogov, 

zaradi katerih vpleteni stranki nista mogli skleniti sporazuma. Pomembno je, da je tretja 

stranka nepristranska. Po Fellsu (2009, 84) obstajajo tudi pogajalci, ki nasprotno stran 

namerno potiskajo v kot, s čimer želijo ustvariti popoln zastoj pri pogajanjih. Takšen pristop 

je v osnovi tekmovalen in zelo rizičen zaradi enostranskosti. Pri takšnem pristopu se 

pričakuje, da bo v kot potisnjena stran popustila, a zagotovila za kaj takšnega ni.  

Vedno ko nas nasprotna stran pri pogajanjih prosi za nekaj dodatnega, moramo zahtevati 

nekaj v povračilo. V pogajanjih se nasprotni strani ničesar ne sme prepustiti brez »menjave«. 

Dobrodošlo je imeti več postavk ali zahtev, katerim se lahko v pogajanjih odrečemo v 

zamenjavo, da nasprotna stran naredi enako (DeGeeter 2004, 425). Splošno načelo pri tej 

taktiki je, da nasprotni strani ponudimo nekaj, kar je nam manj pomembno, in nato v 

zamenjavo za to nekaj od nasprotne strani dobimo tisto, kar nam je pomembnejše. Kot podaja 

Dawson (1999, 77-79), s tem manevrom tudi dvignemo vrednost dodatni zahtevi nasprotne 

strani, v kolikor ta sam ubere takšno taktiko. Če tega ne storimo, lahko dodatna zahteva 

nasprotni strani izzveni kot nekaj povsem nepomembnega, kar smo do njih dolžni narediti, v 

kolikor želimo uspešno zaključiti pogajanja. Preprečimo tudi možnost, da nasprotna stran v 

nedogled zahteva dodatne usluge in popuščanja. Namreč takoj, ko bo morala za te dodatne 

usluge in popuščanja menjati, se bodo takšne in podobne prošnje prenehale.  

Zaključni pogajalski manevri 

Dobri fant/slabi fant je verjetno najbolj znana in tudi najbolj razširjena taktika pogajanj. Je 

zelo učinkovita, saj je s takšno taktiko možno vršiti pritisk na nasprotno stran brez ustvarjanja 

konfliktne situacije. Takšni taktiki se je posledično enostavno zoperstaviti, saj s tem, ko 

taktiko prepoznamo in to nasprotni strani tudi damo na znanje, le-ta z njeno uporabo preneha, 

če ne drugega, že zaradi zadrege. Ne glede na to pa se na to ne oziramo, v kolikor smo mi 

tisti, ki uporabljamo takšno taktiko. Takšna taktika je namreč lahko uspešna tudi, ko 

nasprotna stran ve, za kaj gre, a vseeno nadaljuje s pogajanji, ne da bi samo taktiko 

izpostavila. Gre za podobno zadevo kot pri igranju šaha, večinoma raje igramo šah z nekom, 

ki pozna igro in nam je posledično konkurenčen (Dawson 1999, 85). Po Kavčiču (1992) ima 

ta taktika namen znižati pričakovanja nasprotne strani in jo pripraviti na popuščanje. V tem 

primeru imamo dva pogajalca. Glavni pogajalec je trd in postavlja ekstremne zahteve, deluje s 

pozicije moči, zahteva veliko in daje malo. Drugi pogajalec je bolj umirjen, občasno posega v 

razpravo, blaži visoke zahteve prvega, popravlja grdo obnašanje prvega in nasploh deluje 

prijetno. Kot ugotavlja Churchman (1995a, 14), lahko slabega fanta v pogajanjih predstavlja 
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tudi skupina ljudi, na primer uprava podjetja, ki mora doseženi dogovor potrditi, ali politika 

podjetja. Na koncu koncev je to lahko celo zakon, katerega si nasprotna stran ne bo drznila 

kršiti. 

S taktiko drobljenja lahko po doseženem dogovoru oziroma zaključku pogajanj vedno dobimo 

še nekaj več. Razlog temu je dejstvo, da se človeški um po doseženem dogovoru sprosti, 

napetost izgine, zato smo dojemljivi za dodatne zahteve in s tem povezana  pogajanja. Taktika 

drobljenja pomeni, da naše zahteve ali želje razdrobimo na več točk. Teh točk nasprotni strani 

ne razkrijemo na enkrat, ampak eno za drugo, v primernem časovnem razmiku. S tem 

nasprotne strani ne zasujemo z vsemi našimi zahtevami naenkrat in pri njej samodejno 

povzročimo vklop obrambnega mehanizma. Poskušamo priti do konsenza pri vsaki točki 

posebej. Ko je sklenjen prvi uspešen dogovor, je vse ostale mogoče doseči še enostavneje 

(Dawson 1999, 86–93). Za Churchmana (1995b, 46) je takšna taktika uporabna pri pogajanjih 

z nizko stopnjo zaupanja in je uspešnejša, če se prične z obravnavo problemov, ki so 

nasprotni strani manj pomembni. Uporabna je tudi v začetni fazi pogajanj z nasprotno stranjo, 

ki je pod časovnim pritiskom. Napredek, ki ga tako ustvarimo na začetku, jih bo zaradi 

pomanjkanja časa odvrnil, da se obrnejo naši konkurenci, saj bi morali začeti vse znova. To bi 

jih stalo dodatnega časa in posledično grožnje, da bi morali določene dogovore doseči na silo. 

Kavčič (1992) vidi bistvo te taktike v obravnavanju posameznih sestavin celotne vsebine 

pogajanj ločeno od celote in doseganje ugodnega rezultata pri vsaki posamezni sestavini. 

Taktika umika ponudbe oziroma taktika »vzemi ali pusti« je neke vrste igra na srečo, ko 

nasprotno stran postavimo pred enostavno izbiro. Ali sprejme ponujene pogoje ali pa 

sporazuma ne bo (Kavčič 1992).  Dawson (1999, 98–101) smatra takšno taktiko smiselno 

uporabljati le v situaciji, ko nas nasprotna stran želi izkoristiti oziroma potisniti v kot. V 

takšnih primerih umaknemo ponudbo, za katero smo se že dogovorili v upanju, da nasprotno 

stran prestrašimo do te mere, da opusti vsakršno željo po dodatnih zahtevah. Churchman 

(1995b, 50) dodaja, da je takšen predlog običajno zadnji možen dogovor. Ne glede na to, ali je 

takšna taktika uspešna ali ne, v veliki meri oslabi odnose med strankami, zato je vedno bolje 

nastopiti manj agresivno. Ko pridemo do točke, pri kateri smatramo, da je možno uporabiti le 

še taktiko »vzemi ali pusti«, je morda vendarle še kanček upanja v načinu, da pohvalimo 

zadnjo ponudbo nasprotne strani in hkrati podamo zadnji predlog, ki pa mora biti zelo blizu 

nasprotnikovi limiti. 

Neetične pogajalske taktike 

Pri taktiki rdeče sledi ali slamnatega moža nas nasprotna stran lahko napelje na pogajanja o 

problemu, ki to ni, a se o njem pogaja kot o najbolj ključni zadevi. Po dolgotrajnem pogajanju 

je pripravljena odstopiti od taktično napeljanega problema oziroma točke, ki predstavlja 

problem, a v zameno, da tudi mi popustimo v neki drugi točki, ki pa je pravzaprav pomembna 

za obe strani. V očeh neizkušenega pogajalca se je nasprotna stran odpovedala nečemu 
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pomembnemu in enako smo v zameno storili tudi mi. A razlika je v tem, da se je nasprotna 

stran odpovedala lažni dobrini, katero je v pogajanja vpletla namenoma, da se ji je lahko 

kasneje navidezno stežka odpovedala in s tem od nas z zvijačo dobila, kar je želela (Dawson 

1999, 110, 112). Williams (2007, 84) poudarja, da lahko pri tej taktiki nasprotna stran v 

pogajanjih poskuša poiskati tudi dejansko dobrino, ki je predmet pogajanj in katera nam 

predstavlja veliko vrednost, a hkrati predstavlja njej sami popolnoma nepomembno ali manj 

pomembno zadevo, kateri se brez večje škode odreče. Churchman (1995b, 50) opozarja, da 

mora pogajalec takšno taktiko zaznati, kar mu omogoča branjenje na način, da v pogajanja 

implicira navidezen problem in nasprotni strani predlaga, da obe strani iz pogajanj izključita 

navidezno ključni točki, ki predstavljata težavo. Torej da se navidezna problema zamenja in 

nadaljuje s pogajanji o resničnih problemih. V kolikor nasprotna stran še vedno vztraja, da je 

njihov navidezni problem resničen, moramo vztrajati na dogovoru okoli problema, ki je 

nasprotni strani zares ključen. Ob ugotovitvi, da nasprotna stran poskuša s predmetno taktiko, 

se lahko tudi nasmehnemo in prosimo sogovornika, naj s tako neresnimi poskusi zavajanja 

prekine, zagrozimo lahko tudi s prekinitvijo pogajanj, vedoč, da se zaradi navideznega 

problema pogajanjem ne bodo odpovedali. Vse našteto velja ob predpostavki, da smo pravilno 

identificirali lažen problem, ki nam ga želi podtakniti nasprotna stran. Kajti če smo lažen 

problem zamenjali za pravega, lahko naša proti taktika hitro pripelje do prekinitve pogajanj. 

Taktika obiranja češenj je lahko v primeru, ko jo kupec ali naročnik uporabi pri pogajanju s 

prodajalcem, za slednjega pogubna. S takšno taktiko od prodajalca ali ponudnika katerekoli 

storitve, predvsem obsežne, zahtevamo, da ponudbo razčleni na posamezne postavke. S 

takšno razčlenitvijo lahko kupec različne ponudbe med seboj bistveno bolje primerja, kar 

seveda vsekakor ni dobro za samega ponudnika (Dawson 1999, 113–115). Kot pravi 

Churchman (1995b, 46), je prodajalec s tem postavljen v obrambni položaj, saj mora 

potencialnemu kupcu razložiti, zakaj so določene postavke ponudbe višje kot pri konkurenci. 

Četudi se takšna taktika na koncu ne odraža v znižanju cene, bo kupec ali naročnik na takšen 

način pridobil koristne informacije o samem proizvodu ali storitvi, ki jih bo lahko kasneje 

koristno uporabil pri pogajanju z ostalimi ponudniki. Po Hazeldinu (2006, 101) lahko k 

razčlenitvi ponudbe kupec oziroma naročnik vztraja tudi iz razloga, ker mu vsebinsko gledano 

ustreza le del ponudbe in ne celota, medtem ko se ponudniku posel izplača le ob sprejemu 

celotnega obsega ponudbe. Dawson (1999, 113–115) pri tem izpostavlja, da se ponudniki 

takšni taktiki lahko uprejo. Po opravljeni razčlenitvi ponudbe se ne sme pristati na 

zmanjševanje cene pri najvišjih postavkah z argumentom, da je storitev ponujena kot celota in 

da se v primeru zniževanja cen posameznih postavk kupec lahko odloči za izvedbo ali nakup 

v lastni režiji, kar pa običajno pomeni potrebo po veliko znanja, izkušnjah in spretnostih.  

Taktika namerne napake je zelo neetična taktika in tako kot vsaka prevara vključuje tudi žrtev 

s pomanjkanjem etičnih vrednot. Lahko temelji na podajanju lažnih dejstev ali namerni 

pozabljivosti in napakah (McIntyre 2006, 289). Saner (2008, 147) vidi njen namen v 

preizkusu nasprotne strani, ali le-ta spremlja potek pogajanja in koliko sploh ve o vsebini 
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pogajanj. Lahko pa je njen namen celo nakazati nasprotni strani, da smo zmedeni in šibki, 

kajti biti podcenjen je v pogajanjih zelo dobrodošlo. Kot podaja Dawson (1999, 116), 

ponudnik pri konkretni taktiki torej namerno izpusti ali podceni eno od postavk ponudbe. Če 

se kupec ali odjemalec »ujame na vabo« ponudnika, pomeni, da je napako opazil, a je z 

namenom boljšega izkupička ne izpostavi. Kupec je tako popolnoma osredotočen na 

morebiten dobiček, ki bi lahko izhajal iz ponudnikove napake, da nezavestno popusti v 

pogajanjih in jih želi kar najhitreje zaključiti oziroma skleniti dogovor. Posledično lahko na 

koncu zaradi želje po čimprejšnji sklenitvi dogovora plača celo več, kot če bi že v samem 

začetku ponudnika opozoril na napako in se posvetil korektnemu pogajanju. V primeru, da 

ponudnik sam odkrije napako še pred sklenitvijo dogovora, bomo morali razliko seveda 

doplačati, ob čemer ne gre izključiti tudi nelagodje kupca, ki ga lahko povzroči že obtožujoč 

pogled ponudnika.  

Za taktiko privzemanja na splošno velja, da deluje v prid tiste strani, ki jo uporabi. Gre za 

taktiko, pri kateri zavedajoč se neprimernosti, nasprotni strani brez predhodnega dogovora ali 

vsaj preverjanja nekaj vsilimo. (Primer: Kupcu, ki je preko telefona v naši vinski kleti kupil 

zaboj sivega pinota, a pozabil povedati, od katerega vinarja, pošljemo zaboj najdražjega 

sivega pinota.) Ta taktika opreza za prezaposlenimi in lenimi ljudmi, saj se predvideva, da 

bodo le-ti ubrali lažjo pot in se ne podali v spor in prerekanje. S tem se vzpostavi praksa in 

oškodovano stranko se lahko na takšne način oškoduje še večkrat. Ko je oškodovancu enkrat 

vendarle vsega dovolj, se lahko nasprotna stran mirno izgovori na dejstvo, da v preteklosti 

glede konkretne zadeve nikoli ni bilo težav. V izogib takšnim situacijam je že pri prvem 

podobnem poskusu nujno stopiti v kontakt z nasprotno stranjo in jo opozoriti na neetičnost 

takšnega početja (Dawson 1999, 118). 

Taktika stopnjevanja temelji na dvigovanju zahtev potem, ko sta se obe strani že sklenili 

dogovor. Zartman in Faure (2005, 230) takšno taktiko ocenjujeta kot rizično, pri kateri so 

končni stroški in posledice takšnega taktičnega pristopa neznani. Po Aquilarju in Gallucciu 

(2010, 104) k izbiri takšne taktike vsekakor botruje tudi tekmovalna naravnanost najmanj ene 

pogajalske strani, ki s svojo gorečnostjo želi doseči še boljši dogovor zase, a s tem resno 

ogrozi obstoj že doseženega. Prepogosto ob takšnih primerih nasprotna stran pogoltne svoj 

ponos in ustreže zahtevi nasprotne strani. Vzrok za ugoditev naknadni zahtevi je lahko tudi 

prevelika čustvena navezanost na sveže sklenjeno vsebino dogovora. Popolnoma nasprotna 

reakcija bi lahko bila, kot že rečeno, odstop od sklenjenega dogovora, a obstajajo tudi 

alternativni odzivi. Sklicujemo se lahko na višjo avtoriteto, ob čemer nasprotni strani 

razložimo, da sicer nismo užaljeni, a da se naše vodstvo v nobenem primeru ne bo strinjalo o 

dodatnih pogajanjih po že sklenjenem dogovoru in da bomo prisiljeni odstopiti od že 

dogovorjenega. Namesto da ugodimo novo postavljeni zahtevi, lahko v zameno ponudimo 

tudi nekaj drugega, a nam manj vrednega in pomembnega in s tem še vedno zadostimo egu 

nasprotne strani. LaBrosse in Lansky  (2005, 117) v takšnih primerih predlagata odmor, s 

čimer se zaustavi zagon nasprotne strani. Dawson (1999, 122–123) meni, da lahko v skrajnem 
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primeru tudi mi začnemo s stopnjevanjem in izpostavimo, da smo tudi mi imeli pomisleke o 

sklenjenem dogovoru ter posledično podpiramo ponovna pogajanja. V vsakem primeru pa se 

je stopnjevanju najbolje izogniti, pri čemer so najboljše naslednje tehnike. Doreči je treba vse 

detajle dogovora, ničesar ne smemo prepustiti kasnejšemu reševanju, saj nerešeni problemi 

kar kličejo po stopnjevanju. Z nasprotno stranjo naj se vzpostavi osebni odnos, kar nasprotni 

strani zelo oteži, da nas kasneje preskuša s tako kruto taktiko. Zagotoviti velike depozite takoj 

ob sklenitvi dogovora, zaradi česar je težje odstopiti od dogovorjenega. Doseči dogovor, pri 

katerem sta obe strani zmagovalki, kar bo zagotovilo za trdnost dogovora (Dawson 1999, 120, 

121). 

Posejana informacija ima lahko osupljivo močan vpliv, saj je v človeški naravi, da verjamemo 

informacijam, ki smo jih prejeli na skrivnosten, prikrit način (McIntyre 2006, 305). Lutz, 

Venter in Dean (2007, 235) trdijo, da tako pridobljeni informaciji zaupamo celo bolj kot 

informaciji, ki nam jo nasprotna stran poda sama in neposredno. Že preprosto poznavanje tega 

dejstva, nam pri pogajanjih pomaga obraniti se pred to neetično taktiko. Vedno, ko se 

pogajamo na podlagi informacij, za katere se je nasprotna stran odločila, da nam jih 

posreduje, smo izjemno ranljivi in izpostavljeni manipulaciji. Še posebej, ko nasprotna stran 

na plano izda informacijo, za katero upa, da jo bomo sami opazili in na podlagi tega reagirali, 

je pazljivost več kot dobrodošla.  

2.3 Vrste pogajalcev 

Vrhunski pogajalci vedo, kaj želijo in kako želeno dobiti. Njihova komunikacija med 

pogajanji je ostra, jasna in jedrnata. Ko med pogajanji pride do težav, imajo vrhunski 

pogajalci sposobnost privzeti določene spremembe, z namenom doseči zmagovalno rešitev. 

Vsakdo, ki se nauči pravil pogajalske igre, lahko postane vrhunski pogajalec, saj so pogajanja 

v svojem bistvu podobna igri šaha. Kot rečeno, treba se je le naučiti pravil igre. Po 

Geraghtyju (2006, 1–3) so tri ključne lastnosti, ki jih mora posedovati dober pogajalec: 

- učinkovito delovanje pod pritiskom, 

- jasno komuniciranje in 

- uspešno prepričevanje. 

 

Po Willbournu (2004, 27) pa je kakovosten pogajalec: 

- optimist, 

- dober poslušalec, 

- močan, 

- pristen, 

- prepričljiv, 

- prilagodljiv, 

- nematerialist, 

- sproščen, 
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- družaben, 

- samozavesten, 

- realističen, 

- vztrajen, 

- trden, 

- ciljno usmerjen, 

- varčen, 

- osredotočen na rešitev, 

- zaveden in 

- radoveden. 

Geraghty (2006, 6) definira pogajanja kot zelo stresna in polna pritiskov. Lahko pride do 

nasprotovanja, sovražnosti in jeze. Pogajalci, ki se v takšnih okoliščinah dobro znajdejo, so 

vedno v prednosti. Pomembna je tudi jasna komunikacija. Komuniciramo vsi, a vprašanje je, 

koliko nas je sposobno komunicirati jasno. Pomanjkanje jasnosti je izvor večine medosebnih 

nesporazumov in zapletov. Vrhunski pogajalci vedno iščejo povratno informacijo od 

nasprotne strani, da zagotovijo jasnost. Postavljajo premišljena vprašanja z namenom 

pridobiti ključne informacije. Treba pa je tudi znati prepričevati. Pogajanja so pravzaprav 

prijateljsko prepričevanje, zato nikoli k pogajanjem pristopiti agresivno. Med opazovanjem 

nasprotne strani skozi proces pogajanja naj bi se po Steelu in Beasorju (1999, 19) trudili 

ugotoviti predvsem naslednje: 

- kako se nasprotna stran obnaša, 

- vzroke za njihovo obnašanje in 

- ali prihaja do nedoslednosti med pojavnostjo in dejstvi. 

 

S prepoznavanjem pogajalskega stila nasprotne strani nam je namreč omogočeno: 

- da se počutimo udobneje ob razkritju pogajalskega stila nasprotne strani, 

- da obdržimo ritem pogajanj v primeru, ko prihaja do upadanja le-tega, 

- da pridobimo več informacij, 

- da se ognemo prekinitvi pogajanj ali da pogajanja zaidejo v brezizhoden položaj, 

- da bolje razumemo učinke lastnega stila in hkrati cenimo učinke stila nasprotne strani. 

Po raziskavi Bretta (2007, 22–23) v managerskih vodah dobra polovica pogajalcev deluje v 

smislu sodelovanja, medtem ko jih je dobra tretjina individualistov. Tekmovalnih in 

nesebičnih pogajalcev je skupaj le za desetino. Pogajalci, ki sodelujejo, in individualisti pri 

pogajanjih dosegajo tudi zelo dobre rezultate oziroma dogovore, a pri tem hkrati uporabljajo 

različne pogajalske strategije. Tekmovalni pogajalci so pri pogajanjih bistveno manj uspešni 

(slika 1). 
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Slika 1: Pomembnost izida pogajanj in odnosa med pogajalci 

Vir: Fells 2009, 42. 

Ko na nasprotnih straneh pogajalske mize sedita pogajalca ali pogajalski skupini z enakimi 

družbenimi motivi, je z določeno gotovostjo mogoče napovedati pogajalsko strategijo. 

Pogajalca, ki sta nagnjena k sodelovanju, bosta večkrat posegla po združevalni kot po 

razdruževalni strategiji, za razliko od dveh  individualističnih pogajalcev, ki večkrat posežeta 

po razdruževalni kot združevalni strategiji. Pogajalska strategija je skupek načinov obnašanja, 

ki služijo določenemu pogajalskemu cilju. Družbeni motivi posredno vplivajo na končen izid 

pogajanj, saj vplivajo na izbiro strategije. Štirje družbeni motivi, ki so pri pogajanjih ključni, 

so: individualizem, sodelovanje, tekmovanje in nesebičnost  (Brett 2007, 23). 

2.3.1 Individualist 

Individualist stremi k rezultatu, ki je zanj najboljši. Individualistični pogajalec se pogosteje 

poslužuje razdruževalne kot združevalne strategije (Brett 2007, 23). Spangle in Isenhart 

(2003, 34) menita, da so takšni pogajalci nezaupljivi do nasprotne strani in pogosteje dvomijo 

v informacije, ki jih pridobijo, zaradi česar so posledično tudi manj odzivni na različne 

namige. Po Schneiderju in Honeymanu (2006, 171) na njihovo obnašanje in odnos ne vpliva 

poštenost pogajalskega procesa. Gelfand in Brett (2004, 160, 360–362) tudi trdita, da se bo 

odgovoren individualističen pogajalec zatekel k tekmovalnosti, torej k »dobim – izgubiš« 
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izidu in pri tem podajal skrajnejše ponudbe oziroma predloge, s čimer nakazujejo, da se 

nagibajo k trditvam in lastno podkrepljenim izjavam. Vrednote individualističnega pogajalca 

so povezane z njegovim lastnim interesom, kar se odraža v tem, da na prvem mestu poudarja 

lastne interese pred skupnimi. Zaradi močnega lastnega interesa si tako pri pogajanjih 

postavljajo visoke osebne cilje. S tem so motivirani za iskanje najoptimalnejših dogovorov, s 

čimer se ognejo prezgodnjim zaključkom pogajanj. Ljubše jim je tudi neposredno soočenje in 

reševanje problemov, kar med drugim omogoča ohranitev odnosa med pogajalskima 

stranema. A vendar so individualistični pogajalci manj uspešni v svojih poskusih 

identifikacije preferenc nasprotne strani, s čimer je zmanjšana tudi njihova zmožnost 

doseganja dogovorov, ki so v korist obema stranema.  

2.3.2 Sodelovalni pogajalec 

Pogajalec, nagnjen k sodelovanju, stremi k rezultatu, ki je najboljši zanj in hkrati za nasprotno 

stran (Brett 2007, 23). Poskuša izničiti konflikt, s čimer se ustvari pogoje za najboljši možen 

skupen dogovor, kar je med drugim posledica dobre komunikacije med nasprotnima 

stranema. Vse skupaj je zelo dobrodošlo predvsem v primeru, ko gre za dolgoročen odnos 

(Steps To Success 2009, 3). Po mnenju Ashermana in Vance Ashermana (2001, 7) svet 

pogajanj pri takšnem pogajalcu kontrolira razsvetljeni lasten interes. Ceni skupen interes, ki 

povezuje obe pogajalski strani znotraj soodvisnega sistema. Kljub temu, da se lasten interes 

odraža v prepoznavanju omejenih virov, pogajalec, nagnjen k sodelovanju, v posameznikovih 

željah glede virov vidi neomejene možnosti. Sistem razdelitve v naravi je tako povezovalen, 

kjer se vsaka pogajalska stran po najboljših močeh trudi prispevati k večji povezanosti, v 

skladu s svojimi lastnimi vrednostnimi preferencami. Cilj je obojestransko sprejeta rešitev 

spora ali problema, rešitev, ki tehta pravičnost za vse strani, kar je učinkovito za celotno 

skupnost. Pogajalec, nagnjen k sodelovanju, k pogajalski mizi prinese določene prednosti. 

Osredotočenost na vzroke spora daje pogajalcu občutek legitimnosti, osrednjosti in 

namenskosti. Takšen pogajalec ni odgovoren zgolj za taktične odločitve znotraj pogajalskega 

procesa, ampak tudi za pomoč pri reševanju osnovnih nesoglasij med nasprotnima stranema. 

S takšno osrednjo vlogo v pogajanjih so pogajalčeva dejanja manj podobna igri in se bolj 

nagibajo resni medčloveški odgovornosti. Moč se generira tudi s spoznanjem pomembnosti 

skupnih interesov in ciljev. Takšen pristop je zadovoljujoča izkušnja na človeški ravni, oseben 

izziv in pozitivna izkušnja, v nasprotju z visoko stresno bitko v primeru tekmovalnega 

pogajanja. 

A po drugi strani, kot pravita  Ghauri in Usunier (2003, 54), je konstruktivno sodelovanje tudi 

zahtevno. Predstavlja poskus iskanja rešitve v sodelovanju z nasprotno stranjo, pri čemer se v 

celoti upošteva želje in interese obeh strani. Sodelovanje preprosto pomeni, da se obe strani v 

popolnosti seznanita z vsebino konflikta in vzroki za njegov nastanek ter nadaljujeta v iskanju 

skupne rešitve. To je skoraj vedno mogoče, saj vedno obstaja ustvarjalna rešitev, ki jo je 

mogoče najti ob obojestranskem sodelovanju. Z nekaj dobre volje je mogoče preseči razlike, 
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brez izgube fokusa nad lastnimi načeli, pri čemer se je mogoče tudi učiti na podlagi pogleda 

nasprotne strani in njenih izkušenj. Odločilni dejavnik pri takšnih dogovorih je zadovoljiti 

vsaj eni želji nasprotne strani, kar nakazuje na največje možno razumevanje njenih potreb. 

Takšna strategija ustvarja vzajemno zaupanje, ki je dolgoročnega značaja, poleg tega nima 

nobenih pravih slabosti, zahteva le pripravljenost obeh strani na sodelovanje. 

 

Pogajalcu, nagnjenemu k sodelovanju, je ljubše sodelovanje kot tekmovalnost in si z enako 

vnemo prizadeva pomagati kot tudi zmagati. Išče načine, kako razumeti in kar najbolje 

reagirati na potrebe nasprotne strani. Verjame v sodelovanje in dobre medosebne odnose 

(Bolman in Deal 2006, 21). Steel in Beasor (1999, 11) glavni namen pogajanj vidita v 

razrešitvi področja konfliktov, ki onemogočajo doseganje najboljših rezultatov. Sprava 

interesov skozi proces pogajanj zahteva v praksi visoko stopnjo znanja s področja medosebnih 

odnosov in celostno razumevanje problematike. K temu največ pripomore pravilno 

prepoznavanje in analiziranje ključnih interesnih področij obeh pogajalskih strani. Pred 

pogajanji se pridobi kar največ informacij in hkrati razkrije veliko lastnih podatkov, na 

podlagi česar je mogoče v nadaljevanju iskati ustrezne rešitve, ki so sprejemljive vsem 

vpletenim stranem. To vključuje (Steps To Success 2009, 3): 

- večje število predlaganih rešitev za vsak problem, 

- uporabo odprtega tipa vprašanj, na katere ni mogoče odgovoriti z »da« ali »ne«, 

- biti prilagodljiv, 

- pomoč nasprotni strani pri širjenju novih idej glede možnih rešitev. 

2.3.3 Tekmovalen pogajalec 

Tekmovalen pogajalec je ciljno usmerjen in svojeglav, pomembna sta mu le trenuten spor in 

on sam, vse ostalo je nepomembno. Po Hazeldinovi (2006, 6) definiciji je osredotočen 

izključno na dobiti in to na račun nasprotne strani. Asherman in Vance Asherman (2001, 9) 

trdita, da mu takšna osredotočenost omogoča, da se za pogajanja pripravi temeljito in se le-teh 

udeleži s trdno ponudbo in fiksno strategijo. Nasprotnikova perspektiva in taktika ne vplivata 

na začetno pozicijo in pogajalsko strategijo, vplivata le na realizacijo samega dogovora, ko se 

pogajalec odloča, ali sploh skleniti dogovor ali ne. Takšno vedenje daje pogajalcu vase 

zaverovan občutek kontrole, ki se odraža v samozavesti, ki je v pogajalskem procesu zelo 

impresivna. Moč črpa tudi iz neupoštevanja nasprotnikovega položaja in taktike. Tekmovalni 

pogajalec je preučil dejstva, določil položaj in ustvaril predmet pogajanj. Ob takšni neprebojni 

obrambi si tekmovalen pogajalec lahko dovoli agresivni napad, katerega glavni cilj je 

prepričevanje, zavajanje in drugi načini manipulacije nasprotnika, vse z namenom doseči 

enostransko zadovoljiv dogovor. Prednost tekmovalnega pogajalca je tudi v njegovi 

prilagodljivosti glede izbire strategije. Vse je namreč sprejemljivo, vključno z odstopom od 

pogajanj. Skrajnja izbira strategije temelji izključno na oceni, katera strategija mu prinese 

največ. Veliko moč pri pogajanjih zagotavlja tudi možnost alternativne izbire. Tekmovalen 
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pogajalec ne bo okleval, v kolikor ugotovi, da bi mu alternativna rešitev prinesla več, pa če 

tudi to pomeni, da bo nasprotna stran morda sprožila sodni spor. Tekmovalen pogajalec se 

izogiba zmešnjavi in neodločnosti, spodbujenih z vplivom brezpredmetnih in psiholoških 

faktorjev, ter standardnim argumentom, kot so poštenost, modrost, trajnost in učinkovitost. Na 

koncu je tu še psihološka moč, ki izvira iz občutka vodenja bitke. Kot vojaški general se 

tekmovalen pogajalec osredotoča na manipuliranje vseh razpoložljivih sredstev znotraj 

pogajalskega procesa. Cilj je izključno zmaga. Reševanje osnovnih nesoglasij med 

nasprotnima stranema je prepuščeno drugim. S takšno neodgovornostjo tekmovalen pogajalec 

pogajanja jemlje lahkotno, kot igro šaha ali pokra. 

 Tekmovalnega pogajalca zanima najboljši rezultat zanj samega, ob tem, da je nasprotna stran 

dobila kar se da malo ali najbolje nič (Brett 2007, 23). Asherman in Vance Asherman (2001, 

7) dodajata, da pogajalski svet po njegovem prepričanju kontrolira lasten egocentričen interes. 

Ta svet tvorijo omejeni viri, ki so porazdeljeni med skrajno tekmovalne posameznike znotraj 

neodvisnih poslov. Cilj pogajanj je izključno zmaga, a ne zgolj zmaga. Z zmago pridobiti 

največ, kar je možno, oziroma v vsakem primeru več kot nasprotna stran. Pogajalska 

atmosfera je v takšnem primeru podobna napeti igri, ki na koncu vodi v razkol. 

Vršiti pritisk, da dobimo, kar želimo, je lahko učinkovito, a vsekakor ne kooperativno. Cilj 

takšnega pristopa je zadovoljiti izključno lastne potrebe, brez oziranja na druge, v smislu 

delitve rezultata po načelu ničelne vsote. Pri tako agresivno usmerjenem obnašanju se 

uporablja vsa razpoložljiva sredstva, ki so potrebna za dosego cilja.  To pomeni prepričevanje, 

izkoriščanje avtoritete in izpostavljanje boljšega izhodiščnega položaja. A takšen pristop vodi 

k nestrpnosti in izgubi prilagodljivosti. Vojak, ki je v borbi obseden z zmago, je v veliki 

nevarnosti, da spregleda signale nasprotnika. Uveljavljanje lastne volje in želja po nadvladi 

nasprotnika je lahko uničujoča, še posebej, če tako nastopata obe strani, saj se vse skupaj 

odraža v konfrontaciji. Včasih je trmasto vztrajanje pri takšni poziciji dobra ideja, a hkrati ne 

pušča veliko prostora za sodelovanje in konstruktivno rešitev konflikta (Ghauri in Usunier 

2003, 53–54). Bolman in Deal (2006, 21) ugotavljata, da tekmovalen pogajalec verjame, da 

živimo v svetu konfliktov in nezadostnih virov. Poveličuje pomen moči in sprejema bojevanje 

ter tekmovalnost, raje kot strah in izogibanje. Željni so izzvati vsakogar, ki nasprotuje njihovi 

strani ali interesom, ter braniti lastne vrste pred vsakršnim napadom, še posebej ob dobrih 

možnostih za zmago. Pogajalska klima je posledično neprijateljska in vsaka od pogajalskih 

strani želi doseči najboljši možen dogovor za njih same, pri čemer cilji nasprotne strani niso 

niti najmanj upoštevani. Takšnemu pogajalcu se je najbolje ogniti, če je to seveda mogoče 

(Steps To Success 2009, 2). 

2.3.4  Nesebičen pogajalec 

Nesebičen pogajalec je naravnan k najboljšemu rezultatu nasprotne strani. (Brett 2007, 22) in 

se ga posledično smatra za neučinkovitega pogajalca (Hilligsoe in Jakobsen 2009, 136). Po 
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Ghauriju in Usunierju (2003, 56) je nesebičen ali prijazen pogajalec nasprotje tekmovalnemu 

pogajalcu. Ne gre za samozavestno in odločno nastopanje, ampak predvsem željo po 

vzpostavitvi sodelovanja. Pogajalec se odreče večini svojih ciljev. Z namenom zadovoljiti 

nasprotnika žrtvuje lastne interese, bodisi zaradi nesebične velikodušnosti, darežljivosti ali 

vsiljene poslušnosti. Neposredna predaja je po svoje učinkovita strategija, ko gre za umirjanje 

zares konfliktne situacije ali ko želimo preprosto vzpostaviti prijateljsko ozračje. A hkrati je 

lahko razumljena kot znak nasprotni strani, da poviša svoje zahteve. Prepogosto predajanje je 

lahko razumljeno tudi kot znak šibkosti in naivne lahkovernosti. Toda strategija kot takšna ni 

za odmet, vse je odvisno od ciljev in okoliščin.  

Nesebičen pogajalec je običajno prijeten in odprt, a je lahko tudi tih in dober poslušalec. A 

vendar je kljub prijateljskemu obnašanju počasen pri ukrepanju in nedovzeten za vsakršno 

tveganje. Pri lastnih dejanjih ga ne motivira strah, ampak varnost. Vedno si postavi vprašanje 

v smislu: »Kaj je varna igra v dani pogajalski situaciji?« Takšne vrste pogajalec deluje 

najboljše v ekipi ali skupini. Potrebuje zunanjo potrditev za sprejem odločitve. V nobenem 

primeru ne bo tisti, ki bo spremenil smer ladje, ki pluje v napačno smer. Raje bo zamenjal 

ladjo. Torej, v kolikor bo nesebičen pogajalec želel skleniti dogovor z nasprotno stranjo, a 

bodo ostali člani njegove ekipe temu nasprotovali, ne bo vztrajal pri svojem, ampak se bo raje 

pridružil mnenju celotne ekipe. Za vzpostavitev občutka varnosti pri pogajanjih z nesebičnim 

pogajalcem je  nujno ustvariti odnos in zaupanje, mnogo preden se na mizo predloži pogoje. 

Eno izmed kritičnih vprašanj, na katero si mora odgovoriti vsak nesebičen pogajalec, je: 

»Zakaj?« Iz pogajanj je v takšnih primerih nujno odstraniti vsakršno tveganje, v kolikor 

želimo skleniti dogovor. Lastnosti, po katerih spoznamo nesebičnega pogajalca, so (Mehta 

2009, 55): 

- Pred vključitvijo v pogajanja nekaj časa poslušajo. 

- Raje se zanesejo na vložek drugih kot na lastne izkušnje. 

- Običajno so zadnji, ki v ekipi oddajo svoj glas. 

- Po navadi niso odločilni glas. 

- Komentirajo v smislu: »Kaj ima o tem povedati Jože?« ali »Meni je vseeno, katero pot 

uberemo« ali »Kaj pravijo o tem strokovnjaki?« 

McClean in Eldred (2006, 180) navajata, da se nesebičen pogajalec zlahka preda oziroma 

privoli v večino predlogov. Pri tem se počuti popolnoma nemočnega, saj smatra, da nima 

nobenega vpliva na končen rezultat, ki ga želi doseči. Mnogokrat občuti pomanjkanje 

finančnih sredstev, časa, informacij, znanja ali izkušenj. Sovraži vsakršen konflikt. Raje 

izgubi, kot se postavi zase. Mnookin, Peppet in Tulumello (2000, 55–56) dodajajo, da 

nesebičnega pogajalca prav tako skrbi, da lahko v primeru preveč samozavestnega nastopa 

ogrozi že vzpostavljen medosebni odnos, še posebno to velja, v kolikor samozavest enači z 

nesramnim in neokusnim agresivnim obnašanjem. Toda v kolikor je nesebičen pristop k 

pogajanjem predmet zavestne odločitve in ne običajen odziv na stresno soočenje, je lahko 

potemtakem pomemben del vzpostavljanja in vzdrževanja medosebnih odnosov. A pred 
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vsakim pogajanjem je več kot dobrodošlo premisliti, ali bomo na račun takšnega pristopa 

morda izkoriščeni.  

2.3.5  Izogibajoči se pogajalec 

Izogibanje lahko vedno pripelje do zaključka, kjer nobena od pogajalskih strani ne zmaga. 

Pogajalec, nagnjen k izogibanju, nikoli ne vztraja na lastnih zahtevah ali sodelovanju, takšen 

pogajalec se umakne od konflikta in posledično zavrne dogovor. S tem ne koristi lastnim 

interesom, kot tudi ne interesom nasprotne strani. Preprosto izogiba se soočenju s problemom, 

kar je lahko posledica navidezno premočnega pogajalca nasprotne strani, zaradi česar ne vidi 

nobene možnosti za dosego dogovora. V takšnih primerih je priporočljivo, da nasprotno stran 

preprosto pustimo čakati. Strategija izogibanja ima lahko namreč zelo diplomatsko kakovost, 

ko nenavadne zahteve za nekaj časa postavimo na hladno in počakamo na ugodnejši trenutek. 

Če do ugodnejšega trenutka preprosto nikoli ne pride, lahko zavestno izogibanje pomaga pri 

preprečitvi uničenja sicer dobrega odnosa z nasprotno stranjo. Veliko bolje se je namreč 

umakniti v pravem trenutku kot pa izkusiti kasnejše razočaranje. Toda izogibanje se lahko 

pojavi tudi v obliki »nojeve politike«, ko ena od strani potisne glavo v pesek in s tem igra igro 

čakanja. To je eden izmed načinov, kako odvrniti situacijo, ki grozi postati nevarna, a je redko 

zadosten, da bi v popolnosti odvrnil potencialno nevarnost. V takšnih primerih je izmikanje 

zelo preudaren in konzervativen odgovor, saj ne vsebuje dosti tveganja. Malo je upanja, a tudi 

malo je izgubljenega. Poleg tega ima izmikanje lastnost zelo učinkovitega prikrivanja lastnih 

interesov in stališč. S tem preprečimo vrsto komunikacije, s katero bi nasprotna stran lahko 

prišla do pomembnih informacij. Takšen odnos seveda ne ustvari prijateljskega vtisa, vendar 

bi drugačna reakcija lahko kasneje pripeljala do bistveno večje škode. Izogibanje je 

priporočljivo le v določenih primerih. Prepogosto zatekanje k izogibanju konflikta zmanjša 

naša lastna pričakovanja kot tudi možnosti za resnično zadovoljive rezultate v prihodnosti 

(Ghauri in Usunier  2003, 55–56). Hutson in Lucas (2010, 82) sta mnenja, da se analitični 

pogajalci pogosto poslužujejo strategije izogibanja. Izogibajo se vsakršnemu sprejemanju 

odločitev, v kolikor nimajo na razpolago ustreznih podatkov in dovolj časa. K izogibanju se 

pogosto zatekajo tudi neizkušeni pogajalci, in sicer ko se počutijo užaljene. Dybkjaer in 

Minker (2008, 58) dodajata, da nas k izogibanju napelje tudi ocena, da se pogajanja ne 

razvijajo v smer, v katero bi želeli, in hkratno spoznanje, da se je pogajanjem mogoče 

izogniti. Glavna motivacija tako postane izogniti se pogajanjem oziroma iskanjem vzrokov za 

prekinitev le-teh. Z izogibanjem se torej ognemo konfliktu in upamo, kot pravita Luecke in 

Patterson (2008, 38), da bo le-ta izginil. Pogajalec, ki prakticira takšno strategijo, poskuša 

ostati nevtralen ne glede na posledice, pri čemer konflikt obravnava kot popolnoma 

nepotreben. Takšen pogajalec se fizično ali zgolj miselno odmakne od nastale situacije, pri 

čemer ne čuti nobene odgovornosti do vpletenih ali do bistva pogajanj. Želja je upravljati 

pogajanja brez vstopanja v konflikt. 
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Ne glede na to, da takšna strategija deluje neučinkovito, je zelo priporočljiva v situacijah, ko: 

- so problemi nepomembni, 

- vpleteni strani ne posedujeta veščin za obvladovanje konflikta, 

- so potencialne izgube zaradi konflikta večje od potencialnih dobrobiti, 

- je premalo časa, da bi se rešilo bistvo konflikta. 

Slaba stran takšne strategije je, da ne reši konflikta, vendar ga zgolj odloži za nedoločen čas. 

Avenhaus in Sjostedt (2009, 36) izogibanje opredeljujeta kot ekstremno strategijo, saj je 

intuitivno popolnoma nasprotna konceptu pogajanj. 

2.4 Pogajalski izidi 

Za boljšo ponazoritev razlik v temeljni strateški naravnanosti strank v pogajanjih si pogosto 

izposojamo oznake iz teorije iger. Različne izide pogajanj označujemo »dobim – dobiš«, 

»dobim – izgubiš«, »izgubim – dobiš« in »izgubim – izgubiš« ali pa kot »igro s pozitivno 

vsoto«, »igro z ničelno vsoto« in »igro z negativno vsoto« (Kavčič 2004, 240). Njihov pomen 

je naslednji in je prikazan v preglednici 3: 

Preglednica 3: Možni izidi pogajanj 

 Pogajalec A izgubi Pogajalec A dobi 

Pogajalec B izgubi »izgubim – izgubiš« »dobim – izgubiš« 

Pogajalec B dobi »izgubim – dobiš« »dobim – dobiš« 

Vir: Blundel in Ippolito 2008, 372. 

2.4.1  »Dobim – dobiš« 

»Dobim – dobiš« pomeni, da sta z izidom pogajanj zadovoljni obe strani, obe strani sta 

prepričani, da sta v pogajanjih nekaj pridobili. S tem sta do neke mere zadovoljili določeno 

lastno potrebo. Gre torej za skupen pristop k reševanju problemov, kar je tudi vzrok za 

obojestransko zadovoljstvo. Pri takšnih pogajanjih obe stranki na kreativen način iščeta 

specifičen odgovor na specifičen problem (Asherman in Vance Asherman 2001, 30). Po 

mnenju Kavčiča (2004, 240–241) je takšen rezultat pogajanj dober temelj za vsa nadaljnja 

sodelovanja, zato je priporočljiv v primerih, ko bosta stranki ponovno srečali, ko sta druga od 

druge odvisna ali ko druga z drugo delata. Pri tem gre za igro pozitivne vsote, pri čemer 

nobena stranka nima občutka, da je za kaj prikrajšana. To sicer ne pomeni, da sta obe stranki 

dobili popolnoma vse, kar sta želeli, vsekakor pa jima je bolje ob sklenjenem dogovoru, kot bi 

jima bilo ob nesklenjenem dogovoru. V splošnem bi skoraj vsak posameznik izbral način 

pogajanj, pri katerem dobita obe strani, a kot opozarja Acuff (2008, 8–42) se v praksi 

dejansko zatečemo k pogajanjem, katerih rezultat je »dobim – izgubiš«. Pri tem se sicer 
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zavedamo, da je pravičen in interesno usmerjen pristop k pogajanjem primernejši, a v afektu 

pogajanj je včasih težko trezno razmišljati. Izkušeni in neizkušeni pogajalci različno 

pristopajo k »dobim – dobiš« pogajanjem. Izkušeni pogajalci na primer posvečajo manj časa 

napadalno–obrambnemu delovanju in nestrinjanju. Bolj zavzeto poudarjajo svoje občutke in z 

manj argumenti utrjujejo svoje mnenja. Slednje mogoče izzveni nerazumljivo, saj je obče 

prepričanje, da več ko imamo argumentov, s katerimi podkrepimo svoja mnenja, bolje je. 

Toda izkušeni pogajalci vedo, da je bolje imeti le nekaj zares dobrih argumentov kot imeti 

preveč argumentov. V primeru prevelikega števila argumentov šibkejši argumenti 

razvrednotijo močne argumente, zaradi česar nasprotna stran občuti pritisk in nevarnost 

manipulacije. Volkema (1999, 29) govori o običajni predpostavki, da je »dobim – dobiš« izid 

nemogoče doseči, zato se posledično zadovoljimo z nekakšno obliko kompromisa, pri 

katerem delno dobimo, a tudi delno izgubimo. Na žalost to postane samoizpolnjujoča se 

prerokba. Ključ do »dobim – dobiš« izida je informacija. Več ko imamo informacij o lastnih 

virih in potrebah ter potrebah, željah in virih nasprotne strani, večja je verjetnost, da 

dosežemo »dobim – dobiš« izid. Včasih potrebne informacije pridobimo še pred pričetkom 

pogajanj, medtem ko moramo enako pogosto vzporedno z nasprotno stranjo iskati želje ter 

zahteve enih in drugih z namenom odkriti skrite rešitve. Torej, kjer koli je mogoče, 

poskušamo uporabiti »dobim – dobiš« pristop, saj je to po Williamsu (2007, 8) najprimernejši 

način za končen uspeh pogajanj. Poleg že povedanega, bosta obe strani v primeru ponovnih 

pogajanj druga do druge pristopili prijateljsko. Na podlagi uspešno izpeljanih pogajanjih v 

preteklosti se bosta k enakemu pristopu zatekli tudi v prihodnosti. Za dosego »dobim – dobiš« 

izida je nujno zagotoviti močan in obojestransko zadovoljiv dogovor, k izpolnitvi katerega 

stremi vsaka od pogajalskih strani. Kako to dosežemo, v nadaljevanju pojasnjujeta McClean 

in Eldred (2006, 181–182): 

- Poiščemo skupne interese, kar je nekakšen uvod v pogajanja. Nikakor preprosto ne 

skočimo v pregovarjanja o ceni in pogojih. Pred pričetkom pogajanj je dobro ogreti 

ozračje in medsebojni odnos. Ne provociramo s tekmovalnim duhom. 

- Zavedati se moramo, da so pogajanja sodelovanje. V pogajanjih se sprosti vrsta čustev na 

obeh pogajalskih straneh, saj imata obe strani določene zahteve, želje in potrebe, ki jih je 

treba upoštevati. Izvedeti moramo kar največ o nasprotni strani in ustvariti razumevajoč 

dialog. 

- Biti moramo sposobni prepoznati trenutek, ko je treba prenehati. Izkušen pogajalec čuti 

naraščanje napetosti. Siliti nasprotno stran preko meja dobrega okusa lahko uniči vsak že 

skoraj dosežen dogovor. V skrajnih primerih se lahko celo uniči medsebojno zaupanje, 

zaradi česar so vsa nadaljnja pogajanja mnogo težja. 

- Pozorno poslušamo pripombe in argumente nasprotne strani. Poskušamo ugotoviti, kaj 

nasprotna stran zares želi. Mnogokrat ljudje iščemo cilje posredno. Če ugotovimo 

dejanske želje nasprotne strani, bodo pogajanja zelo verjetno uspešno zaključena. Večina 

sporov izvira iz dejstva, da strani ne komunicirata o zadevi, o kateri mislita, da 

komunicirata. Bistveno je več poslušati in manj govoriti. 
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- Vprašanja uporabljamo kot sredstvo za ugotavljanje potreb. Oblikovanje vprašanj je 

enako pomembno kot postavljanje pravih vprašanj. Vprašanje mora biti postavljeno na 

način, da se vprašani pri tem ne postavi v obrambno držo. 

- Lastne poglede vedno podpremo z logičnimi in praktičnimi argumenti. Enako iščemo pri 

nasprotni strani. 

- Nikoli takoj ne odbijemo ponudbe nasprotne strani, ne glede na njeno resnost. Vzamemo 

si čas za premislek, s čimer pokažemo, da cenimo predloge nasprotnika.  

2.4.2  »Dobim – izgubiš« 

»Dobim – izgubiš« pomeni, da je izid pogajanj prerazdelitev začetnega stanja dobrine, ki je 

predmet konflikta (Asherman in Vance Asherman 2001). Takšno pogajanje temelji na 

tekmovalni naravnanosti ene strani, pri čemer lahko zmaga le eden. Predmet pogajanj je 

fiksna vrednost, pri čemer, kot pravi Luecke (2010), vsaka od pogajalskih strani stremi dobiti 

kar največji kos taiste pogače. Vsaka dobrobit katerekoli strani pri takšnem izidu je dobljena 

na račun izgube nasprotne strani, zaradi česar je »dobim – izgubiš« izid znan tudi kot igra 

ničelne vsote. Zelo nazoren primer takšnega pogajalskega izida je delitev pite med goste na 

večerji. Najbolj pravično bi bilo, da vsak gost dobi enak kos pite, torej četrtino, kot je 

prikazano na sliki 3, levi primer. Vendar v kolikor bi si eden od gostov zaželel večji kos pite, 

to je večji od četrtine, bi to dosegel le s tem, da se enemu izmed ostalih gostov ali vsem temu 

primerno zmanjša njihov delež, kot je prikazano na sliki 3, desni primer. Količina pite je 

namreč fiksna, zato lahko določen gost dobi večji kos le na račun drugih, od koder tudi izraz 

»dobim – izgubiš«.  

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Princip delitve pite 

Vir: Luecke 2010. 

 

Acuff (2008, 8) takšen pristop k pogajanjem opravičuje z razmišljanjem, da s tem pravzaprav 

ni nič narobe, vse dokler je naša stran tista, ki dobi. Če nasprotna stran v pogajanjih izgubi, to 

ni naša težava, saj gre konec koncev za posel in ne dobrodelnost. S takšnim načinom 
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razmišljanja nasprotno stran stisnemo v kot in brez zavedanja o posredni škodi naših dejanj 

nadaljujemo s pogajanji. A težava v »dobim – izgubiš« pristopu je naslednja. Stran, ki izgubi, 

začne razmišljati predvsem ali celo zgolj o tem, kako nam bo vrnila zadano. Morda ne danes, 

morda ne jutri, a nekega dne zagotovo. Poraženec tako vso svojo energijo usmeri v 

disfunkcionalno delovanje, z namenom izvleči se iz nezavidljivega položaja, kar lahko 

nazadnje pripelje do tega, da izgubita obe strani. Allen in Economy (2008) nadalje 

pojasnjujeta, da v kolikor pri pogajanjih dosežemo takšen izid, nam je problematika, glede 

katere smo se pogajali, zelo pomembna, medtem ko nam je nadaljnji odnos z nasprotno 

stranjo nepomemben. »Dobim – dobiš« strategije pa ne uporabimo, saj obstaja možnost, da 

nas nasprotna stran izkoristi.  

2.4.3  »Izgubim – dobiš« 

»Izgubim – dobiš« pomeni, da stranka išče potrditev nasprotne strani, ne glede na posledice, 

ki bi jih takšna potrditev lahko imela za samo stranko. Gre za dosego miru ob vsaki ceni 

(Asherman in Vance Asherman 2001). Kavčič (2004, 241) razlaga, da je tovrstno pogajanje 

zelo razširjeno, saj v ta koš sodi tudi odločanje z večino, kar pa je sestavina večine 

demokracij. Duening, Hisrich in Lechter (2010, 297) trdijo, da v takšnem primeru vsaj ena 

izmed strani vidi pogajanja kot igro ničelne vsote. To pomeni, da ena stran verjame, da 

srednja pot, pri kateri sta lahko obe strani zadovoljni, ne obstaja. »Izgubim – dobiš« pogajanja 

se odražajo v zadovoljstvu le ene strani. V pogajanjih ničelne vsote se predpostavlja, da so 

viri omejeni, pri čemer se poskuša obdržati kontrolo nad temi viri. Glede na dejstvo, da so viri 

dejansko omejeni, je takšen pristop k pogajanjem pogost. Allen in Economy (2008) sta 

mnenja, da v kolikor pri pogajanjih dosežemo takšen izid, nam problematika, glede katere 

smo se pogajali, ni pomembna, medtem ko nam je nadaljnji odnos z nasprotno stranjo zelo 

pomemben. Običajno smo tudi v časovni stiski, zaradi česar stremimo pogajanja zaključiti 

karseda hitro in posledično sprejeti poraz, da to dosežemo. Praktičen primer takšnega izida 

temelji na znani frazi »kupec ima vedno prav«. Z namenom ohraniti dober nadaljnji odnos s 

stranko smo pripravljeni popustiti kupcu in kar najhitreje zaključiti postopek, še posebej, če 

gre za nam nepomembno problematiko, ki pa po drugi strani kupcu pomeni veliko.  

2.4.4 »Izgubim – izgubiš« 

»Izgubim – izgubiš« je rezultat pogajanj, pri katerem sta obe stranki prepričani, da sta s 

pogajanji vsaj nekaj izgubili in sta posledično nezadovoljni. Najpogostejša oblika takšnega 

rezultata je kompromis, ki ga obe stranki razlagata kot svoj poraz. Vendar je to še vedno 

lahko najboljši možni rezultat, če stranki ocenita, da sta izgubili manj, kot bi sicer, na primer 

v primeru nesporazuma. Ker se k pogajanjem pristopi z zavedanjem, da bo treba v določeni 

meri popustiti (v nasprotnem se k pogajanjem sploh ne bi pristopilo), obstaja nevarnost, da ob 

zaključku pogajanj vpleteni stranki vse preveč poudarjata, koliko sta pri svojih zahtevah 
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popustili in kaj tako izgubili, namesto da bi se zavedli pridobitev oziroma pozitivnih učinkov 

(Kavčič 2004, 241). Duening, Hisrich in Lechter (2010, 297) pravijo, da gre tudi tu, podobno 

kot pri »dobim – izgubiš« pogajanjih, za igro ničelne vsote, kar vključuje taktiko, ki pogosto 

zajema prisotnost tretje stranke, v tem primeru mediatorja ali arbitra. Visoka raven konflikta 

in majhna neposredna oportunistična interakcija med strankama sta značilni lastnosti 

»izgubim – izgubiš« pogajanj. To pogosto velja za spore, ki končajo na sodišču. Kot 

pojasnjujeta Allen in Economy (2008), je pri takšnem izidu problematika, okoli katere smo se 

pogajali, običajno nepomembna obema stranema. Odnos med pogajalskima stranema se lahko 

zgradi na obojestranskem trpljenju. Zgolj z namenom, da se določena zares težavna 

problematika dokončno razreši, smo pripravljeni sprejeti kompromis.  

Opisane variante jasno nakazujejo možne izide pogajanj, ki se med seboj bistveno razlikujejo. 

Ob opazovanju dosedanje prakse pogajanj pri nas je mogoče trditi, da se večina pogajanj 

začne s strategijo »dobim – izgubiš«, konča pa se z »izgubim – izgubiš«, torej s 

kompromisom. S tem na koncu ni zadovoljna nobena od strank, zaradi česar je  rezultat 

pogajanj pomembno vrednotiti tudi s stališča obeh strank (Kavčič 2004, 241). 

Čeprav bi bilo idealno, v kolikor bi pri vsakem pogajanju obe oziroma vse strani končale kot 

zmagovalke, »dobim – dobiš« izid pogosto ni mogoč. Pravzaprav včasih celo prostovoljno 

izberemo, da v določenih pogajanjih izgubimo. A zakaj neki bi se zavestno podali v pogajanja 

z namenom izgubiti? Včasih se preprosto odločimo, da v pogajanja ne gremo, kar velja 

predvsem za tista, ki obravnavajo manj pomembne probleme.  Če vzamemo v obzir, koliko 

pri takšnih pogajanjih pridobimo in koliko porabimo našega časa, denarja in ostalih virov, 

nemalokrat zaključimo, da se nam pogajati na izid »dobim – izgubiš« ali »dobim – dobiš« 

preprosto ne izplača. O porazu gre razmišljati tudi v primeru, ko imamo določen časovni rok, 

katerega ne bomo dosegli, v kolikor bomo ciljali na zmago (Allen in Economy 2008). 

2.5 Pogajanja v gradbeništvu 

2.5.1 Inženir kot pogajalec 

Veliki gradbeni projekti zahtevajo sodelovanje strokovnjakov z različnih področij, saj gre za 

unikatne podvige, ki zahtevajo visoko stopnjo človeške kreativnosti. V takšnem okolju je 

uspešno sodelovanje ključno, saj ima vsakdo od sodelujočih različna tehnična predznanja 

(Pena-Mora1998). Morda se ravno zato konflikti in spori pri takšnih projektih pojavljajo 

redno in to skozi celoten cikel samega projekta, kar je spet pričakovano upoštevajoč 

kompleksnost izvajalskih podjetij in same organizacije projekta ter prepletanje različnih strok. 

V kolikor takšni konflikti in spori ne morejo biti hitro ter učinkovito rešeni, le-to vpliva na 

medsebojno sodelovanje vpletenih, kar lahko povzroči celo vzpostavitev sovražnega okolja, v 

katerem je napredek projekta resno ogrožen. Zato so potrebne boljše metodologije za 
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izboljšanje sodelovalnih procesov in ustvarjanje učinkovitejših prijemov za reševanje 

konfliktov. 

Nerešeni konflikti, kot trdi Smith (1998, 272–273), vodijo v razdor timskega dela, ustvarjanje 

manj učinkovitih rešitev za tehnične težave in v mnogih primerih v resne in uničujoče spore. 

Vse naštete težave izvirajo iz slabega sodelovanja in pogajanj med strokovnjaki različnih 

področij znotraj projektnega cikla. Uspešno izogibanje večini sporov v sodelovanju z 

reševanjem tistih, ki se pa vendarle pojavijo, je ključno za vzdrževanje dobrih odnosov 

znotraj projektnega tima. Da je projekt lahko uspešen, morajo biti vsi sodelujoči sposobni 

sprejemati odločitve tehnične narave, ki vodijo k sodelovanju, in hkrati pravilno razporejati 

oziroma deliti omejene vire projekta. A povezati potrebo po sodelovanju s tekmovalnostjo, ki 

običajno vlada pri gradbenih projektih večjega obsega, je vse prej kot enostavno. Vse hitrejši 

tempo gradnje in globalizacija gradbene industrije sta pripeljala tudi do tega, da se vse manj 

težav rešuje osebno, ob fizičnem stiku. Ker svet postaja vse manjši, se morajo gradbinci 

soočati ne le s težavo, ki izhaja iz sodelovanja z ljudmi različnih poklicev, vendar tudi z 

ovirami, ki izhajajo iz sodelovanja z ljudmi različnih ideoloških prepričanj in kulturnih ozadij. 

Če k temu prištejemo še komuniciranje preko razpoložljivih elektronskih tehnologij, namesto 

na običajnih sestankih, na katerih se sodelujoči dejansko srečajo iz oči v oči, so pogajalske 

veščine znotraj projektnih timov več kot dobrodošle. 

Scott in Billing (1990, 2) sta mnenja, da se inženirji neprestano pogajajo z ljudmi okoli sebe, 

z namenom doseči dogovor ali kompromis. Pogajajo se s kolegi inženirji kot tudi z ljudmi 

drugih poklicev. Pogajajo se okoli vrste različnih zadev, ob različnih trenutkih in ob različnih 

situacijah, kar posledično zahteva različne spretnosti.  

Pogajanja, kot izpostavlja Cohen (2010), so temelj poklicnega življenja vsake osebe, ki 

prodaja idejo, prepričuje člane delovnega tima k sodelovanju ali razvija rešitev tako za manjše 

kot tudi večje probleme. Gradbeni inženir se mora biti sposoben uspešno pogajati v vsaki od 

naštetih situacij. Ne glede na splošno mnenje o inženirjih, ki naj bi se svoj celoten čas igrali 

ali s številkami ali gradbenimi stroji, svojega dela ne morejo opravljati učinkovito, v kolikor 

se niso sposobni spoprijeti s problemi, s katerimi se soočajo pri svojem delu. Torej, v kolikor 

mora na primer občina izboljšati lastno infrastrukturo, mora inženir, kateremu je projekt 

dodeljen, sodelovati s predstavniki lokalne skupnosti, vpletenimi izvajalci, nadzornim 

inženirjem in vsemi ostalimi, ki so na tak ali drugačen način povezani s projektom. Z 

namenom doseči dogovore in rešitve, ki niso sprejemljive zgolj s perspektive inženirja, ampak 

vseh sodelujočih, je potrebno dobro poznavanje pogajalskih veščin. Inženir tako ne more biti 

uspešen v delovnem okolju, v katerem se srečuje z različnimi ljudmi, v kolikor ni učinkovit 

pogajalec. Če torej ne dela samostojno, brez strank in kolegov, mora biti sposoben se pogajati, 

da lahko rešuje probleme, dosega dogovore in motivira kolege k realizaciji projekta. 

Pogajanja vsekakor niso edina kompetenca na delovnem mestu, so pa sigurno ena izmed 

ključnih. Nekateri bi rekli, da so pogajanja ključna kompetenca pri skoraj vsaki vrsti dela. 
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Namreč, ni treba biti dober analitik, da si lahko dober prodajalec, in dober kirurg ne more 

nujno biti tudi dober vodja, a ne glede na to, kaj delamo, moramo biti sposobni doseči 

sprejemljive, modre in trajne dogovore s sodelavci.  

Po navedbah Steela in Beasorja (1999, 19) je popolnoma razumljivo, da se pri pogajanjih 

držimo vzorcev obnašanja, ob katerih se počutimo najlagodneje. Skoraj zagotovo imamo nam 

najljubši stil pogajanj, katerega uporabljamo brez predhodnega razmišljanja. Z opazovanjem 

tega stila, ki pravzaprav posredno nakazuje naše namene, že lahko ugotovimo, kakšne bodo 

nadaljnje poteze. Razširjene raziskave so namreč pokazale, da so karakteristike in stil 

obnašanja skupni osebam enakega poklica. Na obnašanje pogajalca oziroma stil pogajanja 

imajo velik vpliv podjetje, v katerem je posameznik zaposlen, osebna etika in osebnost. 

Pogajalec je izpostavljen mnogim pritiskom in vplivom, ki tako vplivajo na njegov lasten stil. 

2.5.2 Vloga inženirja v pogajanjih 

Po definiciji Scotta in Billinga (1990) se vsak inženir pri svojem delu srečuje s pogajalci, ki 

so lahko v vlogi prodajalca, kupca, svetovalca, nadzornika, projektanta, podizvajalca ali 

soizvajalca. V času projekta se vsakodnevno pojavljajo nove težave, ki jih je treba rešiti v 

sodelovanju z ostalimi delavci na projektu. Najsi bodo to nove oziroma dodatne zahteve ali 

želje naročnika, zamude pri izvedbi, morda celo višja sila, potrebno je sodelovanje vseh 

vpletenih. Inženir tako v sklopu pogajanj deluje na treh področjih:  

1. Na prvem področju kot pogajalec v dveh ključnih vlogah, in sicer kot naročnik ali 

izvajalec (Scott in Billing 1990). Pri pogajanjih imata naročnik in izvajalec na svoji strani 

določene prednosti kot tudi slabosti. Izvajalec natančno pozna dejanske stroške izvedbe 

konkretnega projekta in se v fazi pogajanj lahko v vsakem trenutku umakne. Naročnik 

oziroma njegov predstavnik pa ima ključno prednost v dejstvu, da razpolaga s finančnimi 

sredstvi. Izvajalec in naročnik sta uspešna, v kolikor v najkrajšem možnem času ugotovita 

potrebe in cilje drugega in se le-temu prilagodita oziroma temu ustrežeta. Glede na to, da 

ima izvajalec bistveno večjo svobodo pri oblikovanju ponudbe in njenem sprejetju, ima 

posledično tudi večjo moč pri določanju tempa in smeri pogajanj (Mincks in Johnston, 

2004, 121–125). 

2. Na drugem področju je pogajalsko izhodišče odvisno od časovnega parametra oziroma 

ciklusa, v katerem se projekt nahaja, kar pomeni, da ločimo pogajanja pred sklenitvijo 

pogodbe, pogajanja po sklenitvi pogodbe, to je v času izvedbe, ter pogajanja po zaključku 

del (Scott in Billing 1990). Tipičen primer pogajanj v času izvedbe so na primer pogajanja 

o dodatnih delih. Dobro pripravljena ocena stroškov le-teh služi kot trden temelj za 

nadaljnja pogajanja. Izvajalec se mora v takšnih primerih dobro pripraviti in z izračuni ter 

nedvoumnimi dejstvi podkrepiti podano oceno stroškov. V pripravi ponudbe je treba 

vključiti vse opravičljive stroške, katerim lahko naročnik nasprotuje le na temelju lastnih 

izračunov oziroma argumentov. V skrajnih primerih se je možno tudi posluževati taktike, 

pri kateri podamo več zahtevkov za dodatna dela, od katerih pa je nekaj njih manj 
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pomembnih ali celo izmišljenih. Tem se v nadaljevanju v pogajanjih z naročnikom 

odrečemo, na podlagi česar pri naročniku ustvarimo občutek, da je dosegel svoje, zaradi 

česar posledično brez večjih ugovorov potrdi zahtevke, ki pa so za izvajalca ključni. 

(Mincks in Johnston 2004, 121–125) 

3. Na tretjem področju deluje v odvisnosti od pristopa k pogajanjem. Pristopi lahko namreč v 

smislu sodelovanja, kjer je njegov cilj doseči dogovor z bodočimi ali trenutnimi 

poslovnimi partnerji, lahko pa nastopi agresivno, kjer je lasten uspeh odvisen od tega, 

čemur se bodoči ali trenutni partner lahko odpove (Scott 1990). Na sam pristop bistveno 

vplivajo tudi priprave na pogajanja in znanje. Ustrezne priprave in poznavanje del sta dva 

najpomembnejša dejavnika, ki definirata uspešnega pogajalca. Ob dobri pripravi in 

poznavanju del lahko namreč pogajalec nastopa agresivneje, poleg tega se ob neprijetnih 

vprašanih nasprotne strani ne postavi v obrambni položaj, saj takšna vprašanja ob 

omenjenem pristopu ne predstavljajo presenečenja in zadrege. Pri pogajanjih o cenah 

izvedbe oziroma zahtevkih za dodatna dela je tako neprecenljivo porabiti dovolj časa in 

truda za temeljito seznanitev s ponudbo in pridobitvijo vseh potrebnih podatkov, na 

podlagi katerih lahko v nadaljevanju oblikuje argumentirano pogajalsko izhodišče, kar v 

samih pogajanjih služi bolje kot vsaka pogajalska taktika. Zadostna priprava na pogajanja 

omogoči izvajalcu, da se pogaja samozavestno in da vzdržuje pobudo tokom celotnih 

pogajanj, pri čemer se z nepredvidenimi situacijami sooči samozavestno in z zadostno 

mero integritete. Izvajalec običajno pri pogajanjih želi prevzeti pobudo in biti kar se da 

agresiven. Takšen nastop pa je ob dobrem poznavanju dela lahko zelo prepričljiv in 

vpliven (Mincks in Johnston 2004, 121–125). 

2.5.3 Težave inženirjev pri pogajanjih 

Težave, do katerih inženir po mnenju Smitha (1998, 272–273) pri pogajanjih lahko pride, je 

možno združiti v tri osnovne kategorije ali ovire, ki jih je treba premagati, v kolikor se želi 

vzpostaviti uspešno sodelovanje znotraj projektnih procesov. V primeru, da katere od treh 

ovir ne premagamo, se le-to odrazi v nenajboljšem, neučinkovitem in kratkoročnem 

dogovoru:  

1. Prva ovira pri združevalni strategiji pogajanj predstavlja raziskovanje vseh možnih rešitev 

tehničnega problema, s katerimi se sooči vsaka ekipa profesionalcev na projektu. 

Pogajanja, predvsem pri večjih projektih, so ekstremno odvisna od lastnih virov oziroma 

strokovnjakov, saj le-te predstavljajo strokovnjaki različnih področij, ki k pogajanjem 

prispevajo strokovna mnenja, s čimer pa posledično tudi vplivajo tako na potek kot tudi 

končni izid pogajanj. Združevalna strategija pogajanj znotraj delovnih odnosov med 

strokovnjaki na slehernem projektu mora biti prepoznana in aplicirana (Smith 1998, 272–

273).  

2. Druga ovira, ki jo je treba premagati, predstavlja delitev virov in doseganje ciljev. Večina 

težav namreč ne izvira zgolj iz tehničnih nesoglasij, ampak iz delitve omejenih virov. Ko 
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se pogaja o takšnih težavah, se predstavniki vpletenih strank trudijo v kar največji meri 

doseči zastavljene cilje in pri tem lastni organizaciji zagotoviti največji možen dobiček. 

To tekmovalno naravnanost je nujno vzeti v obzir, ko se razvija metoda združevalne 

pogajalske strategije (Smith, 1998, 272–273). 

3. Tretjo oviro predstavlja pogajalski stil posameznika, ki jo mora uspešen strokovnjak 

oziroma ključni sodelujoči na projektu premagati z učinkovito komunikacijo. Različni 

pogajalci bodo namreč pri delu uporabljali različne pogajalske strategije in taktike. V 

smislu sodelovanja morajo biti vplivi uporabljenih strategij in taktik na potek projekta 

raziskani in posledično razumljeni (Smith, 1998, 272–273). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Predstavitev raziskovalnih metod 

3.1.1 Kvalitativni pristop raziskovanja  

V magistrski nalogi se bo pri zbiranju primarnih podatkov uporabilo kvalitativno 

raziskovanje, ki temelji na interpretativni paradigmi (Vogrinc 2008). V kontekstu 

interpretativne paradigme se namreč predvideva, da družbena objektivnost ne obstaja, saj je 

vsaka posameznikova izkušnja subjektivna. Posameznik je tisti, ki interpretira dogodke, na 

osnovi lastnih izkušenj in zaznav, ter s tem kreira družbeno resničnost. Na podlagi številnih 

interpretacij pa lahko nastane družbeni konsenz.  

Ustreznost uporabe kvalitativne raziskave pri magistrskem delu je zaznana tudi z vidika 

celostnega in poglobljenega spoznavanja raziskovanega pojava, to je identifikacija načinov 

pogajanj srednjega managementa X generacije v slovenskem gradbeništvu, v čim bolj 

avtentičnem – delovnem – okolju managerjev, saj je razumevanje oziroma interpretacija 

proučevanega pojava odvisna tudi od situacije, v katero je le-ta umeščen.  

3.1.2 Metoda zbiranja podatkov  

Raziskovanje v avtentičnih razmerah ohranja kompleksnost vsakdanjih situacij in ponuja 

stvarnejša spoznanja, ki so lahko pomembnejša za prakso oziroma »lokalno znanje« 

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 71), čeprav niso tako natančna oziroma dvoumno 

utemeljena kot spoznanja kvantitativnih študij (Mesec 1998, 35). V sled temu se kvalitativno 

raziskovanje osredotoča na tehnike zbiranja empiričnega gradiva, ki sodelujočim v pogovoru 

omogoča, da neobvezujoče oblikujejo odgovore na zastavljena vprašanja in s tem tudi 

svobodno izražajo svoja stališča, izkušnje, prepričanja in poglede glede proučevanega pojava 

(Marentič Požarnik, 2001).  

Najpogosteje uporabljena kvalitativna metoda zbiranja podatkov je raziskovalni intervju. 

Intervju je individualen in neposreden pogovor (Tratnik, 2002; Vogrinc, 2008) med osebo, ki 

zastavlja vprašanja oziroma spraševalcem ali raziskovalcem in osebo, ki prosto odgovarja na 

zastavljena vprašanja oziroma vprašancem ali intervjuvancem. Raziskovalni intervju se od 

vsakodnevnega pogovora loči v tem, da pobudo za pogovor izrazi raziskovalec in slednji ima 

interes pridobivanja, glede na raziskovalni problem in cilje raziskave, relevantnih podatkov 

(Cohen, Manion in Morrison 2000).  

Raziskovalne intervjuje se glede na stopnjo standardizacije oziroma strukturiranosti lahko deli 

na strukturirane ali standardizirane intervjuje, nestrukturirane ali nestandardizirane intervjuje 

in delno ali polstrukturirane intervjuje (Saunders, Lewis in Thornhill 2007, 312).  
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Pri izvedbi empiričnega dela magistrske naloge se bo za zbiranje primarnih podatkov 

uporabilo delno strukturiran intervju. Za izvedbo intervjuja se bo vnaprej pripravilo nekaj 

ključnih vprašanj odprtega tipa (Sagadin 1995, 314), ki jih nameravamo zastaviti sodelujočim 

v raziskavi. Pri tem dopuščamo možnost, da bo lahko število in način zastavljenih vprašanj 

nihalo med sodelujočimi v raziskavi. To pomeni, da lahko določena (predhodno oblikovana) 

vprašanja pri izvedbi intervjuja izpustimo ali dodamo. Spreminjane vprašanj pa bo odvisno od 

specifičnega konteksta oziroma poznavanja teme raziskovanja s strani intervjuvanca. 

Spreminjane vrstnega reda in vsebinskega pomena vprašanj med izvajanjem intervjuja 

pomeni, da ne bodo vsi intervjuvanci dobili enakih vprašanj, temveč je postavljanje vprašanj 

odvisno tudi od informacij ali znanja, ki jih vprašani poseduje, in njegove umeščenosti v 

raziskovalno situacijo (Saunders, Lewis in Thornhill 2007, 312). 

Opis  lastnosti vzorca in metoda vzorčenja 

Cilj kvalitativnega raziskovanja v magistrski nalogi ni z reprezentativnim vzorcem, ki je 

značilen za kvantitativne raziskave, poiskati ugotovitve, ki bi jih lahko posplošili na osnovno 

množico (Vogrinc 2008; Mesec 1998), temveč je čim bolj holistično spoznati namensko 

izbrano skupino posameznikov srednjega managementa X generacije v slovenskem 

gradbeništvu in njihove prevladujoče načine pogajanj.  

Uporabljena bo metoda namenskega vzorčenja (Vogrinc 2008, 56), pri kateri je vsaka enota 

izbrana z natančno določenim namenom. Raziskava se bo tako osredotočala na manjše število 

(od 15 do 20) managerjev X generacije v slovenskem gradbeništvu, za katere se predvideva, 

da bodo s svojimi izkušnjami in znanjem, ki jih bodo posredovali v obliki odgovorov na 

zastavljena vprašanja, največ pripomogli pri doseganju zastavljenih raziskovalnih ciljev.  

Kriteriji izbora enot bodo: (1) starost; (2) vodstveni položaj v podjetju kot vodja projekta ali 

gradbišča, vodja tehničnih podpornih služb ali odgovorni nadzorni inženir; (3) zaposlitev v 

gradbeni panogi in (4) tri leta delovnih izkušenj s področja vodenja.  

Z izbranimi posamezniki se bo prvi stik praviloma navezalo vsaj dva tedna pred izvedbo 

polstrukturiranega intervjuja, bodisi z neposredno (ustno) ali posredno (pisno) obliko 

komuniciranja, pri čemer se jih bo seznanilo s temo pogovora, razlogom njihovega izbora, 

krajem in datumom, predvidenim časom srečanja ter načinom beleženja njihovih odgovorov. 

Vsem izbranim posameznikom se bo zagotovilo anonimnost.  

3.1.3 Analiza primarnih podatkov  

Zbrane podatke z delno strukturiranimi intervjuji se bo analiziralo z metodo kvalitativne 

vsebinske analize, katere bistvo je iskanje tem (pojmov in kategorij) v gradivu. Osrednji del 

kvalitativne vsebinske analize je proces kodiranja, znotraj katerega raziskovalec interpretira 
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oziroma določa pomen (s pripisovanjem pojmov in kategorij) posameznim segmentom 

besedila. Vsebinska analiza podatkov bo izvedena v šestih fazah (Mesec 1998):  

1. Urejanje gradiva. 

2. Določanje tem in enot kodiranja. 

3. Odprto kodiranje. 

a. Pripisovanje pojmov empiričnemu gradivu. 

b. Aglomeracija sorodnih pojmov v kategorije. 

c. Aksialno kodiranje in analiza značilnosti pojmov in kategorij.  

4. Izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij. 

5. Odnosno kodiranje oziroma oblikovanje paradigmatskega modela. 

6. Oblikovanje interpretacije oziroma končne teoretične formulacije.  

3.1.4 Raziskovalna vprašanja  

1. Kateri je prevladujoči način pogajanj v srednjem managementu X generacije v 

slovenskem gradbeništvu?  

2. Kateri so ključni dejavniki, ki pri srednjemu managementu vplivajo na izbor njihovega 

prevladujočega načina pogajanj?  

3. Kakšne so posledice prevladujočega načina pogajanj na delo srednjega managementa? 

4. Kako prevladujoči način pogajanj vpliva na medosebne odnose v srednjem 

managementu? 

5. Katere so negativne posledice prevladujočega načina pogajanj srednjega managementa 

na njihovo delo? 

3.2 Potencialni prispevek dela k razvoju znanosti 

Tematika pogajanj v gradbeništvu na splošno je sodeč po razpoložljivi literaturi v angleškem 

jeziku, v svetu ali najmanj njegovem anglosaksonskem delu slabo raziskana. Še slabše je v 

slovenskem prostoru, kjer literature, ki konkretno obravnava predmetno tematiko, praktično 

ni. 

Ne glede na to, je gradbeništvo vendarle panoga, ki je v bruto domačem proizvodu Slovenije, 

še do leta 2010, predstavljala 3. največji delež (SURS 2011). Enako velja za število 

zaposlenih v taisti panogi. Posledično je tako dobrodošlo raziskati, kako v eni najmočnejših 

gospodarskih panog, ki hkrati zaposluje relativno veliko večino ljudi, potekajo procesi 

pogajanj. Resda se bo raziskava fokusirala na ožji segment zaposlenih v gradbeništvu, to je 

srednji management X generacije, a vendarle gre vzporedno za skupino delavcev, ki glede na 

poslovno funkcijo ključno vplivajo na končni izdelek oziroma kakovost storitve in nadaljnjo 

uspešnost podjetja ter panoge.  
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3.3 Rezultati raziskave 

3.3.1 Kvalitativna analiza vsebine 

Z namenom pridobiti potrebne informacije in podatke za identifikacijo prevladujočega načina 

pogajanj srednjega managementa X generacije v slovenskem gradbeništvu se je z delno 

strukturiranim intervjujem izvedlo pogovor s 16 predstavniki ciljne skupine. Le-ti 

predstavljajo najmlajši del X generacije, saj so vsi intervjuvanci rojeni v obdobju med letoma 

1976 in 1981. 

Med intervjuvanci sta bila 2 direktorja manjših podjetij, 2 pomočnika direktorjev posameznih 

področij v velikih podjetjih, 8 vodij projektov, vodja podporne službe v velikem podjetju, 2 

vodji gradbišča in en nadzorni inženir. Štiri vodje projektov delujejo v vlogi glavnega 

izvajalca del, dva sta zaposlena na gradbenem inštitutu, medtem ko zadnji nastopa  v vlogi 

investitorja. 

Intervjuji so bili izvedeni v obdobju od 12. 12. 2011 do 10. 1. 2012. Z intervjuvanci se je 

najprej vzpostavil telefonski kontakt, kjer je bilo mogoče, celo osebni. Pri tem se je 

predstavila namera in v primeru privolitve v intervju se je dogovoril termin za izvedbo 

intervjuja. Dan pred izvedbo samega intervjuja se je intervjuvancu preko elektronske pošte 

posredoval vprašalnik, na podlagi katerega se je lahko intervjuvanec konkretnejše seznanil z 

vsebino dogovorjenega pogovora.   

Identifikacija prevladujočega načina pogajanj 

Z namenom pridobiti kar se da realno sliko o načinu pogajanj srednjega managementa X 

generacije v slovenskem gradbeništvu se je vse intervjuvance ob začetku intervjuja naprosilo, 

da se spomnijo in opišejo enega njihovih zadnjih pogajanj. Konkretno vprašanje je v vseh 

primerih v primerjavi z ostalimi vprašanji v intervjuju postreglo z najobsežnejšim odgovorom, 

pri katerem so v prvi vrsti opisali, kaj je bil predmet pogajanj in kdo so bili udeleženci le-teh. 

Cilj tako široko zastavljenega vprašanja je bil na podlagi opisa konkretne pogajalske situacije 

pridobiti kar največ informacij o dejanskem načinu pogajanj in na podlagi teh kasneje 

identificirati, kako se konkretna oseba pravzaprav pogaja. 

Razen v enem primeru so vsa pogajanja potekala v širšem krogu, torej je bilo prisotno večje 

število sogovornikov, tako na eni kot na drugi strani. Največkrat je bil v opisanih primerih na 

strani intervjuvancev prisoten strokovnjak z določenega področja, lahko kolega ali zunanji 

sodelavec, le v enem primeru tudi pravnik. Nasprotna stran je bila v vseh primerih kadrovsko 

bistveno šibkeje zastopana, tako številčno kot tudi strokovno. 
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Opisana pogajanja se v skoraj polovici intervjujev nanašajo na končni obračun izvedenih del s 

podizvajalci, sledijo pogajanja o spremembah in naročilu elaboratov ter projektne 

dokumentacije, a govora je tudi o prodaji oziroma ponujanju strokovnih storitev.  

Intervjuvanec št. 1 je opisal končni obračun s podizvajalcem, kjer so bili poleg intervjuvanca 

na njegovi strani ob pogajanju prisotni njegov direktor, pravnik podjetja in vodja gradbišča, 

medtem ko je bil na nasprotni strani le direktor podizvajalskega podjetja. Pogajanja ocenjuje 

bolj uspešna kot neuspešna, a zgolj za njega samega oziroma njegovo stran. Nasprotna stran 

je bila z izidom pogajanj namreč manj zadovoljna. Zaveda se, da takšen rezultat ni dober za 

dolgoročno sodelovanje, saj v skrajnih primerih neuspešna pogajanja lahko privedejo tudi do 

maščevanja. Kljub želji, da bi dosegli obojestransko zadovoljiv dogovor, ugotavlja, da je to v 

trenutni gospodarski situaciji zanj skorajda nemogoče, saj je primoran upoštevati zgolj interes 

podjetja in nastopati, kot da jutri ne obstaja. Prisotnost pravnika je bila predhodno 

dogovorjena in taktično predvidena. S prisotnostjo pravnika kot tudi direktorja in vodje 

gradbišča so bili v dani situaciji v bistveni kadrovski, pravni in strokovni prednosti. A gre pri 

tem tudi za napako nasprotne strani, ki se sama za tako pomembna pogajanja ni primerno 

okrepila s strokovnjaki na svoji strani, kar bi pravzaprav lahko storila z relativno malo truda 

in majhnimi stroški. Poleg tega se podizvajalec na pogajanja ni ustrezno pripravil, na 

pogajanja je celo zamudil. Z izpolnjevanjem zgornjih pogojev bi lahko po besedah 

intervjuvanca tudi nasprotna stran dosegla bistveno več. Pogodba namreč ni črno bele narave 

in jo je mogoče različno interpretirati. Opisana pogajanja so bila že četrta po vrsti. Končni 

obračun je temeljil na stroških dodatnih del, stroških več del, katere so skušali kar se da 

znižati, in pa režijskih stroških ter stroških iz naslova nedoseganja izvedbenih rokov, katere so 

skušali maksimalno dvigniti. Sicer niso dobili, kar so zahtevali na samem začetku, a ko so se 

srečali na sredini, so bili zaradi zelo nizkega oziroma visokega začetnega izhodišča bližje 

svojim željam v primerjavi s podizvajalcem. Relativni uspeh temelji tudi na moči 

argumentov. Kot že rečeno, podizvajalec ni bil detajlno seznanjen z vsebino pogodbe, ni imel 

pravne podlage in se posledično ni zavedal svojih pravic ter dolžnosti. Slabe priprave 

podizvajalca niso načrtovali izkoristiti in je po mnenju intervjuvanca tudi niso. Ne glede na to 

smatra, da s konkretnim podizvajalcem v prihodnosti ne bodo več sodelovali, saj so delovali v 

smislu na vse ali nič, kar je, še enkrat, izključno posledica trenutne gospodarske krize. Cilj 

pogajanj je bil najboljši finančni izkupiček. 

V primeru, ko je pri pogajanjih na drugi strani finančni partner ali na primer občina, je slog 

pogajanja popolnoma drug. Sicer v gradbeni branži, ki je temperamentna, prevladuje bolj trd 

način pogajanj. V primeru nizkih izvedbenih cen se z investitorjem oziroma naročnikom trdo 

pogajaš v fazi izvedbe, medtem ko si v fazi pridobivanja posla tega ne moreš dovoliti. Prodaja 

in tehnična stroka, to je gradnja oziroma izvedba, sta si dve nasprotujoči si zadevi, zato ju je 

zelo težko kombinirati. V fazi gradnje je treba slediti stroki, medtem ko je v fazi prodaje treba 

slediti cilju prodaje. Pri prodaji nikakor ne sme priti do na primer povzdigovanja glasu ali 

postavljanja ultimatov.  
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Pri pogajanjih je zaupanje zelo pomembno. A glede na že omenjeno gospodarsko situacijo gre 

intervjuvanec v pogajanja s predpostavko, da ga želi nasprotnik ogoljufati, čemur se lahko 

uspešno ogneš s temeljito pripravo na sama pogajanja. Skupno dobro je danes redkost. Ne 

glede na to se v pogajanjih išče skupne interese.  

Pogajati se je lažje, v kolikor imaš premoč, a kljub temu so pogajanja stresna, še posebej v 

primeru, v kolikor slednje ne drži. 

Intervjuvanec št. 2 je opisal situacijo, v kateri je naročnik od njegovega podjetja, katerega je 

predstavljal kot vodja projekta, zahteval, da kot solidarno odgovoren partner prevzame vlogo 

vodilnega partnerja v skupnem nastopu več izvajalskih podjetij, potem ko je do takratni 

vodilni partner šel v stečaj. Na pogajanjih so bili poleg intervjuvanca prisotni še predstavniki 

naročnika, banke, stečajni upravitelj propadlega podjetja in predstavniki še preostalih 

izvajalskih podjetij v predmetnem partnerstvu. Naročnik in banka, ki je za konkretna dela 

izdala bančno garancijo, je na vse možne načine želela doseči, da se še nedokončana dela 

zaključijo v dogovorjenih rokih, za le-ta pa se poda garancijo na kakovost izvedenih del, 

katero se podkrepi z novo bančno garancijo. Zaradi zelo nedorečene situacije, kot tudi 

finančnih in rokovnih pritiskov, je bila celotna situacija zelo sporna. Intervjuvanec je k 

pogajanjem pristopil z veliko predpripravami, kar se je odražalo v pripravljenih terminskih 

planih za izvedbo konkretnih del ter predračunih, iz katerih je bil jasno razviden strošek 

izvedbe še nedokončanih del. Cilj takšnega pristopa je bil v tem, da se celoten projekt uspešno 

pripelje do zaključka. Ta cilj je bilo lažje doseči zaradi razumevanja težav vseh vpletenih, kar 

je bila posledica predhodnega raziskovanja dane situacije. Na podlagi predhodnega 

raziskovanja se je ugotovilo tudi, kje so šibke točke nasprotne strani, zaradi česar se je bilo 

možno ubraniti pred izvajanimi pritiski. Velik vpliv na uspešen razplet in predvsem izredno 

veliko angažiranost intervjuvanca pri pogajanjih je imel močan interes. Pomembnost 

naročnika pri pogajanjih ni imela nobene vloge, saj bi se na takšen način pogajal z vsakim 

drugim. Je pa šlo za poslovni pristop, ki je temeljil na konkretnih podatkih, zaradi česar tudi 

ni bilo možnosti, da bi prišlo do zamer ali česarkoli podobnega. 

Intervjuvanec št. 3 je opisal končni obračun z naročnikom oziroma njegovim nadzornim 

inženirjem. Šlo je za dodatna dela, ki s strani nadzornega inženirja niso bila priznana, kljub 

temu, da so bila predhodno nedvoumno naročena. Zaradi slabih vremenskih razmer v času 

izvedbe so bila predmetna dodatna dela slabše kakovosti, kar je bil tudi vzrok, da le-ta s strani 

nadzornega inženirja niso bila priznana. Na nevarnost slabše kakovosti zaradi neustreznih 

vremenskih razmer je bilo s strani izvajalca sicer podano pisno opozorilo, a je nadzorni 

inženir kljub temu vztrajal na izvedbi. Še več, pisno opozorilo je prečrtal in izvajalca obsodil 

nestrokovnosti. Kljub argumentirani obrambi izvajalca ta ni uspel dobiti celotnega plačila za 

dela, ki jih je izvedel. 

Glede na veliko agresivnost nadzornega inženirja se je intervjuvanec v konkretni situaciji 

podredil, tudi zato, ker v podjetju ni dobil zahtevane podpore. A kot pravi sam, je to storil 
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»zavoljo boljšega operiranja«. Pri tem je hkrati poudaril, da delo zato ni trpelo, celo več, 

morda je teklo bolj gladko in projekt je bil posledično zaključen v predvidenem roku. Prej 

omenjena manjvrednost del pa je bremenila izvajalčevega podizvajalca. Ne glede na to ga 

intervjuvanec smatra kot del njegove lastne ekipe in se je zato zanj tudi boril, kolikor je pač 

imel moči. 

Na kasnejšem projektu, ko je bil glede na zadnji projekt zaradi izjemne agresivnosti 

nadzornega inženirja vsekakor bogatejši za pomembno izkušnjo, je intervjuvanec nastopal 

bolj suvereno. Dovolil si je nasprotovati sogovorniku in ne popuščati v vseh zahtevah 

naročnika oziroma njegovega predstavnika, kljub temu, da se je pritisk vršil s telefonskimi 

klici ob najbolj nemogočih urah in so se pri tem s strani naročnika zahtevala opravila, ki 

nikakor niso bila nujna. Intervjuvanec do vseh problemov poskuša pristopati konstruktivno, 

probleme poskuša reševati in ne obratno, prepir zavrača. Preden predlaga rešitev, premisli o 

njeni izvedljivosti, situacijo analizira in se o njej pogovori z naročnikom. Vztraja na zapisu 

vseh dogovorov, saj stremi k jasnosti, poleg tega ima z nezapisanimi dogovori že slabe 

izkušnje. 

Intervjuvanec se do vseh sodelujočih obnaša odgovorno, nerad se komu zameri ali mu celo 

dela škodo. Stremi k poštenemu plačilu za pošteno opravljeno delo. Nikogar ne želi spraviti v 

težave, je pa dober začetni vtis temelj za dobro nadaljnje sodelovanje. V konkretnem primeru 

je uspešno sodeloval z nasprotno stranjo, kljub temu, da so ga opozarjali na težavnost 

naročnika. Z namenom izboriti si daljši rok izvedbe je skladno z določili pogodbe pripravil 

terminski plan za izvedbo, a načrtno bolj ohlapnega, da si je pustil manevrski prostor za 

pogajanja. Kakovost predloženega terminskega plana je podkrepil s prisotnostjo sodelavca, ki 

je na tem področju strokovnjak. Skupaj sta nastopila kot ekipa. Kot načrtovano je malo 

popustil in s tem dosegel obojestransko zadovoljiv dogovor.  

Intervjuvanec št. 4 je opisal način pridobivanja del za oddelek, ki ga vodi. Do posla ne želi 

pristopiti takoj, saj ne želi biti vsiljiv in agresiven že takoj na začetku pogajanj. Sprva se želi 

spoprijateljiti in biti več kot le poslovni partner, saj če se pogovarjaš le o poslu, izzveni vse 

skupaj trše. Cilja na dolgoročnost. S potencialnim sogovornikom vedno predhodno vzpostavi 

stik preko elektronske pošte ali celo telefona. Pred osebnim sestankom se pozanima tudi o 

finančnem stanju bodočega poslovnega partnerja, upoštevajoč današnje čase. Partnerja želi 

pridobiti z zaupanjem.  

V kolikor gre za večjega partnerja, so predpriprave na pogajanja obsežne, vključuje se tudi 

druge službe podjetja, medtem ko je pri manjših potencialnih partnerjih priprav manj. Pri 

pogajanjih prepričuje le z znanjem. Pri strateških partnerjih je pripravljen do neke mere 

popuščati. V nobenih pogajanjih ni prišlo do zamere. 

Intervjuvanec št. 5 je opisal primer dveh pogajanj, ki so se nanašala na pridobitev posla in 

poskus združitve s sorodnim manjšim podjetjem. V prvem primeru je bilo intervjuvancu 
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popolnoma jasno, kaj so želje in zahteve sogovornika. Na sama pogajanja se ni temeljiteje 

pogajal, saj sta ga spremljala dva sodelavca, ki tehnično pokrivata področje, o katerem so se 

pogajali. V primeru, da zadeve ne bi poznal, bi se na pogajanja definitivno predhodno 

pripravil. Medosebni odnos je pomemben, saj je to osnova za nadaljnje sodelovanje in 

dolgoročnost. Če so medosebni odnosi urejeni, že blizu prijateljskim, je sodelovanje veliko 

lažje. Interes mora biti skupen. Dolgoročno sodelovanje je tudi potrditev, da je stranka 

zadovoljna, da obstaja spoštovanje ter da gre za korekten odnos. V kolikor gre za enkraten 

posel, profesionalnost ostaja na enakem  nivoju, a je v odnos vloženega manj truda in tudi 

previdnosti je več. 

V pogajanjih glede poskusa združitve s sorodnim manjšim podjetjem se je temeljito pripravil. 

Pogajanj se je udeležil skupaj z lastnikoma podjetja, katerega vodi, saj sta bila tudi na drugi 

strani poleg generalnega direktorja še finančni direktor in direktor pravne službe. S tem je 

želel najmanj izničiti številsko premoč nasprotne strani. V začetku pogajanj sta bila prisotna 

strah in negotovost. V nadaljevanju je sledilo celo poniževanje s strani nasprotnika, a sta se 

tokom več sestankov strah in negotovost izgubila. Tudi sicer če bi se takšna agresija 

nadaljevala, bi se pogajanja s strani intervjuvanca zaključila. Pogajanja bi mirno zaključil in 

nasprotno stran pozval, da se umiri, in šele potem bi nadaljeval s pogajanji, v kolikor bi bili 

seveda še zainteresirani za resno sodelovanje. Preučil je stanje novega potencialnega partnerja 

in o njegovem stanju povprašal tudi lastnike, a so se ti konkretnim odgovorom izogibali. To je 

v intervjuvancu porodilo dvom, saj je treba biti po njegovem v takšnih situacijah jasen. Ob 

nadaljnjih pogovorih je dojel, da imajo glede na nasprotno stran drugačne interese. Ne glede 

na to je ob nadaljnjih pogovorih na vse načine poskušal poiskati skupen interes. Poskušal se je 

pogovoriti, razčistiti nejasnosti in ne zgolj brezciljno sestankovati, kar je nasprotna stran 

pravzaprav delala. Ne glede na celoten trud združitev ni uspela. 

Intervjuvanec št. 6 je opisal primer pogajanj, ki so se nanašala na spremembo projektne 

rešitve iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na pogajanjih so bili na strani 

nasprotne strani prisotni predstavnik naročnika, projektant in nadzorni inženir, medtem ko je 

bil na strani intervjuvanca, ki je predstavljal glavnega izvajalca del, še zunanji strokovni 

sodelavec. Intervjuvanec se je pred pričetkom pogajanj temeljito pripravil, se posvetoval s 

kolegi strokovnjaki znotraj lastnega podjetja kot tudi zunanjimi strokovnjaki, katere se je 

najelo posebej za ta primer. Vzroke za spremembo se je argumentiralo, poleg tega so 

pogajanja trajala več dni oziroma so se vpleteni sestali na več sestankih. V pogajanja se ni šlo 

z namenom ustvariti spor, šlo se je z namenom izboljšati projektno rešitev. Ni se uporabljalo 

moči, ampak zgolj argumente. Pazilo se je, da ne pride do zamere, da medosebni odnosi 

ostanejo neokrnjeni. Izsiljevanje ni prišlo v poštev, šlo je le za iskanje najprimernejše rešitve, 

ki bo pogodu eni in drugi strani oziroma v konkretnem primeru vse štirim stranem, to je 

naročniku, projektantu, nadzornemu inženirju in izvajalcu. K pogovorom se je pristopilo 

profesionalno, to pomeni, da se je izogibalo poglobljenim osebnim stikom, izogibalo se je 

tkanju prijateljstev. Stremelo se je k čim bolj poslovnemu odnosu, tu in tam je stekla tudi 
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beseda o običajnih zadevah, a le zato, da celotna situacija ni izpadla popolnoma suhoparna, da 

so bili sestanki malo vedrejši. V primeru povzdigovanja glasu se zadevo umiri, sogovorniku 

nakaže, da je vsaka težava rešljiva, in počaka, da se vsi skupaj ohladijo. V takšnih primerih se 

nato poda nov predlog rešitve, s čimer se je moč izogniti še večjemu zapletanju. Vsekakor ne 

smeš biti trmast in neargumentirano vztrajati na lastnem predlogu. Nasprotni strani je treba 

pokazati, da se o vsaki zadevi da pogovarjati, postavljanje obrambnih zidov je nesmiselno.  

Pomembno dejstvo je, da je bil projektant, ki naj bi izvedel spremembo projektne rešitve, za 

izvedbo konkretnega projekta pravzaprav plačan s strani izvajalca, ki je predlagal konkretno 

spremembo in želel, da do spremembe tudi pride. Ne glede na to izvajalec oziroma 

intervjuvanec ni uporabil argumenta moči, razen pred začetkom pogajanj ali v njihovi začetni 

fazi, ko projektant nikakor ni hotel prisluhniti predlogu in argumentaciji le-tega. V tistem 

trenutku se je projektantu dalo jasno vedeti, kdo je plačnik in da mora zadevi prisluhniti. 

Intervjuvanec se je zavedal, da takšen pristop ni primeren, a druge rešitve ni videl. Ob tem ni 

nastopal nastopaško, moč je uporabil le do mere, da so se zadeve premaknile z mrtve točke. 

Od tega trenutka dalje se argumenta moči ni več uporabilo. 

Z izidom je intervjuvanec zadovoljen, saj bodo na podlagi sprememb dela kakovostnejše 

izvedena, kar je vsekakor dobro za naročnika oziroma končnega uporabnika. Tudi izvedba bo 

cenejša, kar je dobrodošlo za izvajalca.  

Intervjuvanec št. 7 je predstavil primer pogajanj, ko je do njega, kot pomočnika direktorja, 

pristopil delavec in zahteval napredovanje na delovnem mestu ter posledično višji osebni 

dohodek. Delavec je bil član sindikata. Intervjuvanca je v konkretnem primeru najbolj motilo 

dejstvo, da po njegovem mnenju z delavcem nista bila v enakovrednem položaju. Delavec 

namreč v pogajanju ni imel česa izgubiti, saj bi v najslabšem primeru lahko odšel od mize z 

enakim delovnim mestom ter osebnim dohodkom, kot ga je že imel, zaradi česar naj bi bil 

pripravljen tudi bolj tvegati. Medtem ko bi si lahko na drugi strani intervjuvanec, to je 

pomočnik direktorja, z zavrnitvijo prošnje nakopal nezadovoljnega delavca. Z namenom 

izenačiti pogajalska izhodišča je od delavca tako zahteval, da pred nadaljevanjem pogajanj 

preda pisno odpoved, s čimer bi potrdil svoje mnenje o upravičenosti do napredovanja in višje 

plače ter hkrati nedvoumno izkazal nezadovoljstvo na trenutnem delovnem mestu. Od tega 

trenutka dalje bi se lahko začel pogovor. Če je namreč res tako dober, kot pravi, bi ga 

intervjuvanec hitro zaposlil nazaj, in to na delovnem mestu, ki ga je delavec želel. 

Intervjuvanec je smatral, da ima delavec v nasprotju z njim v predmetnih pogajanjih določene 

privilegije, ki mu jih je na zgoraj opisan način želel odvzeti. Ob tem priznava, da ga je želel 

podrediti, a hkrati pove, da mora biti po njegovem mnenju v takšnih primerih nadrejeni v 

rahlo močnejši vlogi od podrejenega. Celotna situacija je izboljšala medosebni odnos, 

intervjuvanec celo predvideva, da bi bil v primeru, da bi popustil, medosebni odnos skrhan, 

saj bi s tem izpadel kot nekdo, pri katerem prosjačenje deluje, česar pa si zavoljo celotne 

situacije v podjetju nikakor ne sme dovoliti. 
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Intervjuvanec prošnjo delavca po napredovanju ne smatra kot neupravičeno, a glede na 

postavljena pravila v podjetju je popolnoma jasno, kakšen je način napredovanja. Delavec pa 

je k njemu prišel iskat bližnjico, še posebej zato, ker se je kot član sindikata počutil 

močnejšega. Sindikati imajo v predmetnem podjetju veliko moč in intervjuvanec je na podlagi 

predhodnih izkušenj predvideval, da je delavec želel to moč izkoristiti. 

Ne glede na to želi v organizaciji gojiti pozitivno vzdušje in z individualno obravnavo 

posameznikov ne želi porušiti vzpostavljenega ravnovesja v podjetju. Na prvem mestu je 

namreč pravičnost, korektnost do vseh, pravila igre morajo biti jasna vsakomur. Vsakdo se 

mora zavedati svojih odgovornosti in dolžnosti, spoštovanje tega je temelj dolgoročnosti. 

Intervjuvanec št. 8 je opisal primer pogajanj o končnem obračunu. Na pogajanjih so bili 

prisotni naročnik, predstavnik glavnega izvajalca, predstavniki podizvajalcev ter 

intervjuvanec v vlogi nadzornega inženirja in predstavnika naročnika. Zaradi trenutnega 

stanja v gradbeništvu je bila situacija zelo napeta in cilj sestanka je bil zadovoljiti apetite vseh 

vpletenih ter rešitev pripeljati do skupnega imenovalca. 

Konkretni cilj je bil uskladiti vrednost izvedenih del in zaključiti končni obračun. 

Intervjuvanec se je na pogajanja pripravil, kar pa danes vzame manj časa kot nekoč, glede na 

dolgoletno prakso. Pred pogajanji je pripravil taktiko, s katero je želel karseda uspešno 

zaključiti pogajanja. Taktika je temeljila na dveh zahtevah do glavnega izvajalca, ki pa sta bili 

naročniku oziroma intervjuvancu, ki je predstavljal naročnika, nepomembni. Prva zahteva je 

predstavljala obračun zamudnih stroškov glavnemu izvajalcu, druga zahteva je bila, da se 

dogovor doseže na konkretnem sestanku. Obema zahtevama se je intervjuvanec zlahka 

odpovedal, v zameno pa je zahteval od glavnega izvajalca, da vsem podizvajalcem v 

dogovorjenem roku izplača zaslužen denar brez kakršnihkoli odbitkov.  

Ko se je pri pogajanjih zataknilo, je bilo nasprotni strani dano na znanje, da se bodo pogajanja 

v roku 30 minut zaključila in da se od njih v omenjenem časovnem obdobju pričakuje 

predloge, kako situacijo uspešno zaključiti, saj so tokom celotnih pogajanj le poslušali in 

trdno stali na svojih stališčih. V kolikor temu ne bo tako, se bodo pogajanja zaključila. 

Pogajanja so se zaključila uspešno, z dogovorom so bile zadovoljne vse vpletene strani. 

Zamer ni bilo, je pa intervjuvanec zavestno uporabil še eno taktiko, to je taktiko »dober 

fant/slab fant«, v kateri je imel naročnik vlogo slabega fanta, ki je od izvajalca zahteval 

plačilo vseh zamudnih obresti in hkrati izvajalcu nalagal dolžnost, da svojim podizvajalcem 

vsa izvedena dela izplača brez odbitkov. Intervjuvanec je odigral vlogo dobrega fanta, ki je 

glavnemu izvajalcu priznaval celoten znesek, s čimer se je glavni izvajalec tudi strinjal. 

Ne glede na opisan primer se občasno, a zelo redko, zgodi, da je kljub splošnemu načelu, da 

sta na koncu pogajanj obe strani zadovoljni, treba poseči po načinu, pri katerem je nasprotna 

stran nezadovoljna z izidom. Do takšnega pristopa pride zgolj v primeru, ko nasprotna stran 

ne spoštuje pogodbenih določil in dogovorov, ko s tem povzroča osebno in finančno škodo, v 
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takšnih primerih ni drugega izhoda kot zadeve zaključiti brezkompromisno. Takrat medosebni 

odnos nima velika pomena. 

V primeru agresivnosti nasprotne strani se odreagira na miren način. Nekaj trenutkov se 

počaka z reakcijo, da se zadeve umirijo. Vsekakor to ne pomeni, da se ne ščiti svojega 

interesa, a se da tudi s pogovorom in strokovnimi utemeljitvami doseči cilje. Pat pozicije se 

rešuje z alternativnimi predlogi in kompromisnimi rešitvami. 

Intervjuvanec št. 9 je podal primer pogajanj v tujini, kjer je kot vodja projekta oziroma 

predstavnik dobavitelja skupaj s sodelavcem obiskal odjemalca, katerega sta predstavljali dve 

osebi, ki sta zanj vodili nabavo na konkretnem projektu. Cilj obiska je bilo rešiti določene 

detajle izvedbe, kar je bilo v velikem interesu odjemalca in manj v interesu dobavitelja, ter na 

drugi strani dogovoriti plačilo predujma za naročeni material, kar je bilo v velikem interesu 

dobavitelja in manj v interesu odjemalca. Začeli so z željami odjemalca. Opozorili so ga, da 

se dobavljeni proizvod s strani odjemalca napačno montira, a da bo dobavitelj podal rešitev, 

da napaka ne bo imela vpliva na končno uporabo. Določili in dogovorili so tudi ekspresno 

izdelavo ter dobavo dodatnih kosov opreme, ki jih je odjemalec zaradi lastne napake pozabil 

naročiti in zaradi česar bi lahko bil ogrožen celoten projekt. Odjemalec se je tokom pogajanj 

zavedal, da dobavitelj pridobiva prednost in je želel to izničiti z različnimi očitki o 

neprofesionalnosti dobavitelja, a mu zaradi slabe pripravljenosti in na drugi strani odlične 

pripravljenosti dobavitelja to ni uspelo. Zaradi velike pripravljenosti na sodelovanje s strani 

dobavitelja je le-ta odjemalcu končno predlagal plačilo predujma, v kar je odjemalec tudi 

privolil. Intervjuvanec zaključek pogajanj označuje kot »win – win« izid. To pripisuje zgoraj 

opisanemu pristopu oziroma rednemu izpolnjevanju obveznosti v preteklosti in dobrim 

odnosom, ki se negujejo tokom celotnega posla. Vzpostavitev dobrega odnosa je prioriteta in 

se k temu teži ter nikoli ne obupa, v kolikor je le interes tudi na nasprotni strani. Enako velja 

za »win – win« rezultat, h kateremu se prav tako stremi pri vsakem pogajanju. So pa žal 

primeri,  ko se zaradi časov, katerim smo priča, mora sprijazniti tudi z »win – lose« 

rezultatom, kjer je zmagovalec odjemalec, saj ima ta po besedah intervjuvanca vedno 

prednost v pogajanjih. Ne glede na to so interesi podjetja pred medosebnimi odnosi, a je ob 

tem poudarjeno, da bo interes podjetja težko dosežen, v kolikor se ne vzpostavi medosebnega 

odnosa. 

Intervjuvanec št. 10 je predstavil primer, pri katerem so se pogajali o izdelavi določene 

programske aplikacije za enega od državnih ministrstev. Šlo je za tripartitna pogajanja, kjer so 

sodelovali predstavnik ministrstva, predstavnik podjetja, ki ima podobno aplikacijo že v 

grobem izdelano, ter intervjuvanec, ki je predstavljal podjetje, ki bo aplikacijo priredilo za 

potrebe ministrstva. 

Intervjuvanec se pred pogajanji temeljito pripravi in ugotovi, do kam lahko gre nasprotna 

stran, kakšen je njen manevrski prostor. Med pogajanji vedno posluša in poskuša ugotoviti 

interese nasprotne strani. Te interese je treba sicer razjasniti, saj nasprotna stran po navadi 
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interes skriva, kar pogajanja otežuje. Veliko sprašuje, kar na koncu pripelje do tega, da se 

interes vendarle razkrije. Šele takrat je mogoče videti, ali bo zadevo mogoče izpeljati ali ne. 

Če se v fazi pogajanja ugotovi, da je nasprotna stran ciljno usmerjena in konstruktivna, če je 

zmožna povedati, kaj želi in česa ne, če smatraš, da bo pripravljena tudi popuščati in najti 

rešitev, potem se lahko pogovarjaš o kompromisu in vodenje pogajanj celo prepustiš 

nasprotni strani. V nasprotnem je bolje, da poganja vzameš v svoje roke, prevzameš pobudo 

in predlagaš rešitve. Oseba, ki nima pooblastil, nima na pogajanjih kaj iskati. V takšnem 

primeru se preneha pritiskati na nasprotno stran in je pogajanja najbolje hitro zaključiti, a pri 

tem vendarle poslušati in ugotoviti, kakšno je stanje, ter nato zahtevati, da se pogajanj udeleži 

nekdo, ki pooblastila ima. Nepooblaščeno osebo se pred odhodom lahko tudi opremi z 

informacijami, ki jih bo lahko prenesel dalje. S tem se nasprotno stran spodbudi k 

razmišljanju še pred pričetkom naslednjega sestanka. 

Problem v gradbeništvu je tudi, da imaš opravka z ljudmi, ki se ne znajo pogajati, saj 

smatrajo, da je pomembno le tisto, kar mislijo sami. Težava je tudi v primerih, ko je oseba 

čustveno vpeta v problem, ko ni dovolj znanja, ki omogoča razumevanje problema. Potem 

prihaja do vpitja, šikaniranja nasprotne strani. Takšnega nivoja intervjuvanec ne odobrava in 

se posledično iz takšnih ter podobnih situacij umakne. Nasprotni strani razloži, da je takšen 

način komunikacije neprimeren in da se lahko v tem primeru pogovarjajo le še preko 

elektronske pošte. Žal na podlagi izkušenj zaključi, da to vedno ne obrodi sadov. Ne glede na 

to je priporočljivo pred in tokom pogajanj sogovornika prijazno opomniti, da zadeva ni 

osebne narave, kar pa običajno zaleže, da pogajanja potekajo z manj čustvenega naboja. 

Medosebni odnosi so zelo pomemben faktor, ki močno vpliva na pogajanja. V kolikor ljudje 

pogajanja občutijo kot napad, bo rezultat pogajanj slab. Intervjuvancu sicer ni pomembno, kaj 

si nasprotna stran misli o njem osebno, pomembneje mu je, da se problem reši. Zato je treba 

včasih koga »pobožati«, da se v pogovor vnese sproščenost, kar pripomore k lažjemu iskanju 

rešitve in preprečitvi, da nasprotna stran nalašč, iz golega principa, oporeka določenemu 

predlogu. 

Do sogovornikov se vedno vede spoštljivo, prijazno in pozitivno, mirno in brez dvigovanja 

glasu. V dobrem duhu večkrat poudari, da se v pogajanjih išče skupna rešitev za vse. Pri 

vsakem pogajanju se namreč lahko najde za vse vpletene dobra rešitev. Ko nekdo potegne 

krajši konec, to niso pogajanja. Pri pogajanju ne obljubljaš nečesa, česar ne moreš izpolniti. 

Dolgoročnost je pravzaprav eden glavnih ciljev pogajanj. Vedno bi bilo treba stremeti k temu, 

da bo na podlagi sklenjenih dogovorov mogoče dolgoročno sodelovati. Ključna je tudi 

temeljita predpriprava na pogajanja, kar omogoča spoznavanje nasprotne strani, kje so 

nasprotnikove zmožnosti in omejitve.  

Za poganja si je treba vzeti čas in ugotoviti želje nasprotne strani. Dobro je identificirati 

razpoložljive opcije, kar pa vzame veliko časa. Igro je treba širiti, raziskovati, kaj vse bi lahko 

predstavljalo rešitev za problem, ki je predmet pogajanj. Hitri zaključki so napaka, a po drugi 
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strani je tudi širjenje igre zelo nevarno, če se zadeve tako zapletejo, da ni več možno narediti 

konkretnega zaključka. Takšen pristop je dobrodošel tudi iz razloga, ker večina pogajalcev 

sploh ne pozna vseh možnih rešitev. S širjenjem igre se obelodani vse ali večino možnih 

uspešnih zaključkov. 

Intervjuvanec št. 11 je opisal pogajanja glede zamenjave vrste finalnega tlaka na objektu, 

katerega prenovo je vodil. Na pogajanjih so bili prisotni predstavnik naročnika, nadzorni 

inženir, projektantka in intervjuvanec kot vodja gradbišča, to je predstavnik izvajalca. 

Prvotni tlak, ki je bil predviden za finalno obdelavo v predmetnem objektu, naj bi se zamenjal 

z drugim, ki ga je predlagala nova projektantka, neuradno angažirana s strani naročnika, 

predvsem s stališča notranjega dekorja. Pogajanja, ki so bila zelo mukotrpna, so trajala več 

tednov, pri čemer sta se jasno pokazali neizkušenost in nestrokovnost predstavnika naročnika. 

Ne glede na to se je intervjuvanec v času pogajanj pogovarjal izključno s predstavnikom 

naročnika, saj ga je smatral kot edinega odgovornega za odločitev o spremembi finalnega 

tlaka. Ostali udeleženci na nasprotni strani so takšno obnašanje intervjuvancu zamerili. Po 

večtedenskih pogajanjih je predstavnik naročnika po pritiskih glavnega izvajalca, da je končni 

rok ogrožen, vendarle odločil, da spremembe v finalnem tlaku ne bo. Zaradi prepozne 

odločitve je nastala nova težava. Predvideni tlak ni bil več dobavljiv v predvideni barvi, zato 

je bilo treba predstavnika naročnika ponovno prepričati v spremembo, tokrat v zamenjavo 

barve prvotno predvidenega finalnega tlaka. Intervjuvanec se je na konkretna pogajanja dobro 

pripravil, angažiral strokovnjaka za finalne tlake in pridobil dokumentacijo s tehničnimi 

parametri proizvoda. Kljub temeljiti pripravi je predstavnik naročnika izvajalčev predlog 

zavrnil. Ne glede na to je izvajalec vztrajal pri istem sogovorniku, saj se s skrbnico pogodbe 

zaradi njene popolne nestrokovnosti kot tudi projektantko ni mogel konstruktivno pogovarjati. 

Na drugi strani je bil predstavnik naročnika sprejemal argumentacijo in ob pomoči 

nadzornega inženirja, kot predstavnika stroke, pripravljen poslušati dejansko problematiko. 

Intervjuvanec je izpostavil tudi dober odnos, ki ga je gojil s predstavnikom naročnika in 

dejstvom, da je bila ta oseba dobrosrčna, kar pa intervjuvanec v nobenem primeru ni 

izkoriščal. Še več, skozi celotna pogajanja je bil odkrit. 

Pogovor na gradbišču se razlikuje od pogovora v pisarni, je glasnejši, bonton je drugačen, 

žargon močnejši. To ljudje na gradbišču razumejo, medtem ko tisti, ki na gradbiščih ne 

delujejo dnevno, takšno komunikacijo razumejo kot nasprotovanje in prepir. Intervjuvanec 

namreč ob stresnih situacijah glasno reagira, povzdigne glas, s čimer želi pokazati, da z njim 

ni šale, da je on odgovoren naročniku za uspešen zaključek projekta v predvidenem roku. 

Intervjuvanec poudarja, da je treba naročnikove želje upoštevati, saj je vendarle naročnik.  

Intervjuvanec št. 12 je predstavil pogajanja, ko je reševal obmejni spor. Prisotni so bili 

predstavnik občine, naročnik in intervjuvanec, to je geodet oziroma direktor podjetja, ki je 

moralo izvesti parcelacijo in na podlagi le-te izdelati elaborat ter določiti meje. Ob predaji 

elaborata naročniku ta z izdelkom ni bil zadovoljen in je začel na intervjuvanca kričati, kljub 
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temu, da so bili rezultati meritev oziroma ugotovitve elaborata v prid naročniku. Naročnika se 

je poskušalo pomiriti, na miren način razložiti celotno zadevo in hkrati poudariti, da rezultati 

temeljijo na strokovnih predpostavkah. Ker naročnik ni bil pripravljen poslušati, se je 

pogajanja o zadovoljstvu storitve in njenem plačilu prestavilo za 14 dni, s čimer se je 

pričakovalo, da se vsi vpleteni pomirijo, še posebej naročnik. Tudi ob ponovnem srečanju se 

pogajanja niso zaključila, saj naročnik ni bil pripravljen na dialog. 

Intervjuvanec št. 13 je opisal pogajanja o končnem obračunu. Pri tem gre za vrsto pogajanj, ki 

se pri njegovem delu ponavljajo. Na pogajanjih je običajno prisoten predstavnik izvajalca in 

predstavnik naročnika, to je intervjuvanec. Poleg omenjenega gre pri tem še za določeno 

specifiko posla, saj se v večini primerov pogaja o rokih izvedbe, ker je cena izvedbe 

predhodno določena po sistemu »ključ v roke«, zato se o tej točki ni treba pogajati. Ker je 

cena torej fiksna, izvajalci želijo dodatno zaslužiti na tako imenovanih dodatnih delih. S 

takšnimi poskusi že v samem začetku v prvi vrsti preskušajo, s kom imajo opravka. Poskušajo 

vršiti pritisk na naročnika, da v primeru nepriznavanja dodatnih del ne bodo nadaljevali z deli, 

s čimer bo ogrožen rok izvedbe, ki je v konkretnih pogodbenih razmerjih ključen. V kolikor je 

nastop izvajalca suveren ali bolj kot ne aroganten, se mu preprosto odgovori, da lahko grožnjo 

uresniči, a hkrati se ga opozori, da se mora zavedati pogodbenih obveznosti in dejstva, da ima 

opravka z enim največjih zasebnih investitorjev v državi. V kolikor pa gre za dodatna dela 

večjega obsega, pa se intervjuvanec z izvajalcem pogovori, kako bi bilo možno zadevo 

izpeljati in s tem tudi glavnemu izvajalcu dati občutek, da ne bo ogoljufan. V teh primerih se 

nikakor ne gre obnašati nasilno in uveljavljati moč, ne glede na to, kako nastopa izvajalec. V 

mislih je treba imeti dolgoročno sodelovanje, kar je tudi interes intervjuvanca. 

Izvajalcu se vedno izpostavi, da se mu bo dovolilo zaslužiti, a znotraj realnih okvirjev. S tem 

se vzpostavi nek odnos, na podlagi katerega je mogoče sodelovati tudi v nadaljevanju, ko se 

pojavijo reklamacije, potrebe po nadgradnji objekta ali rekonstrukcijah. Treba je delati na 

zaupanju  in kredibilnosti.  

Cilj intervjuvanca je torej narediti pošten obračun. Nikoli ni bil njegov namen nekoga 

opehariti. Zelo moteče je, v kolikor je pristop izvajalca površen, nestrokoven in podcenjujoč. 

V nasprotnem primeru, ko izvajalec poda argumentiran predlog spremembe, podprt z izračuni 

in analizami, se mu gre veliko lažje nasproti in se ga tudi lažje razume. K reševanju 

problemov se pristopa človeško, na situacijo je treba gledati širše in biti dojemljiv za 

predloge, za kar je predpogoj argumentirana diskusija. To ne pomeni, da se v pogajanjih 

popušča, gre le za bolj normalen in enakovreden odnos. 

Najlažje je zanetiti prepir, a se s tem ničesar ne reši – če si prepirljivec, te ljudje preprosto 

izločijo. V gradbeništvu vendarle vlada solidarnost. Z namenom uspešno zaključiti projekt je 

potrebno sodelovanje vseh. Sodelovanje vseh se med drugim zagotovi tudi s spoštovanjem. V 

primeru spora je nujno uporabljati merila stroke. 
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Medosebni odnosi so pomembni, dober odnos predstavlja določeno prednost. Nikakor se do 

nasprotne strani ne nastopa vzvišeno, potrebno je spoštovanje in se po potrebi spustiti na nivo 

sogovornika, se poskušati postaviti v njegovo kožo in ga razumeti. 

V primeru, da nasprotna stran med pogajanji povzdigne glas, enako stori tudi intervjuvanec, a 

nikoli ne vpije. Nasprotno stran poskuša v takšnem primeru pomiriti, v kolikor to ni mogoče, 

se obrne na nadrejene spornega pogajalca in zahteva njegovo zamenjavo. V gradbeništvu je 

pomembna priprava na pogajanja, strokovna avtoriteta, osebna avtoriteta in dokumenti, na 

katerih temeljijo argumenti. 

Intervjuvanec št. 14 je predstavil reševanje problema dodatnih del na gradbenem projektu, 

kjer je intervjuvanec nastopal kot nadzorni inženir. Na pogajanjih so bili prisotni predstavnik 

izvajalca, predstavnik naročnika in intervjuvanec kot nadzorni inženir, skupaj s svojimi 

strokovnimi sodelavci. Na pogajanjih je izvajalec predstavil vzroke, ki opravičujejo njegov 

zahtevek. Ker so bili vzroki argumentirani, se je zahtevi izvajalca ugodilo. Glede na 

razumevanje stroke in konkretnih problemov se je šlo glavnemu izvajalcu celo naproti in se z 

namenom doseči obojestransko zadovoljstvo ni zahtevalo maksimalnih popustov na 

dogovorjena dodatna dela. Izvajalec mora biti za pošteno delo pošteno plačan. Prisiljevanje 

izvajalca v nerazumne popuste se kasneje negativno odrazi v slabši kakovosti izvedenih del, 

kar zagotovo ni v interesu nobenega od vpletenih. Takšen odnos je temelj za dolgoročnost. 

Tudi sicer so medosebni odnosi pomembni. Odnos mora biti pošten. 

V primeru, ko se pogajanja znajdejo na mrtvi točki, se od izvajalca zahteva, da poda 

alternativni predlog, katerega se nato naknadno preuči. Včasih se je zato treba sestati tudi 

večkrat. Vsi predlogi se analizirajo in naknadno pojasnijo. Pravila so zapisana in določena v 

razpisnih pogojih, zakonih in pravilnikih. S takšnim načinom se težave vedno rešijo. 

Pomembna je tudi priprava na pogajanja. Intervjuvanec se na ta vedno temeljito pripravi. Na 

podlagi priprave tudi ugotoviš, koga moraš na pogajanja povabiti, katere strokovnjake moraš 

angažirati. 

V pogajanjih je treba nasprotni strani prisluhniti, a razlikovati med njenimi željami in 

realnostjo. Cilj je v prvi vrsti zadovoljiti naročnika, a pri tem pošteno plačati izvajalca za 

izvedena dela, še posebej upoštevajoč čase, v katerih se trenutno nahajamo. 

Intervjuvanec št. 15 je opisal pogajanja, ki so se nanašala na projektiranje industrijske cone. 

Pri pogajanjih sta sodelovala predstavnik naročnika in intervjuvanec kot glavni projektant 

oziroma ponudnik storitve. Na sestanku so se izmenjala strokovna mnenja in pogledi na 

rešitev. Želje naročnika so sicer običajno definirane v tako imenovani projektni nalogi, na 

podlagi katere se projektant seznani z osnovnimi robnimi pogoji ter nadalje pripravi na 

sestanek. Sodelovanje je bilo dobro in korektno. Naročnik je bil dojemljiv za predloge 
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intervjuvanca. Sicer so bile podane določene pripombe, a v obsegu, ki ni bistveno vplival na 

končno rešitev. 

V današnjih časih so velik problem finance, zato se pogajanja običajno zapletejo v primerih, 

ko so za naročnika določene projektne rešitve predrage. Želje naročnika zaradi racionalizacije 

investicije včasih ne dosegajo minimalnih strokovnih kriterijev. Tudi v primerih, ko le-te 

dosegajo, kljub temu ne predstavljajo najboljše rešitve. Intervjuvanec zato želi prepričati 

naročnika na podlagi določil tehnične regulative, zdravega razuma in izkušenj, s katerimi 

razpolaga. V vsakem primeru pa je na prvem mestu stroka in znotraj tega mnenje naročnika. 

Z naročniki, s katerimi sodeluje dolgoročno, je sodelovanje drugačno kot pri enkratnih 

strankah. Pri prvih je že vzpostavljen odnos, ki temelji na zaupanju in plodnem sodelovanju. 

Razvije se lahko celo prijateljski odnos. 

Intervjuvanec št. 16 je podal primer pogajanj o končnem obračunu s podizvajalcem. Na 

pogajanjih sta bila prisotna predstavnik podizvajalca in intervjuvanec kot predstavnik 

naročnika v vlogi vodje gradbišča. Podizvajalec je na konkretnem projektu želel uveljaviti 

nekaj dodatnih del, s čimer pa se je intervjuvanec le delno strinjal, saj mu je po njegovem 

mnenju pripadalo plačilo le za del zahtevane vsote oziroma opravljenih storitev, kar je 

intervjuvanec tudi utemeljil s slikami ter izračuni. Podizvajalec se na drugi strani na pogajanja 

ni temeljito pripravil in je svoje stališče podkrepil le s skromno skico. Res je, da si je bilo 

pogodbo, na podlagi katere so se dela izvajala, možno razlagati na več načinov, a v takšnih 

primerih ima naročnik običajno premoč. Ne glede na to intervjuvanec smatra, da je bil njegov 

predlog plačila korekten. Izhod pogajanj dojema kot uspešen, tako zanj kot za podizvajalca. 

Njun medosebni odnos ni trpel in posledično v nadaljevanju ne bi smela imeti težav s 

sodelovanjem.  

Intervjuvanec pristopi k vsakim pogajanjem na enak način, ne glede na to, ali gre za 

dolgoročnega ali kratkoročnega partnerja. Pogajanja želi vedno zaključiti tako, da si nasprotni 

strani na koncu lahko sežeta v roke in morda v prihodnosti ponovno sodelujeta. Na pogajanja 

se vedno pripravi, saj govoriti na pamet ni priporočljivo, vedno mora biti pripravljen pisni ali 

najmanj miselni osnutek. V zgoraj opisnem primeru pogajanj se podizvajalec na pogajanja ni 

pripravil, zaradi česar ni imel argumentov in je moral popuščati. 

V primeru, da pogajanja zastanejo, vedno povzame že dosežene dogovore in nasprotni strani 

pokaže, koliko je do določenega trenutka že dobrega pridobila in ne zgolj izgubila. Interesa 

nasprotne strani se vedno zaveda in ti so pri projektu ponavadi enaki vsem, to je, da se projekt 

zaključi v roku in kakovostno. Kasnejša zaostrovanja pri končnem obračunu so pravzaprav 

pričakovana in normalna. 

Pri pogajanjih je objektiven, uporablja merila, ki so enaka za vse. Brez trdnih argumentov se 

ne moreš kakovostno pogajati. 
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Identifikacija dejavnikov izbora prevladujočega načina pogajanj 

Intervjuvanec št. 1 je v preteklosti k problemu v pogajanjih pristopil neposredno, danes na 

taisti problem gleda širše. Na podiplomskem študiju je pridobil tudi neka osnovna znanja iz 

managementa, velik vpliv imajo tudi izkušnje in intuicija. Intervjuvanec se raje pogaja v 

sproščenem okolju, zato poskuša navezati tudi osebni stik. Na začetku pogajanj se vedno 

predstavi in v grobem oriše problem. Nasprotniku da možnost, da pove svoje mnenje, saj si s 

tem pridobi zaupanje. Pove, da je nujno identificirati sam problem in nato biti ciljno usmerjen 

pri reševanju tega problema. Vsakršen pogovor brez zaključka je nesmiseln. Dogovori se 

zapišejo iz dveh razlogov. Zapis je opomnik, kaj se je dogovorilo, in hkrati orodje za 

reševanje morebitnih kasnejših sporov. Zaupanje je pri pogajanjih zelo pomembno. 

Glede pogajanj posnema tudi svojega direktorja, ki je predvsem umirjen in dober poslušalec. 

Velik vpliv na intervjuvančev način pogajanj ima tudi kultura podjetja ali bolje rečeno kultura 

celotne gradbene dejavnosti. 

Intervjuvanec št. 2 vidi pri sebi veliko razliko v načinu pogajanja nekoč in danes, kar je 

predvsem posledica izkušenj in znanja kot tudi dodatnega izobraževanja s področja 

managementa. V začetku kariere je bil negotov, nesuveren. Za določeno odločitev je 

potreboval več dni ali celo teden, danes se lahko na podlagi dejstev odloči v nekaj minutah. 

Veliko je k temu pripomogla tudi intuicija. 

Ne glede na izkušnje vedno posluša nasprotno stran. Agresivnosti ne odobrava in nanjo 

reagira mirno. Pogaja se na podlagi trdnih argumentov. Danes na probleme gleda širše. 

Včasih se je osredotočil zgolj na eno točko, običajno tehnične narave, in se okoli nje pogajal v 

nedogled. Zdaj vidi, da je zadeva širša, da se lahko od te točke giblješ levo in desno, naprej in 

nazaj. In takšno razmišljanje pogreša tudi pri sogovornikih. Postaviti se je treba v vlogo 

nasprotne strani, ugotoviti njene želje in potem iti tem željam karseda naproti. Takšen pristop 

sicer vzame veliko časa. 

Intervjuvanec št. 3 pove, da so danes z izkušnjami in znanjem njegove pogajalske sposobnosti 

boljše. S tem je dobil več samozavesti, lažje se zoperstavi nasprotni strani in ve, kako zadeve 

argumentirati. Na začetku je v pogajanjih bolj kot ne poslušal, poskušal ustreči sogovorniku, a 

vse v mejah normale, nikoli na škodo podjetja. 

Meni, da manjka izobraževanja iz naslova pogajanj, vsaj njemu osebno. Uči se iz dneva v 

dan, ne samo od sodelavcev, tudi od nasprotnikov.  

Intervjuvanec št. 4 najbolj izpostavi izkušnje, na podlagi katerih znaš odreagirati. Zaradi 

pomanjkanja časa se zanaša na intuicijo. Veliko se je o pogajanjih naučil doma, od staršev, 

žene in otrok. Na delovnem mestu pogreša izobraževanja na to temo, opaža celo, da se znotraj 
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podjetja pogajalske izkušnje med posamezniki ne prenašajo. Ker je strokovnjak določenega 

področja, je žal preveč poudarka zgolj na strokovnosti. 

Intervjuvanec št. 5 je izpostavil negotovost, ki je bila prisotna pri pogajanjih na začetku 

njegove kariere. Tudi strah pred neuspehom ni izostal, a sčasoma so tudi pogajanja postala 

neka rutina, zaradi česar je tudi uspeh pri pogajanjih nekaj večji. Pogajanja danes potekajo 

bolj sproščeno in tekoče. S svojim načinom pogajanj je očitno uspešen, kar zaključuje na 

podlagi rezultatov. S tem je pridobil na samozavesti. Kemija med pogajalci je pomembna, 

prav tako zaupanje, odprtost in iskrenost. Osebno ne zagovarja ostrega in uradnega nastopa 

oziroma pogajanj.  

Intervjuvanec št. 6 pri sebi opazi veliko razliko v pogajanjih, v primerjavi z začetki. V 

največji meri so temu vzrok izkušnje, ki te utrdijo. Poleg tega je danes v pogajanjih 

previdnejši, zna se pravilneje izražati, je potrpežljiv in na problematiko gleda širše. Na 

pogajanja se pripravi, kar je po njegovem bistvenega pomena. Na tehnični fakulteti teh znanj 

ni pridobil in se je nato šele z delom priučil, kaj je pri pogajanjih pomembno, to je rok 

izvedbe, cena in obseg del. Bolj je samostojen in strahu ni več. 

Komunikacija je na višjem nivoju, profesionalna, ne dovoli si preveč osebnega odnosa. 

Preden kaj pove, dobro premisli, v zadeve, v katere ni prepričan, se ne spušča, ampak jih 

preloži na naslednji sestanek. Znati je treba tudi presekati, ko se pri pogajanjih začne zapletati. 

Ne razglablja o odnosih v podjetju in pred pričetkom pogajanj se vedno predstavi ter pove 

svojo funkcijo, oziroma katero področje pokriva. 

Intervjuvanec št. 7 se danes bistveno drugače pogaja kot nekoč, ko mu je bila glavna želja, da 

z rezultatom pogajanj naredi vtis na okolico in s tem pokaže svoje sposobnosti, da je zmožen 

doseči dogovor in ugoden rezultat. Danes pa si v pogajanjih želi zmagati. Ne glede na to 

njegova želja ni nasprotne strani dotolči, temveč na prvo mesto postaviti sebe, svojo 

organizacijo. V kolikor je pri tem zadovoljstvo tudi na nasprotnikovi strani, še toliko bolje. 

Zanj je optimalen rezultat, ko zmagata obe strani, a mu je na prvem mestu, da je zadovoljen 

on sam. Na način pogajanj so najbolj vplivale izkušnje, vsekakor pa tudi posnemanje 

nadrejenega v podjetju. 

Intervjuvanec št. 8 poudari, da je nanj v smislu pogajanj najbolj vplival njegov nadrejeni. 

Nadalje pa so k načinu pogajanj najbolj vplivale izkušnje. Tudi na podiplomskem študiju 

managementa je pridobil določena znanja s tega področja, ki jih poskuša uveljavljati v praksi. 

Intervjuvanec št. 9 občuti veliko razliko v pogajanjih, v kolikor se primerja s pristopi ob 

začetku kariere. Pogajanja smatra za umetnost, ne znanost. To so kompetenca, izkušnje in 

znanje. Slabšemu pogajanju botrujejo nestrokovnost, neizkušenost pri vzpostavljanju 

medosebnih odnosov in slabša zmožnost prilagajanja različnim situacijam. Izkušnje na naštete 

parametre vplivajo v največji meri. 
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Danes, ko nekoga posluša, ga zares posluša. Ne igra na prvo žogo. Iz opazovanja nasprotnika 

poskušaš razbrati, kako se sogovornik počuti, v kakšnem stanju je. Pozoren si na detajle. Ko 

imaš določeno stopnjo empatije, veš, kako najprimerneje odreagirati. Intervjuvanec v 

pogajanjih ne odreagira vedno enako, saj ne želi biti predvidljiv v projektih, ki so 

nepredvidljivi. Njegov cilj je jasen. Projekt mora biti končan v roku, v dogovorjeni kakovosti 

in znotraj proračuna. Ob tem ne gre pozabiti na zadovoljstvo naročnika. 

V podjetju, kjer je zaposlen, je bil deležen dvoletnega izobraževanja na temo vodenja in 

mehkih veščin. Predvsem si je zapomnil nasveta, da je treba rešitve iskati v nas samih, a 

temelj vsemu vendarle predstavljajo vrednote. 

Intervjuvanca št. 10 je o pogajanjih veliko naučil dedek, ki je bil direktor velike tovarne 

trideset let. Najpomembneje je poslušati, saj so želje nasprotne strani enako pomembne kot 

lastne želje. Učiš se tudi na napakah. Intervjuvanec velikokrat po zaključku pogajanj ugotovi, 

da bi se lahko marsikaj dogovoril drugače. Vzrok temu je pomanjkanje časa in premalo 

intenzivno razmišljanje o alternativah. Na temo pogajanj je prebral tudi nekaj knjig, posnema 

pa tudi nadrejeno, ki je zelo potrpežljiva, prijazna in pazi na sogovornika. Obvlada širjenje 

igre, kar pomeni, da se med pogajanji ne pogovarjamo le o tem, kaj kdo hoče, ampak 

predvsem, kaj je možno. 

Intervjuvanec je včasih zelo vsiljeval svoj način pristopa, zaradi česar so se mu morali 

sogovorniki podrediti oziroma sprejeti vsiljeno, kar pa ni bilo dobro, saj s tem seveda niso bili 

zadovoljni. To je pri sebi spremenil in danes sogovornike smatra kot enakovredne partnerje, s 

katerimi poskuša najti skupno rešitev. Skupno rešitev vsi privzamejo za svojo, kar je zelo 

dobrodošlo. Je tudi prijaznejši, pazi na kulturni nivo in medosebne odnose. 

Intervjuvanec št. 11 je bil na začetku poklicne kariere zelo neodločen, kot pravi sam, 

izgubljen. Bil je tudi nestrokoven. Posledično celo argumenta moči ne bil sposoben 

uveljavljati, saj je kot mlad vodja gradbišča bolj kot ne sprejemal predloge sogovornikov.  

Ko je na enem izmed projektov intenzivno začel sodelovati s kolegom iz podjetja, ki mu je bil 

hkrati tudi nadrejeni, je žal uvidel, da podizvajalci na gradbišču delajo predvsem v smeri 

lastnega interesa. V načinu komunikacije in pogajanj je začel posnemati omenjenega kolego 

kot tudi in predvsem podizvajalce, ki se pri delu poslužujejo veliko trikov, z namenom 

poskrbeti za lastno korist. 

Intervjuvanec št. 12 pove, da se danes pogaja drugače kot v bližnji preteklosti, preprosto 

zaradi situacije, v kateri se trenutno nahajamo. Naročnik, kot kupec, je po njegovem mnenju 

danes bistveno močnejši kot ponudnik storitev. Ne glede na to poskušaš zagovarjati 

strokovnost. Glede pogajanj je samouk, uči se skozi delo. Delovna doba naredi svoje, poleg 

tega poslušaš nek notranji čut ali pa želje in možnosti naročnika.  
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Intervjuvanec št. 13 pri sebi opazi spremembo v načinu pogajanj skozi čas, kar pripisuje 

predvsem osebnostni spremembi. Z leti postajaš modrejši, izkušenejši, bolj razumen. V 

mladosti si bolj zaletav in hočeš imeti svoj prav, vse želiš rešiti takoj in pod pogojem, da je po 

tvoje. S tem naj bi se dokazoval in vzbujal strahospoštovanje. 

Danes se intervjuvanec pogaja premišljeno, mirno in manj nervozno, pusti času čas, s čimer 

porabi bistveno manj energije. Posnema nadrejenega, ki je zelo umirjen. Poskuša 

funkcionirati z argumenti. Na temo pogajanj se je tudi izobraževal, a je imelo izobraževanje 

manjši doprinos k današnjemu načinu pogajanj.  

Intervjuvanec št. 14 je v začetku gledal le na zadovoljstvo naročnika. Danes gleda na 

obojestransko zadovoljstvo. To bi pripisal morda tudi temu, da je bil nekoč v vlogi izvajalca, 

danes je v vlogi naročnika, kar pomeni, da iz prve roke razume obe plati zgodbe. Pri tem 

smatra, da ima zato pred ostalimi celo prednost v pogajanjih in da mu te izkušnje vse skupaj 

olajšajo. 

Intervjuvanec št. 15 pravi, da pri pogajanjih izkušnje zelo veliko pomagajo. V začetku kariere 

je mnogokrat podlegel investitorju ali njegovemu mnenju, a stroka kljub temu nikoli ni trpela. 

Skozi delo in prakso pa prideš do določenih mnenj, izoblikuješ svoje znanje, na podlagi česar 

lahko argumentirano zagovarjaš svoje mnenje. Nasprotno stran pred pogajanji vedno najprej 

oceniš. Skozi dobro ime, ki si ga ustvariš sam, si moraš vedno izboriti pravico do besede. 

Včasih je zato treba biti tudi malo agresiven, v smislu, da znaš nastopiti energično, da si v 

nekaj prepričan. Kot neizkušen si ob začetkih sicer mnenja, da je določena zadeva v redu, nisi 

pa gotov. Na samozavesti pridobiš skozi delo in reference. 

Intervjuvanec št. 16 v začetkih ni bil tako pripravljen na pogajanja, kot je danes. Ker ni veliko 

vedel, je bil on tisti, ki so ga »vozili okoli«. Danes se na pogajanja pripravi, oboroži z 

argumenti in v tej pripravljenosti vidi največjo razliko med nekoč in sedaj. Do strank je tudi 

bolj profesionalen, pazi na obnašanje. Je korekten in zadeve poskuša držati na nivoju. K temu 

so največ pripomogle izkušnje, saj se po mnenju intervjuvanca z vsakim pogajanjem nekaj 

naučiš. Pri pogajanjih je opazoval tudi nadrejene. 

Vpliv prevladujočega načina pogajanj na delo 

Intervjuvanec št. 1 ocenjuje, da ima njegov način pogajanj definitivno ugoden vpliv. Za enkrat 

dobro vpliva na kompleten proces in rezultate. 

Intervjuvanec št. 2 pravi, da je njegov način pogajanj diplomatski. Vsakomur je treba pustiti 

možnost in ga le usmerjati. S tem se ti ljudje odprejo in hkrati uvidijo, da na skupen način 

lahko prideš do uresničitve skupnih interesov. Takšen način je dolgoročen. Če si kdaj proti 

komu izkoristil prevlado, lahko ta oseba v neki drugi situaciji to stori tebi. Z diplomatskim 

načinom lahko vsakomur pogledaš v oči in sežeš v roko. Takšen način pozitivno vpliva na 
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delo, kar se vidi v rezultatih in zadovoljstvu naročnika, v finančnem uspehu in dejstvu, da so 

ti odprta vsa vrata. 

Intervjuvanec št. 3 je vedno za sodelovanje, kot nadrejeni ima sposobnost spustiti se na nivo 

svojih podrejenih, pri čemer jim pomaga pri delu in opravljanju njihovih nalog, z namenom, 

da je delo kar najhitreje in kakovostno opravljeno. Vedno se s sodelavci lahko pogovori o 

težavah, tudi v primerih, ko je situacija na projektu zaradi pritiskov naročnika napeta. 

Intervjuvanec št. 4 pove, da bi bil vpliv pogajanj na sodelavce še boljši, a je težava tudi v 

prezasedenosti njega kot vodje, zato je podajanje nalog včasih slabše od želenega, kar se 

posledično odraža v rezultatih. 

Intervjuvanec št. 5 smatra, da njegov način pogajanj pozitivno vpliva na delo, saj se s 

korektnim odnosom vzpostavi nek občutek pripadnosti in vzajemne odgovornosti, kar se 

odraža v dobro opravljeni storitvi in dobrem plačilu. Tudi sicer se vse težave lahko rešijo s 

pogovorom. 

Intervjuvanec št. 6 je z vplivom pogajanj na delo zadovoljen, a smatra, da bi se dalo zadeve še 

izboljšati. Največ s tem, da bi se pogovorom posvetilo več časa in energije. 

Intervjuvanec št. 7 ocenjuje, da njegov način pogajanj dobro vpliva na delo, saj na delu 

vladajo dobri medosebni odnosi. Poleg tega so rezultati dela pozitivni. 

Intervjuvanec št. 8 pravi, da njegov način pogajanj dobro vpliva na delo. Projekti so namreč 

realizirani, uspešno zaključeni tako s finančnega kot tudi z uporabnega stališča. Lastnemu 

podjetju ne povzroča dodatnih stroškov, celo obratno, le-te optimizira. Dodatni stroški bi 

najverjetneje nastajali, če bi se pogajal slabo in zadev ne bi bil zmožen pripeljati do cilja. 

Intervjuvanec št. 9 smatra, da je pri pogajanjih uspešen. 

Intervjuvanec št. 10 svoja pogajanja s stališča vpliva na delo ocenjuje kot pozitivna. Še vedno 

se zgodi, da zaradi želje, da čim hitreje doseže cilj, koga od sogovornikov nehote zatre, kar pa 

na srečo takoj zazna in to tudi takoj poskuša popraviti. S sogovorniki oziroma sodelavci se 

veliko pogovarja, saj s tem želi doseči raven zavedanja, da so naloga, delo in rezultat skupni 

cilji in ne le cilji posameznika ali nadrejenega. 

Intervjuvanec št. 11 ocenjuje vpliv prevladujočega načina pogajanj na delo kot boljšega v 

primerjavi s preteklostjo, a še vedno ne takšnega, kot bi si želel sam. 

Intervjuvanec št. 12 pravi, da njegova pogajanja na delo dobro vplivajo, predvsem ko je 

govora o ceni in sami storitvi. Z dodatnim izobraževanjem na temo pogajanj bi zadeve po 

njegovem mnenju lahko še izboljšal, s tem da bi postal agresivnejši, a zgolj v smislu, da bi 

bolje izpostavil svojo strokovnost. 
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Intervjuvanec št. 13 s svojim načinom pogajanj na delo vpliva pozitivno. Deluje namreč na 

podlagi argumentov, sogovornika spoštuje, vsakogar posluša, postavlja vprašanja z namenom 

ugotoviti vzroke za morebitne težave. Vsakršno delovaje v nasprotni smeri od opisanega 

smatra kot nekonstruktivno in kratkoročno. 

Intervjuvanec št. 14 stremi k temu, da so njegova pogajanja čim krajša, jedrnata in posledično 

efektivna. V primeru nejasnosti si vzame čas za premislek oziroma dodatne obrazložitve, vse 

s končnim ciljem, da se delo hitro in kakovostno zaključi. 

Intervjuvanec št. 15 poudari, da tudi iz pogajanj, ki se zanj morda niso iztekla najbolje, 

poskuša izvleči pozitiven naboj oziroma se iz njih nekaj naučiti, kar ni težko, v kolikor 

nasprotna stran strokovno utemelji svoja stališča. V primeru, ko pa si z rezultatom pogajanj na 

splošno zadovoljen, pa to vsekakor vpliva na samozavest in samopotrditev, kar nadalje izražaš 

skozi delo, saj očitno razmišljaš v pravi smeri. 

Intervjuvanec št. 16 se zelo rad pogovarja s podrejenimi kot tudi nadrejenimi. Komunikacija 

po njegovem mnenju mora teči. S tem predvsem podrejeni dobijo občutek enakovrednosti in s 

tem včasih podajajo tudi svoja mnenja. Takšen način se mu je obnesel kot uspešen, saj z njim 

dosega dobre rezultate. 

Vpliv prevladujočega načina pogajanj na medosebne odnose 

Intervjuvanec št. 1 ima s sodelavci korektne odnose. Ob začetku vsakega projekta vsem 

sodelujočim predstavi svoj pogled na zadevo in enako pričakuje ter dopušča tudi od drugih. S 

tem želi že na samem začetku vzpostaviti pozitivno klimo in medsebojno zaupanje. S tem tudi 

določi odgovornosti in pooblastila. Tudi podizvajalci se po povratnih informacijah ob 

takšnem odnosu počutijo na nek način varne, saj vedo, da se nanj lahko zanesejo in imajo 

hkrati občutek reda. 

Konflikte poskuša reševati na miren način. Je pa odvisno, s kom ima opravka. V kolikor do 

konflikta pride na gradbišču, je odnos trši, bolj grob, na višjem nivoju pa spet mirnejši. Velik 

vpliv na pristop ima položaj sogovornika, njegova izobrazba itd. Tu je ključna intuicija. 

Intervjuvanec celo meni, da bi ga v primeru mirnejšega nastopa pri reševanju konfliktov na 

gradbišču smatrali za ravnodušnega.  

Glede reševanja konfliktov bi želel ostati še mirnejši, bolj priseben in skoncentriran, da bi ga 

celotna situacija manj osebno ganila, s čimer bi lahko bolje odreagiral. Še vedno se namreč 

zgodi, da reagira burno, kar pa mu ni všeč. Na koncu poudari, da je treba vedno imeti v mislih 

naravo dela. 
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Intervjuvanec št. 2 pravi, da njegov način pogajanj pozitivno vpliva na medosebne odnose. 

Vrata ima posledično povsod odprta, saj vsi vedo, da s svojim načinom pogajanja ne ogroža 

nobenega. 

Konfliktne situacije, če je možno, prespi in jih nadalje rešuje umirjeno. Včasih to ni dovolj in 

je z namenom rešiti konflikt treba vložiti obilico energije, se pogovarjati. Pogovori pa morajo 

temeljiti na trdnih temeljih, torej na argumentaciji in ne praznem govoričenju. Po besedah 

intervjuvanca je v gradbeništvu problem, ker se velika večina v tem poslu ne zna pogajati in 

se v probleme zgolj zaletava. Ne znajo se postaviti v vlogo sogovornika ali zadeve pogledati 

širše. Intervjuvancu je ključni cilj pogajanj, da so vse vpletene strani zadovoljne z rezultatom 

pogajanj. 

Intervjuvanec št. 3 se konfliktom izogiba v smislu, da naredi vse, da do teh ne pride. To 

doseže s pogovorom, realnim pogledom na kakršnokoli situacijo in neagresivnostjo. Tudi 

spoštljiv odnos do sodelujočih pripomore, da do konflikta ne pride. Ključna sta tudi 

sodelovanje in skupna angažiranost pri reševanju problemov.  

Ko govori o naročniku, je zadeva nekaj drugačna. Tu tudi podleže, kar pripisuje manjši lastni 

samozavesti in načelu, da se težko z nekom pogovarja oziroma normalno sodeluje, potem ko 

je s to osebo imel konflikt. Zato raje vzdržuje odnose, v katerih se da normalno delati. Res je, 

da se ne preda takoj, a ko vidi, da pogovor ne pelje nikamor, ko je nasprotna stran neomajna 

in nekooperativna oziroma gredo pogajanja v smer izven njegove pristojnosti, odločitev celo 

preloži svojemu nadrejenemu. S tem želi tudi ohraniti interes podjetja, torej da ga finančno ali 

drugače ne oškoduješ. 

V primeru, da nad intervjuvancem nekdo nastopa agresivno ali povzdiguje glas, odreagira v 

enaki meri, a do neke meje, saj prepir običajno ne prinese rezultatov. V takšnih situacijah se 

vrneš k argumentaciji in iskanju strokovnih potrditev podanih mnenj in stališč. 

Intervjuvanec št. 4 konflikte rešuje mirno, če je treba, naredi korak nazaj, a le v primeru, ko je 

krivda za konflikt na njegovi strani. 

Intervjuvanec št. 5 pove, da njegov način pogajanj pozitivno vpliva na odnose z naročniki, kar 

potrjujejo tudi dosedanje izkušnje. S podrejenimi je malo drugače, a predvsem zato, ker so iz 

preteklosti vajeni drugačnega vodenja, a se tudi ta odnos zelo izboljšuje. 

Konflikte, ki jih je v gradbeništvu veliko, rešuje zelo mirno. Vedno je pripravljen na pogovor 

in prisluhniti vsakomur, saj sprejema pozitivno kritiko. Argumenta moči, to je dejstva, da je 

direktor, nikoli ne izkorišča, saj smatra, da to med normalnimi ljudmi ni potrebno. Glede 

reševanja konfliktov ne bi spremenil ničesar, saj smatra, da je njegov pristop, v katerem 

stremi k zadovoljstvu vseh vpletenih ter korektnosti, edini pravi in hkrati edini, ki vodi k 

dolgoročnosti. 
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Intervjuvanec št. 6 je stališča, da prepir ne prinese rešitev, zato poskuša prepir vedno umiriti 

ali ustaviti. Včasih je treba dati le času čas, medtem pa pripraviti dodatne argumente ali 

rešitve. Konfliktu se je po besedah intervjuvanca treba izogibati, kar ne pomeni, da se od 

konflikta beži, ampak da se išče rešitve v izogib konfliktu. Zase tudi pravi, da je zelo vzkipljiv 

in posledično izreče zadeve, preden premisli. 

Intervjuvanec št. 7 pravi, da zna vzpostaviti dobre medosebne odnose, saj smatra, da je to 

ključ do uspeha. Njegov pristop k dobrim medosebnim odnosom vsekakor temu pripomore. 

Zaveda se lastnih interesov, a mu je hkrati jasno, da ima vsak posameznih drugačne želje, zato 

se z njimi ukvarja individualno. S tem ugotovi, v čem je kdo najboljši, na podlagi česar se 

posamezniku tudi dodeli delo in do njega temu primerno pristopa. Konflikte rešuje s 

pogovorom ali zagovorom. 

Intervjuvanec št. 8 ima pozitiven medosebni odnos tako s predstavniki naročnika kot 

sodelavci, ki temelji na pogovoru in usklajevanju. Njegov način pogajanj ima torej pozitiven 

vpliv na medosebne odnose. Konflikte rešuje s pogovorom, uporabo objektivnih meril in 

strokovnostjo.  

Intervjuvanec št. 9 svoj vpliv na medosebne odnose označuje kot pozitiven. Medosebni 

odnosi morajo biti po njegovem mnenju korektni, profesionalni in zaupanja vredni. Ne glede 

na to je treba biti pripravljen tudi na to, da te nasprotna stran pusti na cedilu, a v principu je 

treba biti optimist. Včasih je treba pretehtati, ali je določen konflikt sploh smiselno reševati, 

določenim je po drugi strani treba dati le nekaj časa. Če gre za konflikt strokovne narave, se 

ga rešuje ob prisotnosti strokovnjakov. Glede reševanja konfliktov bi si želel imeti le več 

pooblastil. 

Intervjuvanec št. 10 ima dobre medosebne odnose, saj pri pogajanjih poskuša ločiti osebno in 

profesionalno, kar pa večina njegovih sogovornikov žal ni sposobna. Glede reševanja 

konfliktov se smatra za neizkušenega in naivnega. Rešuje jih s pogovorom, včasih pa je 

preprosto treba dati času čas oziroma počakati na pravi trenutek. 

Intervjuvanec št. 11 je zelo impulzivna oseba. S sodelavci ima dober odnos, a hkrati priznava, 

da se z njimi veliko prepira. Pove, da bi bili odnosi še boljši, v kolikor bi bil sam mirnejši, 

delalo bi se posledično hitreje, saj bi več pozornosti namenili poslušanju kot reševanju 

nesoglasij. 

Intervjuvanec št. 12 je mnenja, da na kakovost medosebnih odnosov najbolj vpliva 

pomanjkanje časa, kar se odraža v slabi komunikaciji. S tem sogovorniki ne vedo, kaj si druga 

stran misli, kaj dela in kako na situacijo gleda. Včasih je bilo pogovora več, danes je več ali 

manj le še delegiranje. Konfliktov, ki se nato porajajo, po njegovem ne rešuje dobro. Sicer jih 

rešuje s pogovorom, a največjo težavo vidi v neenakopravnosti udeležencev konflikta in 
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situaciji, ko ena izmed strani ni zainteresirana rešiti konflikta. Sam zadev dodatno ne 

zaostruje, podaja predloge, kako bi se konflikt dalo rešiti. 

Intervjuvanec št. 13 zaradi dobrih medosebnih odnosov vedno dobi naročeno. Do manjših 

prepirov sicer prihaja, a se na koncu vse zgladi, pri čemer vedno uporablja objektivna merila. 

Intervjuvanec bi želel pri reševanju konfliktov biti še mirnejši, da bi reagiral manj burno. 

Intervjuvanec št. 14 si za konflikte, ki jih ne more rešiti sam, vzame čas za premislek. Stopi 

korak nazaj. Po potrebi angažira strokovnjake s področja, na katerem je prišlo do nesoglasij. 

V nadaljevanju konflikt vedno reši na podlagi utemeljenih argumentov. Pri tem je etičen in 

spoštljiv. 

Intervjuvanec št. 15 ni nagnjen k prepirom. Spore poskuša reševati mirno in razumno ter 

doseči obojestransko zadovoljiv zaključek. Pri tem gre za izmenjavo strokovnih mnenj, ki se 

jih argumentira. Na način reševanja konfliktov po njegovem mnenju najbolj vpliva karakter 

človeka in izkušnje. Ko dozoriš, poslušaš in upoštevaš  tudi drugo stran. Želel bi si biti bolj 

samozavesten oziroma suveren in odločen. 

Intervjuvanec št. 16  konflikte rešuje s pogovorom. Konflikte, ki niso rešljivi na njegovem 

nivoju, preda nadrejenim. 

Identifikacija negativnih vplivov prevladujočega načina pogajanj na delo in medosebne 

odnose 

Intervjuvanec št. 1 izpostavlja cilje projekta pred medosebne odnose, zaradi česar se na 

sodelavce prenaša pritisk, ki nadalje povzroča stresne situacije. Za zmanjšanje omenjenih 

stresnih situacij bi morda moral reagirati manj burno, a po drugi strani izpostavlja, da je 

glasna in burna komunikacija pravzaprav edina, ki jo na gradbišču razumejo. Pravi tudi, da se 

v gradbeništvu preveč naslanjamo na izkušnje, poleg tega se pri teh poslih srečujejo predvsem 

ljudje z gradbenim znanjem, kar pa za nekega vodjo ni dovolj. Potrebno je znanje 

managementa, vodenja in pogajanja. 

Intervjuvanec št. 2 se glede identifikacije negativnih vplivov prevladujočega načina pogajanj 

na delo in medosebne odnose ni izjasnil. 

Intervjuvanec št. 3 je mnenja, da njegov način pogajanj negativno ne vpliva na medosebne 

odnose, saj težave rešuje z dialogom. 

Intervjuvanec št. 4 vidi negativen vpliv zaradi pomanjkanja znanja s področja pogajanj. 

Intervjuvanec št. 5 se glede identifikacije negativnih vplivov prevladujočega načina pogajanj 

na delo in medosebne odnose ni izjasnil. 
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Intervjuvanec št. 6 smatra, da je pri nekaterih zadevah premalo odločen. Po drugi strani se 

uspešno izogiba negativnim vplivom, saj vedno poskuša začutiti sogovornika. 

Intervjuvanec št. 7 predvideva, da polovica ljudi, s katerimi sodeluje, ni zadovoljna z 

njegovim pristopom, a bo pri tem vztrajal, saj je do sedaj dosegal pozitivne rezultate. Tudi 

knjiga, ki jo je prebral s konkretnega področja, je potrdila pravilnost njegovega pristopa. Pazi 

pa, da ni nastopaški, saj s tem zagotovo ustvariš določeno negativnost. 

Intervjuvanec št. 8 negativnih vplivov pri svojem načinu pogajanj ne vidi. 

Intervjuvanec št. 9 pove, da so negativni vplivi le v primeru, ko se nehote naredi napako, kar 

pa je zelo redko. 

Intervjuvanec št. 10 pravi, da je še vedno preveč dominanten v pogajanjih, a predvsem zato, 

ker je na pogajanja zelo dobro pripravljen. Posledično preveč vsiljuje svoj prav, s čimer se 

sogovornik počuti izključenega. Skuša zmanjšati negativen vpliv dominantnosti in izkušenj, s 

katerimi prevlada nad drugimi. 

Intervjuvanec št. 11  največjo negativnost vidi v lastnem vpitju in v tem, da je slab poslušalec, 

kar velikokrat pripelje do konflikta.  

Intervjuvanec št. 12 se glede identifikacije negativnih vplivov prevladujočega načina pogajanj 

na delo in medosebne odnose ni izjasnil. 

Intervjuvanec št. 13 smatra, da negativnega učinka ne more biti, v kolikor imaš na nasprotni 

strani razumnega sogovornika. Če pa temu ni tako, potem negativen vpliv vsekakor je. Je pa 

tudi res, da imaš na gradbišču težko hkrati red in si obenem priljubljen. Gradnja je pomemben 

proces in je solidarnost zato pomembna. 

Intervjuvanec št. 14 je mnenja, da negativnega vpliva ni in da so se do sedaj vsi, s katerimi se 

je pri delu srečal, dobro odzvali na njegov način pogajanj.  

Intervjuvanec št. 15 pove, da negativno mogoče vpliva pomanjkanje samozavesti, zaradi česar 

včasih sprejme odločitve, ki morda niso najoptimalnejše, so pa vsekakor strokovno ustrezne. 

Na medosebne odnose negativnega vpliva ne vidi. 

Intervjuvanec št. 16 pravi, da ne vidi negativnih vplivov lastnega načina pogajanj na delo kot 

tudi medosebne odnose. Pri delu je namreč uspešen in tudi s sodelujočimi na projektih se 

razume. 
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3.3.2 Razvoj paradigmatskega modela (diagram) 

Zbrane podatke z delno strukturiranimi intervjuji se je analiziralo z metodo kvalitativne 

vsebinske analize
1
, katere bistvo je iskanje tem (pojmov in kategorij) v gradivu. Osrednji del 

kvalitativne vsebinske analize je proces kodiranja, znotraj katerega raziskovalec interpretira 

oziroma določa pomen (s pripisovanjem pojmov in kategorij) posameznim segmentom 

besedila. Vsebinska analiza podatkov je bila izvedena v šestih fazah (Mesec, 1998): (1) 

urejanje gradiva, (2) določanje tem in enot kodiranja, (3) odprto kodiranje (pripisovanje 

pojmov empiričnemu gradivu, aglomeracija sorodnih pojmov v kategorije, aksialno kodiranje 

in analiza značilnosti pojmov in kategorij), (4) izbor in definiranje relevantnih pojmov in 

kategorij, (5) odnosno kodiranje oziroma oblikovanje paradigmatskega modela, (6) 

oblikovanje interpretacije oziroma končne teoretične formulacije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Analiza intervjujev se nahaja pri avtorju dela. 
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Slika 3: Paradigmatski model 
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4 DISKUSIJA OZIROMA INTERPRETACIJA 

4.1  Identifikacija dejavnikov izbora prevladujočega načina pogajanj 

Dejavnike izbora prevladujočega način pogajanj v gradbeništvu lahko razdelimo na dve vrsti, 

in sicer na osebne na eni strani ter neosebne oziroma zunanje na drugi. Med osebne dejavnike 

izbora spadajo izkušnje, posnemanje in izobraževanje, to je znanje, medtem ko med neosebne 

oziroma zunanje lahko štejemo gospodarsko krizo, interes podjetja in kulturo dejavnosti. 

Pri osebnih dejavnikih so intervjuvanci v največji meri kot ključen dejavnik izbora 

prevladujočega načina pogajanj navedli izkušnje. Zaradi pomanjkanja le-teh so se v začetku 

kariere v pogajalskih situacijah večinoma počutili negotovi in neodločni. Obstajal je strah 

pred neuspehom, zato so v pogajanjih igrali več ali manj pasivno vlogo, pri čemer so želeli 

ustreči nasprotni strani v njenih zahtevah, kar je pravzaprav Cohenova (2007, 4) definicija 

mehkega pogajalca, ki se želi izogniti osebnim sporom in je pripravljen popustiti, da bi 

dosegel dogovor. Tudi McClean in Eldred (2006, 180) takšen način pogajanj pripisujeta 

nesebičnemu tipu pogajalca, ki mnogokrat občuti pomanjkanje informacij, znanja in izkušenj 

ter zavrača vsakršen konflikt. Sodelujoči v raziskavi ugotavljajo, da so dandanes na podlagi 

izkušenj v ključnih trenutkih sposobni bolje odreagirati, njihova samozavest je večja in 

posledično se lažje zoperstavijo sogovorniku. Pogajanja so danes bolj kot ne rutina, zaradi 

česar so tudi bolj sproščena in tekoča. Nastop je previdnejši in bolj potrpežljiv, strahu ni. Prav 

tako zaznavajo manj začetniške neučakanosti in zaletavosti, ko je bilo vse treba rešiti v 

najkrajšem možnem času. Pri tem kot ključno poudarjajo, da ne glede na neizkušenost 

strokovnost ni trpela, prav tako ni bil oškodovan interes podjetja, v katerem so zaposleni. 

Štirje od intervjuvancev so končali podiplomski študij managementa, kjer so se srečali s 

predmetom vodenje in pogajanja, četrtina intervjuvancev se je s pogajanji spoznavala ali se na 

to temo izobraževala s prebiranjem strokovne literature s področja pogajanj, nekaj njih pa je 

imelo v sklopu podjetja celo organizirana izobraževanja s področja vodenja in mehkih veščin, 

česar pa presenetljivo niso izpostavili kot ključen dejavnik, ki je vplival na njihov način 

pogajanj. Vendarle to pravzaprav ni presenečenje, saj kot pravita Miller in Colosi (1989, 1), 

se k pogajanjem redko pristopi sistematično, z učenjem. Pogajanj se učimo od oseb, s 

katerimi smo se pogajali, torej s posnemanjem. Učimo se tudi na izkušnjah, tako dobrih kot 

slabih. Kar se tiče posnemanja, so ga v največji meri deležni nadrejeni intervjuvancev, ki so 

predvsem dobri poslušalci, v pogajanjih delujejo umirjeno, potrpežljivo in prijazno. Posnema 

se tudi kolege in celo nasprotno stran. 

Med neosebnimi oziroma zunanjimi dejavniki izbora prevladujočega načina pogajanj ima 

med intervjuvanci največji vpliv trenutna gospodarska kriza, ki se še posebej močno odraža 

ravno v gradbeni panogi. Kot pravi intervjuvanec št. 8, »/…/ je zaradi trenutnega stanja v 

gradbeništvu situacija zelo napeta /…/«. Zaradi težkih razmer v predmetni panogi, plačilne 
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nediscipline in pomanjkanja investicij je bil v določenih situacijah v ospredje postavljen 

interes podjetja, ki je zasenčil sicer prevladujoč način pogajanj intervjuvancev. Intervjuvanec 

št. 15 omenja, »/.../ da so v današnjih časih velik problem finance /…/«. Interes podjetja, kot 

drugi najmočnejši dejavnik izbora, na način pogajanj ne vpliva v najboljši meri, o čemer več v 

nadaljevanju. A v trenutni gospodarski situaciji je pred medosebni odnos, dolgoročnost in 

obojestransko zadovoljiv dogovor včasih postavljeno preživetje podjetja, katerega interese se 

zastopa. Zadovoljstvo in celo preživetje nasprotne strani je nepomembno, ali kot je dejal 

intervjuvanec številka 1: »/…/ Primoran sem upoštevati zgolj interes podjetja in nastopati, kot 

da jutri ne obstaja,« pri čemer je glavni cilj pogajanj najboljši finančni izkupiček. Če se k 

opisanemu doda še vpliv kulture dejavnosti, ki jo intervjuvanci opisujejo kot trdo, 

neusmiljeno, na trenutke celo agresivno, bi lahko zaključili, kakšen način pogajaj prevladuje 

pri srednjem managementu X generacije v slovenskem gradbeništvu. Na obnašanje oziroma 

stil pogajalca ima kultura podjetja med sodelujočimi v raziskavi velik vpliv, kar sta ugotovila 

že Steel in Beasor (1999, 19). 

A temu, kot bomo videli v nadaljevanju, vendarle ni tako, saj omenjeni neosebni oziroma 

zunanji dejavniki, to so gospodarska kriza, interes podjetja in kultura dejavnosti, na način 

pogajanj vplivajo le v konkretnih primerih, v splošnem pa imajo v primerjavi z osebnimi 

dejavniki zanemarljiv in predvsem kratkoročen vpliv. 

4.2 Identifikacija prevladujočega načina pogajanj 

Prevladujoč način pogajanj predstavnikov srednjega managementa X generacije v slovenskem 

gradbeništvu, ki so sodelovali v raziskavi, se lahko analizira s stališča vsebine pogajanj in 

samega cilja le-teh. Z namenom doseči želene cilje se namreč srednji management poslužuje 

vrste prijemov in pristopov, s katerimi zastavljene cilje tudi doseže. Pri svojih pogajanjih 

intervjuvanci največji poudarek namenjajo pripravi na sama pogajanja, argumentaciji lastnih 

mnenj s konkretnimi podatki, dialogu, uporabi objektivnih meril, strokovnosti in jasnosti, kar 

se na koncu odraža v pravičnem in poštenem odnosu med pogajalci. Po Steelu in Beasorju 

(1999, 33) uspešna pogajanja za dosego ciljev zahtevajo obvezno seznanitev z vsemi 

pomembnimi in potencialnimi cilji, torej dobro pripravo na pogajanja ter jasno razumevanje 

samih ciljev. Cohen (2002, 3) pa dodaja, da bodo pogajanja uspešna le pod pogojem, da 

udeleženci delujejo pošteno. S takšnimi prijemi in pristopom želijo poiskati skupne interese 

pogajalskih strani, kar je predpogoj za dosego obojestransko zadovoljivega dogovora in 

posledično dolgoročnega sodelovanja. 

Intervjuvanci se na večino pogajanj temeljito pripravijo in po potrebi k pogajanjem povabijo 

tudi kolege, ki so strokovnjaki na določenem področju. Predpriprave zajemajo pripravo 

potrebne dokumentacije, analizo podatkov, seznanitev s stališči oziroma interesi nasprotne 

strani in celo izbiro primerne pogajalske taktike. Ta lastnost, ki jo z eno besedo lahko 

opišemo kot temeljitost, je ena izmed ključnih lastnosti pogajalca, ki se poslužuje združevalne 
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strategije pogajanj (Asherman in Vance Asherman, 2001, 7). Sodelujoči v raziskavi 

ugotavljajo, da se čas, potreben za priprave, glede na pridobljene izkušnje z leti zmanjšuje. 

Pri pogajanjih intervjuvanci stremijo k jasnosti. Jasnost oziroma jasno komuniciranje je po 

Geraghtyju (2006, 1–3) ena izmed treh ključnih lastnostih dobrega pogajalca. V brezciljnem 

pogajanju ne vidijo smisla, zato vedno poskušajo nedvoumno določiti, za kaj v pogajanjih gre 

oziroma kaj predstavlja problem, okoli katerega je treba doseči dogovor. Če se problema 

oziroma konflikta jasno ne definira, intervjuvanci menijo, da se je pravzaprav nemogoče 

začeti pogajati, saj kot pravi Kavčič (1992,11), do pogajanj pride šele, če obstaja konflikt. 

Intervjuvanec št. 1 pove, da je »vsakršen pogovor brez zaključka nesmiseln«, torej je cilj 

pogajanj doseči dogovor, kar pa je po definiciji Fisherja, Uryja in Pattona (1998, 30) sicer ena 

izmed lastnosti mehkega pogajalca. Steel in Beasor (1999, 11) po drugi strani takšno 

naravnanost k razreševanju konfliktov, ki onemogočajo doseganje najboljših rezultatov, 

označujeta kot značilnost pogajalca, nagnjenega k sodelovanju.  

Da bi se v nadaljevanju pogajanj lahko našlo skupne interese vseh vpletenih, je treba po 

besedah intervjuvanca št. 10 »/… /igro širiti, raziskovati, kaj vse bi lahko predstavljalo rešitev 

za problem, ki je predmet pogajanj«, »/…/ a po drugi strani je širjenje igre zelo nevarno, če se 

zadeve tako zapletejo, da ni več možno narediti konkretnega zaključka«. Podobno razmišlja 

tudi intervjuvanec št. 13, saj je po njegovem »/…/ na situacijo treba gledati širše in biti 

dojemljiv za predloge /…/«. Intervjuvanec št. 2 pa pove »/…/da je zadeva širša, da se lahko 

od te točke giblješ levo in desno, naprej in nazaj«. S »širjenjem igre« se tako ne išče enega 

samega odgovora, ki smo ga pripravljeni sprejeti sami ali katerega bo sprejela le nasprotna 

stran, s takšnim pristopom se oblikuje večje število možnih izbir v pogajanjih, kar je značilno 

za načelna pogajanja (Fisher, Ury, Patton, 1998, 30). 

Vsi intervjuvanci pri reševanju nesoglasij v pogajanjih uporabljajo izključno objektivna 

merila, torej določila medsebojno sklenjenih pogodb, tehnične dokumentacije, standardov, 

pravilnikov in celo zakonov. Ker se ob tem pri pogajanjih poslužujejo še konkretnih podatkov 

in trdne argumentacije, kar je pravzaprav zagotovilo strokovnega pristopa k reševanju 

problemov, sta pravičnost in poštenost pogajalskega procesa zagotovljena. McClean in Eldred 

(2006, 181–182) potrjujeta, da ob podpiranju lastnih pogledov z logičnimi in praktičnimi 

argumenti »dobim – dobiš« izid ne more izostati. Intervjuvanec št. 3 stremi k poštenemu 

plačilu za pošteno opravljeno delo, medtem ko intervjuvanec št. 7 pravi: »Na prvem mestu je 

pravičnost, korektnost do vseh, pravila igre morajo biti jasna vsakomur. Vsakdo se mora 

zavedati svojih odgovornosti in dolžnosti, spoštovanje tega pa je temelj dolgoročnosti.« S 

takšnim pristopom vztrajanja na uporabi objektivnih meril se lahko doseže rezultat, ki temelji 

na od volje neodvisnih merilih, kar je po Fisherju, Uryju in Pattonu (1998, 30) ena temeljnih 

definicij načelnega načina pogajanj. 

Cilj prevladujočega načina pogajanj srednjega managementa X generacije v slovenskem 

gradbeništvu je poiskati skupne interese, na podlagi katerih se lahko doseže obojestransko 
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zadovoljiv dogovor in posledično zagotovi dolgoročnost sodelovanja, čemur skoraj v 

popolnosti ustreza Cohenova (2007, 4) definicija načelnega pogajanja: »Upoštevati je 

potrebno tudi interese nasprotne strani. Bolje, ko poznamo njihove interese, bolj učinkovito se 

lahko pogajamo.« Pomena skupnega interesa za celoten uspeh pogajanj se sodelujoči v 

raziskavi zelo zavedajo. Do identifikacije le-tega pa je treba priti s pogovorom, to je 

postavljanjem vprašanj in poslušanjem, postavljanjem v vlogo nasprotne strani, z namenom 

ugotoviti njene želje. Izsiljevanje nikakor ne pride v poštev, najprimernejše je iskanje rešitve, 

ki je pogodu vsem stranem. »Dobim – dobiš« izid je po besedah intervjuvanca št. 9 prioriteta. 

Za dosego »dobim – dobiš« izida je potreben skupen pristop k reševanju problemov, kar je 

kasneje tudi vzrok za obojestransko zadovoljstvo (Asherman in Vance Asherman, 2001, 30). 

Hkrati je za takšne izid pogajanj po besedah McCleana in Eldreda (2006, 181–182) treba 

poslušati pripombe in argumente nasprotne strani, s čimer poskušamo ugotoviti, kaj nasprotna 

stran zares želi. Medtem intervjuvanec št. 10 pravi: »Ko nekdo potegne krajši konec, to niso 

pogajanja. Pri pogajanjih ne obljubljaš nečesa, česar ne moreš izpolniti. Dolgoročnost je eden 

glavnih ciljev pogajanj.« Sicer pa je v gradbeništvu skupni interes, predvsem v fazi izvedbe, 

enak vsem vpletenim, po besedah intervjuvanca št. 16 je to, »/…/ da se projekt zaključi v roku 

in kakovostno«, o čemer govorita tudi Scott in Biling (1990). 

Po prepričanju intervjuvanca št. 8 se skupni interes sme zanemariti  le v primeru, »/…/ ko 

nasprotna stran ne spoštuje pogodbenih določil in dogovorov, ko s tem povzroča osebno in 

finančno škodo, v takšnih primerih ni drugega izhoda kot zadeve zaključiti 

brezkompromisno«. 

4.3 Vpliv prevladujočega načina pogajanj na medosebne odnose 

Medosebne odnose med intervjuvanci, ki so sodelovali v raziskavi, definirajo zaupanje, 

spoštovanje, sodelovanje, agresivnost in konflikt. 

Zaupanje v pogajanjih intervjuvanci izpostavljajo kot zelo pomembno, kar Fisher, Ury in 

Patton (1998, 30) obravnavajo kot lastnost mehkega načina pogajanj. Še več, po njihovem 

mnenju se zaupanju pri načelnem pogajanju, katerega smatrajo kot najprimernejšega, ne bi 

smelo pripisovati nobenega pomena. Po drugi strani Cohen (2007, 6) pri načelnem pogajanju 

obojestransko zaupanje smatra kot nujnost za učinkovitost le-teh. Zaupanje je po Kavčiču 

(2004, 240) hkrati tudi temelj združevalne strategije pogajanj. Intervjuvanec št. 4 pove, da si 

poslovnega partnerja želi pridobiti z zaupanjem. Zaupanje zelo vpliva na medosebni odnos, 

enako velja tudi v obratni smeri. V sodelovanje in dober medosebni odnos verjameta tudi 

Bolman in Deal (2006, 21), kar je po njunem značilno za pogajalca, ki je nagnjen k 

sodelovanju. Intervjuvanec št. 9 se drži načela, »da je vzpostavitev dobrega odnosa prioriteta 

/…/«,  intervjuvanec št. 5 je mnenja, da je »medosebni odnos zelo pomemben, saj je osnova 

za sodelovanje /…/«, ter nato nadaljuje »dolgoročno sodelovanje je tudi potrditev, da je 

stranka zadovoljna, da obstaja spoštovanje /…/«. Po drugi strani intervjuvanec št. 8 izpostavi, 
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da »/… /medosebni odnos ne pomeni kaj dosti, ko nasprotna stran ne spoštuje pogodbenih 

določil in dogovorov ter posledično povzroča škodo na projektu«. Brez zaupanja torej ni 

spoštovanja in obratno, medtem ko na medosebni odnos vplivata tako zaupanje kot 

spoštovanje. Tudi Scott in Billing (1990, 12) povesta, da se pri konstruktivnih pogajanjih 

zaupanje prepleta s spoštovanjem in da mora biti le-to zasluženo. Sodelujoči v raziskavi 

poudarjajo, da bolj ko zaupajo sogovorniku, bolj kot ga spoštujejo, boljši so medosebni 

odnosi.  

Intervjuvanci prav tako ugotavljajo, da pri pogajanjih zaupanje vpliva tudi na samo 

sodelovanje. Višja kot je stopnja zaupanja, višja je stopnja sodelovanja. Intervjuvanec št. 15 

pove: »/…/ Vzpostavljen odnos temelji na zaupanju in plodnem sodelovanju, iz česar se lahko 

celo razvije prijateljski odnos«. Slednje je, če upoštevamo Gerghtyja (2006, 6), zelo 

dobrodošlo, saj so po njegovem pogajanja pravzaprav prijateljsko prepričevanje. Zelo 

pomembna ugotovitev glede medosebnih odnosov je, da ti v nobenem primeru niso bili 

poslabšani po končanih pogajanjih. Vsi intervjuvanci so namreč brez zadržkov izpostavili, da 

je pred medosebnim odnosom pri njihovih pogajanjih najmanj interes projekta oziroma 

podjetja. A ne glede na to jim medosebni odnosi pomenijo veliko in poskušajo delovati v 

smeri, ko si po končanih pogajanjih »/…/lahko sežeta v roke in morda v prihodnosti ponovno 

sodelujeta«, kot je povedal intervjuvanec št. 16. Podobno velja za vzpostavljanje prijateljskih 

vezi z nasprotno stranjo. Vsekakor se med pogajanji poskuša ustvariti sproščeno vzdušje, a 

zgolj z namenom ustvariti pogoje, v katerih lahko pogajanja potekajo bolj gladko kot sicer. 

Temu pritrjujeta tudi McClean in Eldred (2006, 181), saj po njunem nikakor ni dobro 

preprosto skočiti v pogajanja brez ogrevanja ozračja in medsebojnih odnosov, v kolikor 

seveda stremimo k »dobim – dobiš« izidu. Enakega mnenja sta tudi Scott in Billing (1990, 

12), ki zagovarja prisrčno, kooperativno in svežo klimo, ki pa vendarle mora ostati hkrati 

poslovna.  

Po drugi strani intervjuvanci ne odobravajo in tako tudi ne dovolijo nobene oblike agresije v 

pogajanjih. Vsakršen poskus agresivnega delovanja nasprotne strani, to je grožnje ali kričanje, 

v trenutku prekinejo. Takšen pristop pri načelnem pogajanju opiše tudi Cohen (2007, 4), ki 

trdi, da v primeru soočenja z nasilnim in prepirljivim pogajalcem le-tega opozorimo, da lahko 

na takšen način ogrozi končen dogovor. V kolikor vendarle pride do povzdigovanja glasu, se 

takšnemu nastopu še zoperstavijo z enako mero, a dlje od tega ne gredo nikoli. Takšne 

situacije rešujejo s prekinitvijo pogajanj, z molkom ali z jasnim signalom, da je takšen način 

pogajanj nespremenljiv. Tudi Acuff (2008, 42) je zapisal, da se izkušeni pogajalci, ki so 

nagnjeni k »dobim – dobiš« izidom, ne poslužujejo napadalno obrambnega, to je agresivnega 

delovanja. Intervjuvanec št. 10 je glede agresivnega pogajanja podal zanimivo mnenje, in 

sicer: »Težava je v primerih, ko je oseba čustveno vpeta v problem, ko ni zadosti znanja, ki 

omogoča razumevanje problema, potem prihaja do vpitja in šikaniranja nasprotne strani.«  
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Intervjuvanci se konfliktom izogibajo, a kot pravi intervjuvanec št. 6, »/…/ to ne pomeni, da 

se od konflikta beži, ampak da se išče rešitve v izogib konfliktu«. Torej, naredijo vse, kar je v 

njihovi moči, da do konflikta ne pride. V kolikor do konflikta vseeno pride, le-tega poskušajo 

rešiti s pogovorom, po potrebi si vzamejo tudi čas za premislek. Reševanje konfliktov terja 

obilico energije, a ključno je izogibanje praznemu govoričenju. Intervjuvanci se pri reševanju 

konfliktov vedno poslužujejo argumentov, podprtih s strokovnim znanjem in objektivnimi 

merili. Intervjuvanec št. 9 izpostavi: »/…/ Če gre za konflikt strokovne narave, se ga rešuje ob 

prisotnosti strokovnjakov.« Določenim konfliktom je treba le dati čas in se potem rešijo sami, 

so pa tudi konflikti, ki se jih predvsem zaradi nesodelovanja nasprotne strani ali celo 

premajhnih pooblastil ene ali druge strani preprosti ne da rešiti. V takšnih primerih se 

reševanje konflikta preda nadrejenim. 

4.4 Vpliv prevladujočega načina pogajanj na delo 

Sodelujoči v raziskavi ocenjujejo, da je vpliv prevladujočega načina pogajanja na delo 

pozitiven, saj se način pogajanj, pristop do sodelujočih kot tudi medsebojno sodelovanje 

odražajo v dobro opravljenih storitvah in uspešno zaključenih projektih. Projekti so zaključeni 

v pogodbeno dogovorjenih rokih, znotraj odobrenega proračuna in skladno s predpisano 

kakovostjo, kar skorajda enako povzame tudi intervjuvanec št. 8: »Projekti so realizirani, 

uspešno zaključeni, tako s finančnega kot tudi uporabnega stališča.« Pozitiven vpliv na delo 

se odraža tudi v zadovoljstvu naročnika in medosebnih odnosih na delovnem mestu. 

Intervjuvanci takšno stanje pripisujejo lastni sposobnosti realnega pogleda na delo, njihovi 

dostopnosti in pripravljenosti na pogovor. Intervjuvanec št. 5 pri tem pravi: »/…/ S korektnim 

odnosom se vzpostavita nek občutek pripadnosti in vzajemna odgovornost, kar se odraža v 

dobro opravljeni storitvi /…/« Čas je faktor, zaradi pomanjkanja katerega bi bila lahko 

delovna klima še boljša, a hkrati je to tudi edini dejavnik, s katerim bi se dejansko stanje 

lahko še izboljšalo. 

4.5 Identifikacija negativnih vplivov prevladujočega načina pogajanj na delo in 

medosebne odnose 

Negativnega vpliva prevladujočega načina pogajanj na delo in medosebne odnose, ki bi ga 

izpostavili vsi intervjuvanci oziroma večina njih in bi jim bil potemtakem skupen, ni. 

Pravzaprav vsi intervjuvanci zaključujejo, da na splošno ne zaznavajo negativnega vpliva. 

Najbolj se negativni vpliv približa v primerih prenašanja pritiska in posledično stresa na 

kolege ter podrejene zaradi vse krajših konstruktivnih pogovorov, kar je posledica 

pomanjkanja časa. O delu in z njim povezanimi nalogami se ne vodi pogovorov, ampak se 

naloge delegira, kar, kot rečeno, stresno vpliva na sodelujoče. Negativno na delo posredno 

vpliva tudi pomanjkanje samozavesti pri intervjuvancih, zaradi česar intervjuvanec št. 15 v 

določenih primerih, kot pravi sam, »/…/ sprejme odločitve, ki niso morda najoptimalnejše, so 
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pa vsekakor strokovno ustrezne«. Zadnji izpostavljeni negativni vpliv na delo kot tudi na 

medosebne odnose se nanaša na preveliko dominantnost. Intervjuvanec št. 10 ugotavlja, da    

»je na pogajanja vedno zelo dobro pripravljen, nehote prevzame pobudo in vsiljuje svoj prav 

sogovornikom, zaradi česar se ti počutijo izključene. K sreči težavo prepoznava in jo vedno 

tudi poskuša omiliti, če že ne popolnoma odpraviti«. 
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5 ZAKLJUČEK 

5.1 Sklep 

Hipoteza magistrske naloge je bila, da se srednji management X generacije v slovenskem 

gradbeništvu (v nadaljevanju srednji management) pogaja na trd način. To naj bi pomenilo, da 

sogovornike v pogajanjih obravnavajo kot nasprotnike, da jim je glavni cilj zmaga, da so 

nezaupljivi, nagnjeni h grožnjam in zavajanju, zavzemanju stališč ter vršenju pritiska. Takšen 

pristop vodi k tako imenovani razdruževalni strategiji pogajanj, kar se na koncu odraža v 

izidu pogajanj, ki jih poimenujemo »dobim – izgubiš« ali celo »izgubim – izgubiš«, torej da 

najmanj ena ali celo obe pogajalski strani v pogajanjih izgubita oziroma ne dosežeta želenega 

cilja. Rezultati raziskave pa so pokazali ravno nasprotno. 

Kot že opisano v tem magistrskem delu, pogajanja delimo glede na način, strategijo in 

taktiko. Kar se tiče načina pogajanj, se je možno pogajati mehko, načelno ali trdo. Iz 

opravljenih intervjujev je razvidno, da se intervjuvani predstavniki srednjega managementa X 

generacije  v slovenskem gradbeništvu v pogajanjih ne trudijo dokazovati lastne moči, da se 

ne ženejo izključno za zmago, se ne koncentrirajo na lastna stališča in skrbi, kar je na primer 

značilno za trda pogajanja. Po drugi strani pa se (tudi) ne izogibajo osebnim sporom in ne 

popuščajo z namenom doseči dogovor, na podlagi česar bi jih lahko okarakterizirali kot 

mehke pogajalce. Pri pogajanjih se osredotočajo predvsem na težavo, ki je predmet 

morebitnega konflikta in ne na osebne lastnosti nasprotnika. V prvi vrsti se posvečajo lastnim 

interesom in ne zgolj oziroma samo stališčem, a hkrati vzamejo v obzir tudi interes nasprotne 

strani, saj se zavedajo, da se je ob poznavanju interesov nasprotne strani mogoče bistveno 

bolje pogajati. To je pravzaprav bistvo načelnega pogajanja, s katerim se skuša doseči 

obojestransko korist. Tudi v primeru križanja interesov vztrajajo na poštenih in objektivnih 

merilih, pri čemer se ne uporablja zvijač in nastopaštva in s čimer jim je omogočeno priti do 

tistega, kar želijo, ter pri tem ostati spodobni. S takšnim načinom je intervjuvanim 

predstavnikom srednjega managementa X generacije  v slovenskem gradbeništvu omogočena 

poštenost in hkrati zaščita pred tistimi, ki bi se z njihovo poštenostjo lahko okoristili. 

Nasilnega oziroma prepirljivega dialoga nikakor ne odobravajo in v kolikor do tega vendarle 

pride, pogajanja ob predhodnem opozorilu prekinejo. Zaupanju pripisujejo veliko težo, kar je 

po definiciji sicer bolj značilnost mehkega načina pogajanj, a gre v tem primeru bolj kot za 

naivno zaupanje nasprotni strani za zaupanje, ki je temelj za dobre medosebne odnose in 

nadalje boljšo pogajalsko klimo. V pogajanjih torej stremijo k doseganju učinkovitega 

dogovora, ki izboljša odnos med strankama, vključenima v pogajanja, oziroma ga najmanj ne 

poslabša. 

Intervjuvani predstavniki srednjega managementa X generacije v slovenskem gradbeništvu v 

pogajanjih ne poskušajo prepričati nasprotne strani, da zgolj sprejme dogovor, ne utemeljujejo 

lastnih prepričanj, se ne prerekajo, ne grozijo in ne vkopavajo v lastna stališča. Takšen 
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pristop, s katerim se skuša doseči, kar je največ mogoče, je kratkoročnega značaja in je 

značilen za razdruževalno strategijo. Intervjuvanci delujejo ravno nasprotno. Kot že rečeno, 

veliko stavijo na zaupanje in medsebojno razumevanje. Opravljeni intervjuji raziskave so 

izkazali, da je srednji management pri pogajanjih temeljit, oziroma da se na pogajanja dobro 

pripravi. Preuči dokumentacijo, ki se na pogajanja nanaša, zbere kar se da veliko informacij, 

ki jih nato dodatno preveri. Nastopa kooperativno ter se trudi biti pošten in učinkovit. 

Ponovno, zavzemanje za objektivna merila lahko vodi k poštenemu rezultatu pogajanj. S 

takšno strategijo, to je združevalno strategijo in zavedanjem, da so pogajanja proces, se lahko 

vzpostavi dolgoročen odnos. Dolgoročen odnos so izpostavili pravzaprav vsi intervjuvanci. 

Po njihovem vsaka pogajanja zaključijo ali najmanj poskušajo zaključiti na način, da 

medsebojni odnos ni oškodovan. Kot že povedano, pa je takšna strategija zelo učinkovita pri 

skupinah ljudi, ki izhajajo iz različnih kultur, etničnih sredin in ekonomskega položaja, kar pa 

je mešanica ljudi, s katero se v gradbeništvu, tudi že na lokalni ravni, srečujemo pravzaprav 

vsakdan. Katero od obeh strategij, torej razdruževalno ali združevalno strategijo, pogajalec 

izbere, je odvisno od njegove osebnosti, kulturnega ozadja ali kulture podjetja oziroma 

panoge, karakteristik pogajalske situacije kot tudi karakteristik nasprotne strani. Raziskava je 

pokazala, da intervjuvanci na podlagi lastne osebnosti vedno izberejo združevalno strategijo 

pogajanj, na kar pa v bistvu ne vpliva ne delovna funkcija intervjuvanca, torej da deluje v 

srednjem managementu, kot tudi ne geografsko področje (slovensko gradbeništvo) delovanja. 

Na izbiro strategije tako le občasno vplivajo preostali trije dejavniki, od tega najbolj 

karakteristike pogajalske situacije in karakteristike nasprotne strani. Konkretno v smislu 

pogajalske situacije na strategijo pogajanja najbolj vpliva gospodarska kriza, zaradi katere so 

se intervjuvanci v določenih situacijah primorani pogajati v nasprotju z lastno filozofijo 

pogajanj. Torej nasprotno stran skušajo prepričati v dosego dogovora z utemeljevanjem 

lastnih prepričanj in vkopavanjem v lastna stališča. Enako izbiro strategije oziroma pristop k 

pogajanjem povzroči tudi neugoden nasprotnik, to je nasprotnik, ki se ne drži dogovorov, 

nasprotnik, ki izsiljuje in zahteva neupravičeno. Tudi v takšnih primerih se kot skrajen ukrep 

privzame razdruževalna strategija pogajanj. A kot rečeno, se intervjuvanci slednje strategije 

poslužuje redko in le ob skrajnih primerih. V splošnem v pogajanjih delujejo združevalno. 

Na osnovi zbranih podatkov lahko sklepamo, da pri taktikah pogajanj ni mogoče na splošno 

privzeti, katere taktike so pri intervjuvanih predstavnikih srednjega managementa v 

pogajanjih najpogosteje uporabljene. Vzroka sta dva. Kot prvo, obstaja bistveno večje število 

taktik v primerjavi s številom načinov pogajanj ali strategij pogajanj, in kot drugo, se k 

pogajanjem, kot že ugotovljeno, pristopa na podlagi izkušenj in ne na podlagi izobraževanja, 

zaradi česar pogajalci sploh niso seznanjeni z vsemi razpoložljivimi oziroma znanimi 

taktikami pogajanj. Posledično intervjuvanci pri pogajanjih uporabljajo relativno manjše 

število znanih pogajalskih taktik in še te v določenih primerih popolnoma slučajno. 

Najpogosteje uporabljena taktika pogajanj je hkrati tudi ena izmed na splošno najbolj znanih, 

to je »dober fant/slab fant«. Tovrstno taktiko pri pogajanjih uporabljajo načrtno in zanimivo 

je, da tudi zelo uspešno. Taktika »zahtevati več, kot pričakujemo, da lahko dobimo« je 
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pravzaprav tudi zelo razširjena taktika, s katero se srečujemo praktično ob vsakem pogajanju, 

in je posledično pogosto uporabljena tudi pri intervjuvancih. Zadnja taktika, ki jo je mogoče 

opaziti pri pogajanjih intervjuvanih predstavnikih srednjega managementa, je taktika pogajanj 

brez pooblastil, kjer se vsakršno odločanje ali odločitve o sprejemanju končnih dogovorov 

prenese na nadrejene, ki pa na pogajanjih seveda niso prisotni. Intervjuvanci se sicer 

zavedajo, da je uporabljanje tovrstnih pogajalskih taktik morda neetično ali najmanj 

manipulativno dejanje, a so se tovrstnih prijemom posluževali izključno ob situacijah, ko so 

se znašli v slepi ulici oziroma ko pogajanja ni bilo mogoče premakniti z mrtve točke. Ne 

glede na uporabo taktike so še vedno stremeli in delovali v smeri doseči obojestransko 

zadovoljiv dogovor. 

Dober pogajalec naj bi učinkovito deloval pod pritiskom, bil sposoben jasno komunicirati in 

uspešno prepričevati. Prvi dve lastnosti se srednjemu managementu, ki je sodeloval v 

raziskavi, lahko pripiše brez vsakršnih zadržkov, saj sta se obe lastnosti tako ali drugače 

izpostavili oziroma dokazali. Pri slednji lastnosti pa ni mogoče enostavno analizirati. Morda 

tudi zato, ker ima besedna zveza »uspešno prepričevati« nekakšen negativen predznak v 

kontekstu pogajanj in je po drugi strani celo navedena kot ena izmed lastnosti razdruževalne 

strategije pogajanj, kar pa po že opisanih ugotovitvah za sodelujoče v raziskavi ne drži. Tudi 

sicer intervjuvanci nikdar niso izrecno izpostavili, da so ali da se smatrajo za dobre 

prepričevalce. So se pa okarakterizirali za samozavestne in dobre poslušalce, ciljno 

usmerjene, realistične, osredotočene rešitvam ter prilagodljive, kar so karakteristike dobrega 

pogajalca. 

Če izhajamo iz strategije pogajanj, ki je po rezultatih raziskave značilna za srednji 

management X generacije, ki je sodeloval v raziskavi, lahko rečemo, da tipičen predstavnik 

omenjene cilje skupine ni tip individualističnega pogajalca, za katerega je značilno, da se 

pogosteje poslužuje razdruževalne kot združevalne strategije pogajanj. Kar je več, 

intervjuvanci ne težijo k rezultatu, ki je za njih najboljši, temveč k obojestransko 

sprejemljivemu dogovoru, kar ponovno potrjuje, da ne gre za tip individualističnega 

pogajalca. Ta tako ni svojeglav, ne poslužuje se skrajnih ponudb in fiksnih strategij, kar bi ga 

okarakteriziralo kot tekmovalnega pogajalca. Sicer se na pogajanja pripravi temeljito, preuči 

dejstva in je samozavesten, a spet po drugi strani ne prepričuje, ne zavaja ali kakorkoli 

drugače manipulira z nasprotno stranjo, s čimer bi dosegel enostransko zadovoljiv dogovor, 

kar ga vsekakor diskvalificira kot tekmovalnega pogajalca. Prav tako ga tudi ni mogoče 

okarakterizirati kot nesebičnega pogajalca, kar je sicer popolno nasprotje tekmovalnega tipa 

pogajalca, saj nihče izmed intervjuvancev v pogajanjih nikakor ni naravnan izključno k 

najboljšemu rezultatu nasprotne strani. Srednjemu managementu, ki je sodeloval v raziskavi, 

je sicer mogoče pripisati odprtost, zmožnost poslušanja in celo prijateljsko naravnanost, a v 

nobenem primeru počasnost pri ukrepanju, nedovzetnost za tveganje ter potrebe po zunanji 

potrditvi glede sprejema odločitve. Stremi k rezultatu, ki je najboljši zanj in hkrati za 

nasprotno stran, z dobrim komuniciranjem poskuša izničiti konflikt, s čimer ustvari pogoje za 
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najboljši možen skupen dogovor, kar ga opredeljuje kot pogajalca, nagnjenega k sodelovanju. 

Prepoznava omejene vire  in je osredotočen predvsem na vzroke spora, kar mu daje občutek 

legitimnosti, namenskosti in osrednjosti. Kot pogajalec se ne smatra odgovornega zgolj za 

taktične odločitve znotraj pogajalskega procesa, ampak tudi za pomoč pri reševanju osnovnih 

nesoglasij med nasprotnima stranema. To potrjuje njihova želja po vzdrževanju dobrih 

medosebnih odnosov, dolgoročnosti in poštenosti. 

Glede na opisano je pravzaprav pričakovano, da se večina pogajanj intervjuvanih 

predstavnikov srednjega managementa X generacije v slovenskem gradbeništvu zaključi z 

izidom, s katerim sta zadovoljni obe strani, torej z izidom »dobim – dobiš«. Ob takšnem izidu 

obe pogajalski strani ob morebitnem ponovnem srečanju druga do druge pristopita 

prijateljsko, kar so v bistvu izrazili skorajda vsi intervjuvanci. Kot so povedali sami, so ob 

zaključku pogajanj vedno sposobni vsakomur pogledati v oči in seči v roko. K takšnemu izidu 

zagotovo pripomore »prijateljski« pristop k pogajanjem, temeljite priprave na pogajanja in 

spoznavanje nasprotne strani oziroma njenih težav ter interesov. Ob zavedanju, da gre pri 

izidu pogajanj pravzaprav za princip ničelne vsote, torej več lahko dobimo le na račun 

nasprotne strani in obratno, ter ob hkratnem občutku za poštenost in želji po dolgoročnosti, 

kar lahko zaznamo pri intervjuvancih, ostali izidi pogajanj, kot na primer »dobim – izgubiš«, 

»izgubim – dobiš ali »izgubim – izgubiš«, sploh niso možni. 

5.2 Povzetek ključnih ugotovitev magistrskega dela 

Intervjuvani predstavniki srednjega managementa X generacije v slovenskem gradbeništvu se 

predvsem na podlagi pridobljenih oziroma delovnih izkušenj pogajajo pravzaprav izključno z 

namenom doseči rezultat, kar je ena izmed ključnih lastnosti načelnega načina pogajanj. Poleg 

izkušenj na način pogajanj vplivata še dva osebna dejavnika, to sta posnemanje in 

izobraževanje. Njun vpliv je sicer manjši v primerjavi z izkušnjami, a še vedno večji kot vpliv 

neosebnih dejavnikov, kot so gospodarska kriza, interes podjetja in kultura dejavnosti. Slednji 

na način pogajanj vplivajo le v konkretnih primerih, v splošnem pa imajo v primerjavi z 

osebnimi dejavniki zanemarljiv in predvsem kratkoročen vpliv. 

Intervjuvani predstavniki srednjega managementa X generacije v slovenskem gradbeništvu se 

na pogajanja pripravljajo temeljito, na podlagi česar lahko lastne trditve nedvoumno 

utemeljijo, pri čemer veliko pozornost posvečajo tudi strokovnosti in posledično 

objektivnosti,  kar  se na koncu odraža v pravičnem in poštenem odnosu med pogajalci. S 

takšnimi prijemi in pristopom želijo poiskati skupne interese pogajalskih strani, kar je 

predpogoj za dosego obojestransko zadovoljivega dogovora in posledično dolgoročnega 

sodelovanja. Pri pogajanjih stremijo k jasnosti. V brezciljnem pogajanju ne vidijo smisla, zato 

vedno poskušajo nedvoumno določiti, za kaj v pogajanjih gre oziroma kaj predstavlja 

problem, okoli katerega je treba doseči dogovor. Pri pogajanjih jih vodi poštenost. Poslušajo 

nasprotno stran in upoštevajo njihove interese, saj se pomena skupnega interesa za celoten 
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uspeh pogajanj zelo zavedajo. Skupen interes zanemarijo le v primeru, ko nasprotna stran 

deluje nepošteno in s tem povzroča osebno ter materialno škodo. Zanima jih le učinkovit 

dogovor, ki je temelj nadaljnjemu zaupanju in dobrim medosebnim odnosom. Vse skupaj vodi 

v dolgoročnost, kar je tudi eden izmed ciljev, ki ga želijo s pogajanji doseči. 

Prevladujoč način pogajanj dobro vpliva na medosebne odnose, saj predstavniki srednjega 

managementa veliko stavijo na zaupanje, spoštovanje in sodelovanje, kar je temelj dobrih 

medosebnih odnosov. Sicer je interes podjetja pred medosebnim odnosom, a kljub temu ta 

nikoli ne trpi. Agresije v pogajanjih se ne odobrava in tudi ne dovoljuje. Konflikta ne 

izpostavljajo in hkrati ne potencirajo, nasprotno, stremijo k njegovemu izničenju. 

Vpliv prevladujočega načina pogajanja na delo je pozitiven, saj se način pogajanj, pristop do 

sodelujočih kot tudi medsebojno sodelovanje odražajo v dobro opravljenih storitvah in 

uspešno zaključenih projektih. Pozitiven vpliv na delo se odraža tudi v zadovoljstvu 

naročnika in medosebnih odnosih na delovnem mestu. 

Na delo in medosebne odnose prevladujoč način pogajanj negativno ne vpliva. Če že, bi bilo 

mogoče izpostaviti le vplive, ki pa so značilni le za posameznega intervjuvanca, kar pomeni, 

da jih v nobenem primeru ni mogoče posplošiti. 

Pri intervjuvanih predstavnikih srednjega managementa X generacije v slovenskem 

gradbeništvu gre tako za načelna pogajanja oziroma združevalno strategijo pogajanj. 

Pogajalskih taktik se skorajda ne uporablja. Najverjetneje zato, ker se vrst in potenciala taktik 

ne zavedajo, saj se kot že rečeno pogajajo predvsem na podlagi izkušenj in ne znanja, 

pridobljenega z izobraževanjem s področja pogajanj. Ne glede na to jih je brez težav mogoče 

uvrstiti v tip pogajalcev, ki so nagnjeni k sodelovanju. S takšnim odnosom in pristopom pa je 

skorajda nemogoče pričakovati kaj drugega kot izid »dobim – dobiš«, pri katerem sta ob 

koncu pogajanj obe pogajalski strani zmagovalki. 

5.3 Omejitve magistrskega dela 

Naloga je obsegala raziskavo oziroma pridobivanje potrebnih podatkov na podlagi delno 

strukturiranega intervjuja. Zaradi teme magistrske naloge je prišel v poštev zelo ozek segment 

potencialnih intervjuvancev, dodatna oteževalna okoliščina pa je bila tudi trenutna situacija v 

gradbeništvu, ki je v globoki krizi. Posledično je bilo težje stopiti v kontakt s potencialnimi 

predstavniki ciljne skupine kot tudi pridobiti privolitev v izvedbo intervjuja v primeru že 

vzpostavljenega kontakta. Manjšo pripravljenost k sodelovanju so izkazali predvsem starejši 

predstavniki cilje skupine, medtem ko je bil mlajši del X generacije bolj dovzeten za izvedbo 

intervjuja. Ko sta bila s posameznim intervjuvancem enkrat določena lokacija in čas izvedbe 

intervjuja, ni bilo praktično več nobenih zadržkov. Intervjuvanci so pravzaprav vsi po vrsti 

brez večjih ali omembe vrednih zadržkov odgovarjali na podana vprašanja. 
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Večjo težavo ali omejitev predstavlja dejstvo, da literature s področja pogajanj v gradbeništvu 

praktično ni – ne s področja slovenskega, evropskega ali svetovnega gradbeništva. Literature, 

ki bi obravnavala načine pogajanj katerekoli generacije v gradbeništvu, ni. Sicer je mogoče 

najti nekaj člankov in knjigo, ki konkretneje govorijo o pogajanjih v gradbeništvu, a  vendarle 

o pogajanjih kot takih govorijo v splošnem pomenu. Konkretne študije oziroma raziskave o 

tem, kako se kdorkoli in kjerkoli v gradbeništvu pogaja, preprosto ni. Zaradi očitnega tako ni 

mogoče primerjati ugotovitve magistrskega dela z ostalimi podobnimi izsledki v Sloveniji, 

Evropi ali svetu. 

Kot že rečeno, pa je bila ravno ta neraziskanost predmetnega področja ena izmed ključnih 

razlogov, da se je k izdelavi konkretne magistrske naloge tudi pristopilo. 

5.4 Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Med intervjuvanci v sklopu izvedbe raziskovanja sta bila 2 direktorja manjših podjetij, 2 

pomočnika direktorjev posameznih področij v velikih podjetjih, 8 vodij projektov, vodja 

podporne službe v velikem podjetju, 2 vodji gradbišča in en nadzorni inženir. Štiri vodje 

projektov delujejo v vlogi glavnega izvajalca del, dva sta zaposlena na gradbenem inštitutu, 

medtem ko zadnji nastopa  v vlogi investitorja. 

Kljub relativno ozko postavljeni ciljni skupini, to je srednji management X generacije v 

slovenskem gradbeništvu, je iz dejanske strukture intervjuvancev razvidno, da je tudi v tako 

ozki skupini mogoče najti subjekte, ki ob bolj podrobnem pregledu izkažejo, da so si morda 

različni celo v več kot le enem imenovalcu. 

V konkretnem primeru imamo tako med intervjuvanci najmanj dva imenovalca, ki nista 

skupna vsem subjektom. Kot prvo, se intervjuvanci razlikujejo v tem ali delujejo v vlogi 

naročnika, torej investitorja ali v vlogi izvajalca, in kot drugo, se intervjuvanci razlikujejo 

glede na delovno funkcijo, ki jo opravljajo – direktor, vodja gradbišča, vodja projekta, 

nadzornik in vodja podporne službe. Na kateri »strani kapitala« se nahajaš in katero delovno 

funkcijo opravljaš, zagotovo dodatno vpliva na način pogajanj. V sklopu predmetne 

magistrske naloge sta oba dejavnika sicer prišla do manjšega izraza oziroma je njun vpliv v 

manjšem obsegu mogoče zaznati. A zagotovo bi se vpliv omenjenih dejavnikov bolje izrazil, 

če bi se raziskava nadalje intenzivneje usmerila v nakazani smeri. Toliko o možnostih 

nadaljnjega raziskovanja znotraj srednjega managementa X generacije v slovenskem 

gradbeništvu. 

Možnosti nadaljnjega raziskovanja pa so tudi izven zastavljenega okvirja magistrske naloge. 

Lahko bi se lahko raziskalo, kako je s pogajanji v srednjem managementu Y generacije in 

generacije »babyboomersov« v slovenskem gradbeništvu ali srednjega managementa X 

generacije v kateri izmed držav, ki nam po mentaliteti prebivalstva naj ne bi bile najbolj blizu, 
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na primer Grčija ali Finska. Tu so še top management in proizvodni delavci. Raziskave pa bi 

se v nadaljevanju lahko širilo tudi v druge gospodarske panoge. Variacij potencialnih raziskav 

je veliko in zagotovo bi vsaka od njih postregla z rezultati, ki bi jih bilo zelo zanimivo 

primerjati z ugotovitvami tega magistrskega dela. 
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