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W. Churchill je nekoč dejal, da je vsakogaršnje znanje vredno toliko,
kolikor ga znamo artikulirati, in ne toliko, kolikor ga imamo. Za poga-
janja bi lahko to njegovo misel parafrazirali takole: viri naše pogajalske
moči so vredni toliko, kolikor jih uspemo uveljaviti v praksi. Moč ne
pomeni nič, če je ne uspemo, če je ne znamo uveljaviti v pogajanjih. To
nam je lahko iztočnica, ki ponazarja pomen pogajanj nasploh in ne le
v poslovnem življenju.

Namen tega prispevka je opozoriti na nekatera splošna pogajalska
načela in podati nekaj splošnih pravil in napotkov za vodenje pogajanj,
pa naj gre za pogajanja z neprofitnimi organizacijami ali za poslovna,
diplomatska ali kakšna druga pogajanja. Temeljna načela so namreč
enaka. Ker ne gre za znanstveno gradivo, temveč bolj za praktični pri-
ročnik, je temu primeren tudi jezik. To gradivo je le pripomoček, ki
spremlja in ilustrira predavanje oziroma vaje iz pogajanj. Domet gra-
diva je omejen. Vsebuje le nekaj izbranih tem in mnoge izpušča. Tiste,
ki so vključene, so obdelane zelo površinsko in ne poglobljeno, ker je
bilo potrebno pripraviti le kratko gradivo.



Zakaj so pogajanja pomembna? Prvič zato, ker se praktično vsak dan
pogajamo, pa naj gre za pogajanja v lastni družini, na trgu oziroma tr-
govini, v podjetju, v odnosih z drugimi državami, če smo v diplomatski
službi, itd. Naša blaginja je v veliki meri odvisna od pogajalskih izi-
dov. Po nekaterih ocenah je le  % pogajalskega uspeha odvisnih od
tehničnega znanja, preostalih  % pa od naših (pogajalskih) veščin.
Znanje in ne več podedovano bogastvo, razpolaganje s surovinami ali
zemljepisna lokacija je odločilen dejavnik naše konkurenčnosti, pa naj
gre za posameznika, podjetje ali državo. Naravni kapital danes tvori le
še  %, fizični  % in človeški kapital kar  %.
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Pogajanja z neprofitnimi organizacijami imajo nekaj specifičnosti, ki pa
niso tako dramatično drugačne od splošnih pogajalskih naukov, da bi
jih morali obravnavati kot posebno disciplino. In vendar kaže opozoriti
na nekaj poglavitnih razlik, ki jih velja upoštevati, ko obravnavamo
splošna pogajalska načela, ki so enaka pri vseh pogajanjih.

Posebnosti pogajanj z neprofitnimi organizacijami:
• Neprofitni sektor ima drugačne motive delovanja. Profit ni

glavno gibalo njihovega delovanja, čeprav tudi neprofitne organi-
zacije vse bolj gledajo na učinkovitost svojega dela. Vendar je ta
podrejen drugim motivom.

• Gibalo delovanja neprofitnih organizacij so doseganje različnih
širših družbenih interesov (ali preprečevanje škode, ki jo izziva
spontano tržno delovanje), dvig blaginje, pospeševanje razvoja
(torej tudi kulturnih vrednot), vzgoja in podobni širši družbeni
motivi.

• Pogajalci neprofitnega sektorja so pogosto manj agresivni, manj
borbeni v doseganju svojih interesov. Praviloma so popustljivejši,
ker imajo več razumevanja za interese drugih. Tudi manj se jim
mudi; čas jim je razmeroma manj pomemben dejavnik kot poga-
jalcem v poslovnem svetu. Res pa je tudi, da so lahko bolj »ide-
ološki«. Za njih so moralno-etični kriteriji pomembnejši, kar se
lahko izraža tudi agresivneje, ker smatrajo, da so ti kriteriji pač
najvažnejši in nesporni; gre za močan čustveni naboj.

• Pogajanja v neprofitnem sektorju so pogosteje večstranska. To
pomeni, da so lahko še bolj zapletena, saj število strank pravi-
loma pomeni težja pogajanja. Usklajevanje interesov med dvema
strankama je gotovo lažje kot med, na primer, stotimi.

• Pri pogajanjih v neprofitnem sektorju je pomembnješi odnos do
medijev in konstituence. Tudi to otežuje pogajanja, saj so ta ve-
liko bolj na očeh javnosti kot na primer poslovna pogajanja. Kon-
stituenca se lahko stalno vmešava v pogajalski proces, kar ravno
tako otežuje pogajanja.

• Merila, standardi, s katerimi merimo pogajalske izzide, so precej
drugačni kot pri pogajanjih v profitnem sektorju. Pogosto so to





Pogajanja v neprofitnem sektorju

le običaji, običajna praksa, zakonska določila, etična načela in
podobno.

     

Pogajanja so:

• spretnost, ki se je je potrebno naučiti;
• proces, ki ga je potrebno znati upravljati;
• vsebina, ki jo je potrebno dobro poznati;
• okoliščine, ki jih je potrebo razumeti in poskusiti nanje vplivati;
• cilj, filozofija, ki lahko pogojuje rezultate.

K pogajanjem lahko pristopimo s ciljem zmage obeh strani (win-
win oziroma daj, da dobiš), z idejo premagati nasprotnika (zmaga-
poraz) in v najslabšem primeru, ko obe stranki izgubita. Pomembno
je ugotoviti, da so pogajanja proces, s katerim želimo pridobiti nekaj,
kar ima za nas določeno vrednost. V zameno pa nudimo nekaj, kar
ima za nas manjšo vrednost. Gre za proces, ki ga uporabljamo, da bi
zadovoljili lastne potrebe, ko ima nekdo nekaj, kar bi sami želeli, pa
nimamo. So sredstvo za reševanje problemov, za doseganje sporazuma
o tem, kaj naj vsaka od pogajalskih strani da oziroma dobi ali naredi
ali koristi v njihovih medsebojnih odnosih. Gre za usklajevanje različ-
nih stališč v skupno stališče, proces reševanja skupnega problema, za
katerega reševanje ni vnaprej jasnih in opredeljenih pravil.

Pogajamo se, kadar gre za različne, vendar soodvisne interese. Če je
ena stran toliko močnejša od druge, da lahko določeno rešitev vsili, se
sploh ne bo pripravljena pogajati, temveč si bo vzela, kar misli, da ji
pripada.

Odločilnega pomena pri pogajanjih je, da gre za spretnost, ki jo je
moč pridobiti, vendar se je ne da v celoti naučiti. Ta spretnost je tako
celovita, pogojena z znanjem in osebnostnimi lastnostmi, da se je ni
mogoče enostavno naučiti iz knjig. Potrebno je veliko več, potrebne
so osebne predispozicije, potrebne so izkušnje in seveda veliko zna-
nja. Morda najpomebnejše pa je, da so pogajanja spretnost, ki jo lahko
vsakdo bistveno izboljša. Tako kot vsak športnik, čeprav je že olim-
pijski šampion ali svetovni prvak, še vedno intenzivno posluša nasvete
trenerja, da bi svoje znanje in sposobnosti še okrepil. In nenazadnje,
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pogajalci morajo imeti tudi pomembne komunikacijske sposobnosti,
morajo znati delati z ljudmi in morajo biti dobri psihologi.

Pogajanja so tudi proces, ki ga je potrebno znati upravljati, so vse-
bina, ki jo je potrebno poznati, se odvijajo v okoliščinah, ki jih je ravno
tako potrebno dobro poznati in razumeti, saj lahko odločilno vplivajo
na pogajalski izid.

Pogajanj se lahko lotimo na različne načine:

• ali z željo zmagati in poraziti nasprotnika (zmaga-poraz);
• ali z željo doseči obojestransko sprejemljivo rešitev (obojestran-

ska zmaga; daš, da bi dobil);
• ali tako, da ne pride do sporazuma in obe stranki zgubita.

Morda najpomembnejše je vedeti, da lahko s pogajanji ustvarimo
novo vrednost in ne le delimo, kar je na razpolago. Umetnost je vr-
sto pogajanj prilagoditi problemu, ki ga z njimi želimo rešiti. Če gre
za dolgoročen problem, za stranke, ki so že in ki bodo v prihodnje
usodno povezane, bodo še naprej dolgo vrsto let sodelovale, je pristop
drugačen, kot kadar gre za enkraten posel ali odnos med strankami,
ki se verjetno nikoli več ne bodo srečale (primer prodaje smučarske
karte). V prvem primeru je edina sprejemljiva in dolgoročno uspešna
strategija doseči obojestransko zadovoljivo rešitev, v drugem primeru
pa pride v poštev tudi bolj kratkoročno naravnana strategija maksi-
miranja lastnega zadovoljstva, če to ne pomeni ogrožanja interesov na
dolgi rok. Iskanje ravnotežja med obema skrajnostima pa je umetnost
in tveganje pogajanj.

Uspeh pogajanj ni odvisen le od znanja o pogajalskem predmetu
niti zgolj od pristopa k pogajanjem, temveč v veliki meri od usklaje-
nosti izbora pogajalske taktike in sloga osebnim karakteristikam po-
gajalca. Če je med pristopom, taktiko ter osebnostnimi značilnostmi
pogajalca veliko neskladje, potem pogajanja gotovo ne morejo dati do-
brih rezultatov. Če je pogajalec osebnostno nagnjen k popuščanju, ni
trdna in odločna oseba, potem mu gotovo izbor trdih pozicijskih poga-
janj ne more dati dobrih rezultatov. Če kot oseba ni družaben, gotovo
ni dobro, da skuša v pogajanjih izbrati bolj neformalen, sproščen slog
in podobno. Bistveno je najti tisto kombinacijo pristopa, tipa in oseb-
nega pogajalskega sloga, ki lahko da optimalne rezultate. Pri tem velja
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seveda upoštevati tudi okoliščine, v katerih se pogajanja vršijo. Okoli-
ščine niso dane, ampak jih lahko tudi sami ustvarjamo, jih izberemo in
spreminjamo. Izjemnega pomena pri pogajanjih je zato izbira pravil-
nega trenutka, ko naj se ta začnejo. Okoliščine in čas, ko se pogajanja
odvijajo, lahko v precejšnji meri determinirajo pogajalski izzid.

 

Pri pogajanjih lahko ločimo tri osnovne faze: priprave (analiza in plani-
ranje), proces samih pogajanj, sporazum in končno njegovo uveljavlja-
nje. Daleč najpomembnejša faza so priprave. Po nekaterih ocenah na
priprave odpadeta dve tretjini vseh pogajanj. V pripravah analiziramo
problem, zberemo vse potrebne informacije (o predmetu in naspro-
tni strani, o okoliščinah in okolju, identificiramo interese, cilje itd.),
razmislimo o opcijah in svoji alternativi itd. Ni odveč napraviti si po-
drobnejši scenarij pogajanj s posameznimi fazami, toda ne prepodro-
ben, ker bi tak lahko omejeval našo fleksibilnost.

V samem procesu je pomembno vnaprej predvideti, kako začeti po-
govore; ali z nizko ali visoko ponudbo, ali odprto ali zelo zadržano itd.
Znati izkoriščati neformalne stike za iskanje kompromisa in ustvariti
prijetno klimo je pogosto predpogoj uspešnih pogajanj. Opredeliti se
moramo, ali nam bolj odgovarja zelo formalen ali pa neformalen slog
pogajanj.

 

Vsako pogajanje je zgodba zase. Nikoli ne smeš misliti, da boš lahko
na kakšnih pogajanjih do podrobnosti uporabil izkušnje iz kakšnih
drugih podobnih pogajanj. Okoliščine so se lahko bistveno spreme-
nile, pogajalci so drugi, predmet pogajanj je drugačen, čeprav formalno
enak. Vendarle obstojajo neka splošna načela, ki veljajo skoraj v vseh
pogajanjih. Spodaj navajam sedem takih načel, ki jih kasneje tudi malo
podrobneje obrazložim:

. Spoznaj nasprotno stran ().
. Jasno opredeli svoje interese.
. Poišči različne opcije.
. Uporabljaj legitimne standarde/merila.





Marjan Svetlǐcǐc

. Bodi prožen in kreativen.
. Poslušaj pozorno, komuniciraj in zopet poslušaj.
. Z  vzpostavi dobre odnose.

. Spoznaj nasprotno stran ()

• Raziskuj pred pogajanji.
• Raziskuj med pogajanji.
• Predstavi svoj tim, prosi da oni predstavijo svojega.
• Ugotovi, kdo je vodja in kdo vodilni.

. Loči pozicije od interesov

• Cilji in pozicije niso identični z interesi.
• Poznaj svoje interese in interese .
• Sprašuj, da bi zvedel.
• Integriraj interese.
• Ugotovi interese, ki stojijo izza deklariranih pozicij (tako svoje

kot ).

. Poiš̌ci možne opcije

• Opcije so različne poti do istega cilja (roki dobave, načini pla-
čila . . .).

• Kakšne so alternativne poti skleniti dogovor.
• Kaj boste storili, če do dogovora ne pride (izberi najboljšo alter-

nativo).
• Dobra alternativa krepi pogajalsko pozicijo, če pa ne veste, kaj

boste storili, če do dogovora ne pride, je vaš manevrski prostor
zelo ozek.

. Uporabljaj legitimne standarde/merila

• Vsaka pogajanja morajo temeljiti na nekakšnih vzajemno spreje-
mljivih in širše priznanih merilih.

• Ne moreš kar zahtevati višje plače; zahtevo moraš nekako uteme-
ljiti.

• Široko sprejemljivi standardi so najboljši.
• Tudi o tem se je včasih potrebno pogajati.
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. Bodi prožen in kreativen

• Pogajanja so skupno iskanje rešitev.
• Več poti lahko uresniči enake interese.
• Kdor poda osnovni koncept pogodbe, o katerem se potem poga-

jaš, ima moč (kot serviranje pri tenisu).
• Vsaka stran lahko ima svoj koncept (dela se lahko tudi po obeh).

. Poslušaj pozorno, komuniciraj in zopet poslušaj

• Bolj ko poznaš , boljše opcije boš kreiral.
• Zato moraš  pazljivo poslušati in pazljivo artikulirati svoje

interese oz. pozicije.
• Opazuj neverbalno komunikacijo, pomen izza besed.
• Ni važno, kaj rečeš, temveč kako drugi to razumejo.

. Z  vzpostavi dobre odnose

• Spoznaj se z  tudi po človeški, zasebni plati.
• Ne bodi aroganten.
• Bodi zanesljiv.
• Poudarjaj pozitivne, ne negativnih strani, napredek v pogajanjih,

ne problemov.

  ()  

Pogajalska pozicija je stališče oziroma zahteva, ki jo izpostavlja vsaka
pogajalska stran. Sploh ni nujno, da je ta identična z interesom te
strani. Je le pot, po kateri vsaka stran meni, da bo najbolje uresničila
svoje interese. To pa se od pozicij lahko razlikuje. Pozicije so stvari, za
katere pravimo, da jih želimo, so naše zahteve. Interesi pa se nanašajo
na motive, ki stojijo izza teh pozicij, naše potrebe in skrbi, strahovi ali
želje (primer odpiranja okna v knjižnici).

Za uspeh pogajanj je odločilno dobro poznati svoje interese ter
pogledati izza pozicij in poiskati stvarne interese, ki jih poganjajo. To
lahko storimo le tako, da se postavimo tudi v kožo nasprotne strani in
poskušamo misliti z njihovo glavo. Tako laže poiščemo obojestransko
ugodno rešitev.
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Do vsakega možnega pogajalskega izida je mogoče priti na različne
načine. Sam izid lahko ima veliko različnih rešitev. Da bi prišli do naj-
boljše rešitve, je potrebno na široko odpreti vrata za iskanje vseh mo-
žnih poti do rešitve, za različne možne opcije. To je mogoče le tako,
da že v pripravah na pogajanja razmislimo o različnih možnih rešitvah.
Do tega najlaže pridemo s pomočjo prevetritve možgan, pri kateri se
vnaprej dogovorimo, da ne bomo kritizirali nobene ideje in da ideja, ki
se poda, ne pomeni za nikogar nobene obveznosti. Le tako lahko spod-
budimo kreativnost vsakega člana tima v iskanju različnih opcij, ki bi
jih sicer sami lahko samocenzurirali, ker bi jih imeli za nepomembne,
nerealne ali kar neumne. Vendar je bistveno, da se razgrne čim več op-
cij, saj lahko vsaka, čeprav na prvi pogled neumna, pripomore h končni
rešitvi.

Iskanje opcij je lahko organizirano v okviru vsake pogajalske sku-
pine posebej ali pa je v določeni fazi pogajanj tudi skupno. Pri takšnem
skupnem iskanju opcij pa je sploh izredno pomembno, da ideje, izre-
čene od katerekoli strani, niso obvezujoče; da se vnaprej dogovori, da
se predlogov ne sme kritizirati.

 

Vsako pogajanje privede prej ali slej v položaj, ko je potrebno upo-
rabiti določena merila, uporabiti določene standarde, da bi prišli do
obojestransko zadovoljive rešitve. Merila so glede na različne pogajal-
ske predmete lahko zelo različna. Vedno pa so merila, ki se predmetu
bolje prilegajo, ki so širše uporabljena kot druga, ki so legitimnejša.
Pogajalci, ki so sposobni vnaprej pripraviti najustreznejša merila (ne-
nazadnje, ki so ugodna za doseganje izida, ki ga sami želijo), si lahko
bistveno okrepijo svoj pogajalski položaj (tako kot tisti, ki servira pri
tenisu). S pomočjo takšnih meril lahko bistveno skrajšamo pogajanja,
saj so sama po sebi prepričljiva in lahko razorožijo . Merila so lahko
od tržnih vrednosti do precedensov, običajne prakse, zakonskih dolo-
čil, iskana načela itd.

Uporaba meril in standardov je meč, s katerim dosežemo spora-
zum, in obenem zaščita, da ne bomo oškodovani. Temu namenu služijo
uspešnejše, če se o njih dogovorimo vnaprej in ne šele v toku pogajanj.
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Nenazadnje je pomembno, da takšne neodvisne standarde oz. merila
uporabimo tudi zato, da bomo laže doseženi sporazum pojasnili svoji
konstituenci. Ta je najpogosteje prepričana, da so bili njeni pogajalci
preveč popustljivi.



Pogajajo se vedno ljudje. Zato so medčloveški odnosi odločilnega po-
mena. Nasprotno stran obravnavaj tako, kot želiš, da ona obravnava
tebe; torej s spoštovanjem. Osnovno načelo pri tem je ločiti ljudi od
problemov, pa če je to še tako težko. V pogajanjih se namreč ni moč
izogniti konfliktom. Vendar se teh konfliktov ne bi smelo prenašati v
medosebne odnose, v žaljenje ali osebne napade. Zavzemaj se za do-
ločena stališča, ne za svoja stališča. Dober pogajalec je tisti, ki zna
brzdati svoja čustva, ki zna uravnotežiti svoje emocije in razum. Brez
temeljnega zaupanja med pogajalci ni uspešnih pogajanj.

Zelo pomembno je tudi ločevati med percepcijo in resnico. Vsaka
stran lahko ima o marsičem različno predstavo. Sploh ni nujno, da 
percepira vaše besede na način, kot so bile mišljene, ko ste jih izrekli.
Zato se je potrebno potruditi in se skušati vživeti v njihov položaj in
svoje besede poslušati še na ta način.



Pogajamo se takrat, ko z nečim nismo zadovoljni, ko bi želeli več in
boljše. To obenem pomeni, da ima vsak možen pogajalski izid alterna-
tivo. Minimalno je to lahko obstoječe stanje. So pa še druge.

Čeprav obstoja vedno več alternativ, je za ocenjevanje uspešnosti
pogajanj in krepitev pogajalske pozicije bistvenega pomena izbrati naj-
boljšo alternativo. Gre za tisto rešitev, ki bo obveljala, če se stranke ne
dogovorijo. Gre za to, kaj bi storil, če ne boš dosegel dogovora z . Pri
tem pa nimaš nešteto možnosti, pač pa vedno lahko storiš samo eno.
Zato moraš med različnimi alternativami pogajalskemu izidu izbrati
najboljšo, tako imenovano  (Best Alternative to a Negotiated
Agreement). Da bi do nje prišel, pa moraš razmisliti o različnih raz-
položljivih alternativah. Ne začni se pogajati, ne da bi vedel, kaj boš
storil, če bodo pogajanja neuspešna. To ti bistveno oslabi pogajalski
položaj. Dober  ti ga pa pomembno okrepi.
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Takšna  je dejansko merilo pogajalskega uspeha ali neuspeha.
Če je pogajalski izid boljši, kot je vaša , potem so bila pogaja-
nja uspešna. Lahko to na videz pomeni, da je nasprotna stran dosegla
absolutno boljši rezultat od vas, vendar je rezultat za vas kljub temu
ugoden, če je boljši od . To je možno v primeru, ko je imela
boljšo .

 ni enkrat za vselej dana, temveč se lahko od začetka do
konca pogajanj spreminja, izboljša ali poslabša. S svojimi dejanji lahko
izboljšuješ ali slabšaš svojo in   in s tem krepiš ali slabiš svoj
pogajalski položaj.

 

Pogajanja niso zaključena takrat, ko podpišete sporazum, ampak šele
takrat, ko se sporazum uresniči. Zato mora sporazum vsebovati vse
možne garancije za njegovo uresničevanje, tudi dejanja, ki jih bo vsaka
od pogajalskih strani storila, če do uresničevanja ne bi prišlo. Spora-
zum mora vsebovati arbitražo za primere sporov.

Zelo dobro je, če si že pred začetkom pogajanj pripravite osnu-
tek možnega sporazuma, ki ga med pogajanji dopolnjujete, tako da ga
lahko ob koncu takoj predlagate. S tem imate iniciativo v svojih rokah
in nasprotni strani je teže zavračati rešitve, ki ste jih že sami koncipirali
in ki so bile že dogovorjene med pogajanji. Pomembno pa je, da no-
bene fazne rešitve, do katerih pridete med pogajanji, še ne predstavljajo
končnih rešitev. Do konca pogajanj so vse delne rešitve posameznosti
le začasne in neobvezujoče.

In nenazadnje je pomembno, da po koncu vsakih pogajanj le-ta na
kratko oceniš, analiziraš svoje in ravnanje , ker se le tako lahko učiš
na izkušnjah.

  

Kot prvo predispozicijo dobrega pogajalca vsekakor velja izpostaviti
prirojene komunikacijske lastnosti, naravno nadarjenost za pogajanja.
Vendar ta sama po sebi ne bi dosti pomagala, če pogajalec ne bi te
svoje naravne sposobnosti izpopolnjeval tako teoretično s pridobiva-
njem dodatnega znanja kot s »treningom« na samih pogajanjih, torej s
pridobivanjem izkušenj. Samo šolske klopi ne morejo ustvariti dobrega
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pogajalca. Brez izobraževanja pa naravni talent ravno tako ni zadosti.
Brez poznavanja problema, o katerem se pogajamo, še tako vešč po-
gajalec, ki obvlada vse skrivnosti tehnike pogajanj, ne more zagotoviti
dobrih rezultatov. Zato je strokovnost gotovo zelo pomembna. Ni pa
nujno, da v celoti obvladaš problem, saj je pogajanje praviloma timsko
delo in imaš lahko v pogajalski skupini strokovnjake za posamezna
vprašanja. Vodja pogajanj pa mora vseeno poznati bistvene elemente
pogajalske problematike.

Odlika pogajalca je tudi njegova težnja izposlovati na pogajanjih za
obe stranki ugodno rešitev. Le takšna namreč predstavlja dobro osnovo
za dolgoročno uspešno sodelovanje. Na kratki rok uspešnejša rešitev za
eno stranko lahko ima na dolgi rok negativne posledice tudi za stranko,
ki je sicer »zmagala« v pogajanjih. To pomeni, da so dojemljivost za
probleme drugih, prilagodljivost ter sposobnost za sklepanje kompro-
misov odlike pogajalcev.

Uspešen pogajalec mora biti sposoben in pripravljen že pred poga-
janji temeljito preučiti in obvladati problem, o katerem se bo pogajal,
okoliščine, v katerih se bodo pogajanja vršila, ter samo . Znanje daje
moč. Toda znanje je potrebno znati tudi posredovati, kajti cenjen nisi
po tem, kaj znaš, temveč po tem, kako znaš to svoje znanje artikuli-
rati, posredovati na prepričljiv način. Mora imeti sposobnosti vživeti
se tudi v položaj , biti potrpežljiv in toleranten do konfliktov, do
katerih v pogajanjih vedno pride. Tisti, ki imajo zelo nizek prag za
stres, so slabi pogajalci.

Pogajanja so tudi umetnost komuniciranja. Pogajalec mora biti
umetnik medčloveških odnosov. To pomeni, da mora biti sposoben
še tako težke probleme izpostaviti na prijeten, in če je to le mogoče,
tudi na humoren način. Zato mora biti pogajalec sposoben postavljati
vprašanja, saj na ta način lahko marsikaj zve in si tako pomaga obliko-
vati različne opcije, ki lajšajo doseganje končnega kompromisa. Obe-
nem pa mora biti dober poslušalec; pazljivo mora poslušati odgovore
in stališča . Pogosta napaka je, da se osredotočamo na svoja stališča
in preslišimo tista .

Uspešen pogajalec je končno tisti, ki je vzdržljiv, ki je sposoben
dolgotrajnega timskega dela, kajti pogajanja so običajno dolga. Obe-
nem pa mora biti pogajalec sposoben hitro dojeti bistvo in potisniti ob
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stran nepomembne podrobnosti, ki za sama pogajanja niso bistvene.
To vključuje tudi sposobnost ločiti ljudi od problemov in znati reči
ne, ne da bi se pri tem preveč potil.

  

Moč preprǐcevanja

Prepričljivost je gotovo ena od pomembnih pogajalskih odlik. Prepri-
čljiv je tisti, ki dobro pozna dejstva in okoliščine, perecedense, ki se
dobro pripravi, ki pozna svoje in pristojnosti partnerja in nenazadnje,
ki pazljivo pripravi svoj nastop. V vsakih pogajanjih je pomembna spo-
sobnost prepričljivega govora, zato ni odveč nakazati nekaj temeljnih
načel dobrega govora.

W. Churchill izpostavlja naslednjih pet načel uspešnega govora:

. Začni udarno, da pritegneš pozornost poslušalcev.
. Govor mora imeti vodilno temo. Če skušaš »prežvečiti« preveč,

se ti vse zatakne v grlu in ne poveš nič.
. Uporabljaj preprost jezik.
. Ilustriraj problem in se vanj vživi.
. Končaj prepričljivo.

Čeprav gre pri tem predvsem za politične govore, so načela splošno
uporabna tudi pri pogajanjih, zlasti za uvodne in zaključne govore.

Z vidika pogajanj velja posebno pozornost posvetiti vodilni temi
pogajanj. Pri tem izpostavlja načelo , kar pomeni v slovenščini:

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

Gre za to, da je potrebno vsak problem, o katerem se govori, pona-
zoriti s kakšnim praktičnim primerom; po možnosti z nečim, kar se je
dogodilo vam osebno. Tako pokažete svojo osebno prizadetost. Pro-
blem zaostrite s pomočjo stopnjevanja tega problema, njegovim po-
sploševanjem in specificiranjem, navajanjem podrobnosti in vzrokov,
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zakaj je do njega prišlo, dramatizacijo in zato nujnostjo hitrega razre-
ševanja. Nato ponudite svoje videnje rešitve in kako si predstavljate, da
bi jo bilo moč udejaniti.

Kaj če so drugi močnejši?

Slovenija je majhna država. Imamo sicer nekaj večjih podjetij, ki pa
niso tako velika, da bi lahko izhajali iz podmene, da smo v pogajanjih
običajno močnejša stran. Prav nasprotno. Praviloma smo šibkejša stran,
če moč ocenjujemo glede na ekonomsko in politično moč, opredeljeno
z razpolaganjem s klasičnimi viri te moči, kot so fizična in ekonomska
moč.

Toda razpolaganje z viri ne daje samo po sebi moči. Viri niso isto
kot pogajalska moč. Pogajalska moč je sposobnost prepričati nekoga,
da nekaj naredi.  so bogate, toda ne morejo prepričati teroristov,
da bi spustili talce. Bogataš ima šibko pogajalsko moč, ko hoče pred
odhodom na letalo na bazarju kupiti lepo vazo za spomin, ker ne po-
zna cen niti običajev in se mu mudi. Prodajalec ima v takšnem primeru
neprimerno več moči, čeprav je lahko reven poulični prodajalec. Vse je
odvisno od situacije. Tega se je potrebno dobro zavedati.

Viri moči so različni, ne le fizični:

• sposobnost vzpostaviti dobre odnose,
• poznavati interese,
• sposobnost poiskati dobro rešitev,
• uporabiti neodvisna merila,
• imeti dobro ,
• sestaviti dobro pogodbo.

Drugo pomembno izhodišče je, da se ne velja spraševati, kdo je
močnejši (če si ti, lahko postaneš ležeren, če je , ti to jemlje po-
gum). To pa ne pomeni, da ni potrebno analizirati svoje pogajalske
moči oziroma položaja. Nasprotno, potrebno je, toda ne se z njim
preobremenjevati niti v pozitivnem niti negativnem smislu.

Čeprav ti analiza virov, s katerimi razpolagaš, v primerjavi z viri, s
katerimi razpolaga nasprotna stran, pokaže, da absolutno zaostajaš, to
ne pomeni nujno, da si pogajalsko šibek. V primeru, da imaš močno
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, boljšo kot , si lahko pogajalsko močnejši, saj lahko prej za-
pustiš pogajanja kot . Pogajalska pozicija je torej v veliki meri odvi-
sna od alternative pogajalskemu dogovoru, od tega, kaj lahko storiš, če
pogajanja propadejo. Boljšo  imaš, močnejši si. Zato poskrbi, da
bo močna in da bo nasprotnik to vedel.

V pripravah na pogajanja veliko pozornosti posveti izbiri najpri-
mernejših, neodvisnih standardov, s pomočjo katerih lahko pogajalci
dosegajo kompromis. Čim boljši so standardi, ki jih sam predlagaš,
čim bolj splošno priznani in objektivni so v očeh javnosti nasploh,
tem boljši je tvoj pogajalski položaj.

Svojo pogajalsko pozicijo lahko krepiš tudi z izkoriščanjem fak-
torja časa. Kratkoročne koristi so lahko za obe strani dolgoročna
zguba. Zato lahko opozarjaš , da to, kar predlaga, sicer res izgleda
koristno na kratek rok, vendar se na dolgi rok lahko pokaže za njih
kot slaba rešitev. Če pride do zastoja, se ni treba izogibati predlagati
posrednika.

Koncesije

Pogajalski izid je običajno kompromis. Dajanje in sprejemanje koncesij
je zato ena od najpomembnejših pogajalskih spretnosti. Prvo vpraša-
nje v zvezi s tem je, kakšne koncesije dati, če sploh, kdo naj jih prvi
ponudi, in končno, kdaj je najbolje ponuditi koncesije.

Pogajanja je potrebno začeti s tako visokimi zahtevami, da jih še
lahko obranite s prepričljivimi argumenti ali pojasnite z enim izmed
možnih neodvisnih standardov. Tak visok prag vam tudi omogoča, da
lahko v toku pogajanj popustite od takšnih zahtev in ponudite dolo-
čeno koncesijo.

Običajna napaka je, da se ponudi koncesijo prezgodaj, kmalu po
začetku pogajanj, v upanju, da bi tako olajšali sama pogajanja. Konce-
sije se ne sme dati prezgodaj. Čas za koncesije mora dozoreti, pogajanja
morajo priti do točke, ko napredek brez določenih koncesij ni več mo-
goč. Čim kasneje se da koncesijo, tem bolj je ta cenjena. Idealno je,
da  prva ponudi koncesijo. Če jo daješ sam, naj bo takšna, da z njo
malo daješ in skušaš več dobiti.

Eden od pomembnih pogajalskih standardov je, da so vse koncesije
v toku pogajanj tentativne, da jih je možno še povleči nazaj, če naspro-
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tna stran ne ponudi česa v zameno. Pogajalec torej ne bi smel imeti
slabe vesti umakniti koncesijo, če to terjajo okoliščine.

Taktike

Pogajalskih taktik je toliko, kolikor je pogajalcev. Čeprav lahko v lite-
raturi zasledimo veliko različnih pogajalskih taktik (tudi več kot )
vseeno velja pritrditi tistim, ki sicer pravijo, da je te taktike potrebno
poznati, vendar uporabljati vsako od njih na različne načine v različ-
nih pogojih in pri različnih pogajalskih predmetih. Ker ni naš namen
opisati glavne pogajalske taktike, bralce napotujemo na ustrezno lite-
raturo, obenem pa želimo opozoriti na to, da se pogajalskih taktik ne
da naučiti iz knjig. Najboljša je tista, ki je prilagojena tako predmetu
kot okoliščinam in samemu pogajalcu. Drugo načelo je, da ne sme ni-
koli večkrat uporabiti iste taktike, ker te v takšnem primeru nasprotna
stran lahko vnaprej prečita.

Najboljše je, če taktiko za vsako pogajanje posebej pripravimo, in
to skladno s predmetom, okoliščinami in nosilci pogajanj. Ni vsaka
taktika primerna za vsakega pogajalca glede na njegov pogajalski slog
in osebnostne značilnosti. Kakšna prav zvijačna taktika je lahko sila
nerodna v »rokah« pogajalca, ki se mu lahko vse prečita z obraza,
agresivna ne za tistega, ki je po naravi zelo miren in potrpežljiv, ali
zavlačevanje tistemu, ki se bo pri tem ves čas nervozno prestopal ali
pogledoval na uro.

Med različnimi taktikami bi omenil le nekaj splošnih pristopov in
manj poznanih, pa zelo koristnih taktik. Na načelni ravni lahko ločimo
tri pristope:

• pozitivno vplivanje,

• agresivno taktiko,

• taktike izmenjave informacij.

Pri pozitivnem vplivanju skušamo pospešiti dogovor s pomočjo
obljub, priporočil in nagrajevanja. S pomočjo obljube dostave v roku
naročiš nove količine. Ali pa: »Če obdržite ime firme po združitvi,
bodo odjemalci ostali.«  lahko pohvalimo z izjavo: »Ker ste se do-
bro pripravili, pogajanja tako lepo napredujejo«.
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Agresivne taktike so značilne po grožnjah, opozorilih, kaznovanju
in celo ukazovanju. Zagrozimo lahko tako, da omenimo možnost is-
kanja novega partnerja, če bodo vztrajali pri svojih zahtevah.  lahko
opozorimo, da se bo težko našel kdo, ki bi pristal na njihove pogoje,
ceno itd. Lahko jih resno ukorimo z izjavo, da gotovo ne mislijo resno,
saj bi le norec lahko zahteval takšno ceno.

Uspešne so tudi taktike izmenjave informacij. Lahko razkrijemo
kakšno informacijo o sebi, da bi dosegli kakšno koncesijo ali da utr-
dimo svojo ponudbo (na primer: moje podjetje sedaj zahteva licenč-
nino v višini  %). V sklop takšnih taktik se uvrščajo tudi vse tehnike
postavljanja vprašanj.

Med manj poznanimi, pa vseeno uspešnimi tehnikami velja na pr-
vem mestu omeniti uporabo tišine. Tišina je zelo neprijetna in tisti, ki
misli, da jo je nujno napolniti z govorjenjem, bo kaj hitro povedal pre-
več, dal preveliko koncesijo. Zato se naučimo prenašati in uporabljati
tišino, ki je lahko koristno sredstvo za pridobivanje več informacij.

Druga je glavobol. Z njo skušamo prekiniti pogajanja z izgovorom
na glavobol ali sicer na zdravstveno stanje in redkokdo želi biti obrav-
navan kot tako brezobziren, da se ne ozira na zdravstvene težave.

Taktika zavlačevanja je tudi sicer zelo pomembna v primerih, ko
potrebujemo več časa za pripravo svojih stališč ali računamo, da se bo
v tem času naša pogajalska pozicija okrepila; ali pod vplivom zunanjih
okoliščin ali zavoljo naših aktivnosti.

Pomembna je tudi taktika stopnjevanja; pri njem začnemo z nižjimi
zahtevami, ki pa jim kasneje dodajamo nove in nove v pričakovanju
koncesij. Na primer: sprva predlagaš le enoletno pogodbo, kasneje pa
omeniš, da si pripravljen skleniti večletno, če  zniža ceno oziroma
da kakšne druge koncesije.

Običajno pri vsakih pogajanjih pride do paketnega povezovanja
stvari. Na ta način veliko laže najdemo za obe strani sprejemljive re-
šitve. S pomočjo ruske rulete in taktike grožnje pa  opozorimo na
posledice nedogovora; da bomo zavrgli vse že doseženo v medsebojnih
odnosih, da bo potrebno začeti vse zopet od vsega začetka, da nedo-
govor lahko ogrozi sodelovanje obeh strani na drugih področjih itd.

Ena od uspešnih taktik je tudi izkoriščanje odmora za razmislek,
umirjanje strasti ter opravljanje zahtevnejših izračunov, ki jih ni mo-
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goče opraviti med samimi pogajanji niti ne v fazi priprav, ker so se
razmere v toku pogajanj spremenile.

Sklicevanje na osebne zasluge je ravno tako lahko uspešno, saj tako
izpostaviš svoj veliki napor za doseganje kompromisa, ki ga predlagaš,
in obenem prepričuješ , da več od tega nikakor ni mogoče. Že za to,
kar si predlagal, trdiš, da si presegel svoje pristojnosti in da se več kot
toliko v svoji konstituenci nikakor ne moreš izpostaviti, da pa bi bili
drugi pogajalci veliko ostrejši v svojih zahtevah.

Vcepljanje občutka krivde  se lahko pokaže kot uspešno zlasti,
ko ste sami manjša in šibkejša stran. Močnejšemu skušate pokazati, da
ni častno izkoriščati premoč; s tem kršijo neke splošne norme in obi-
čaje pri odnosih med velikimi in majhnimi, med močnimi in šibkimi.

Ob koncu pogajanj se lahko kot uspešna taktika pokaže postavlja-
nje zadnje dodatne, čeprav drobne zahteve.

V vsakih pogajanjih pride trenutek, ko je potrebno povzeti dose-
danjo razpravo, identificirati že dogovorjeno in izpostaviti odprte pro-
bleme. Tisti, ki to naredi, je lahko tako spreten, da ta povzetek pripravi
tako, da je bolj njemu v prid, ali pa vsaj tako, da zagotovi, da so av-
tentično zastopana njegova stališča in interesi. Zato je pomembno, da
smo na to pripravljeni že od samega začetka pogajanj; da si pripra-
vljamo primerne zapiske.

 

Pogajamo se vsak dan in vse več tako v svojem privatnem kot v svojem
poslovnem življenju. Vse bolj je naš uspeh odvisen ne le od samega
znanja, temveč tudi od tega, kako znamo to znanje uveljavljati, kako
ga znamo artikulirati in s tem uveljavljati. Vodilno pravilo pogajanj je,
da se zavedamo njihovega pomena in da zgubimo strah pred pogajanji.
Nikoli se ne smemo pogajati iz strahu. Nikoli pa se ne bojmo pogajati,
je rekel John Kennedy.

Morda kar prva zaključna misel je, da je predpogoj uspešnih poga-
janj poznavanje samega sebe, svojih sposobnosti, omejitev ter osebno-
stnih značilnosti. Le na takšni osnovi lahko poiščemo ustrezno strate-
gijo in taktiko pogajanj.

Drugo pravilo je, da pri pogajanjih ni nobenih togih pravil; da je
vsako pogajanje zgodba zase, da ne obstojajo nobene šablone. Zato je





Marjan Svetlǐcǐc

prilagodljivost in iznajdljivost izredno pomembna značilnost uspešnih
pogajalcev. Zelo nevarno se je oprijemati kakršnihkolih stereotipov, pa
naj se to nanaša na vrsto pogajanj, taktike ali na odnose s pogajalci
iz drugih kulturnih področij. Ob vseh knjigah, ki opisujejo značilno-
sti posameznih narodov itd. si velja zapomniti, da te kažejo le neko
splošno možno podobo, od katere pa se lahko vaš konkretni partner,
čeprav je iz države, o kateri ste si ustvarili določeno podobo, popol-
noma drugačen. Podleganje stereotipom je zato lahko zelo nevarno –
lahko vas zavede v nevarne vode.

Čeprav mrgoli knjig o pogajanjih, boljših in slabših priročnikov, je
vendarle potrebno ugotoviti, da je tudi pri pogajanjih, kot pri športu,
potrebno nenehno »treniranje«, izpopolnjevanje tehnike in taktike, da
bi bili boljši od tekmecev. Pri tem je pomoč »trenerjev« (profesorjev)
pomembna in koristna. Potrebno je preučevati in uveljavljati moderne
dosežke znanosti itd. Toda vse to ne more iz netalentiranega posame-
znika narediti olimpijskega zmagovalca, če gre za šport, niti uspešnega
pogajalca, ko gre za pogajanja. Pogajati se lahko le delno priučimo.
Mimo vse teorije in pogajalskega šolanja sta potrebna naravni talent in
ogromno prakse. Ta pa da boljše rezultate, če jo bogati teorija. Čeprav
neizkušeni pogajalci menijo, da se pogajanje začne s samim poseda-
njem za pogajalsko mizo, so izkušnje pokazale, da so priprave na po-
gajanja ključ njihovega uspeha. Zato največji del pogajalskega napora
velja posvetiti pripravam.

Ne smemo pozabiti, da se pogajanja dogajajo v točno določenem
času in prostoru. Oba lahko odločilno vplivata na uspeh pogajanj.

Nenazadnje velja vedeti, da so pogajanja medosebna komunikacija;
da se vedno pogajamo z ljudmi z vsemi njihovimi dobrimi in slabimi
lastnostmi. Zato je sposobnost medosebnega komuniciranja vsaj tako
pomembna kot poznavanje samega pogajalskega predmeta in veščine
pogajanj.




