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ZAKAJ SEM SE 
ODLOČIL ZA ŠTUDIJ 
PRAVA?



Od nekdaj sem si 
želel delati na 
sodišču - kot 

sodnik, odvetnik, 
tožilec...



Resnično 
verjamem, da ima 

vsak človek 
pravico do 

poštene obrambe



Za študij prava 
sem se odločil 

zaradi ameriških 
filmov in 

nadaljevank



Sem 
organizirana, 
natančna in 

zanesljiva oseba 
- pisanje pogodb 
in drugih pravnih 
aktov aktov me 

veseli in 
izpolnjuje



Pravo sem šel 
študirat ker:

- je bilo je moderno;

- mi je to svetoval 
oče, teta, soseda, 

prijatelj..

- zelo všeč mi je bil-
a fant/punca, ki je 

študirala pravo



Enostavno me 
pravo zanima -

ob večerih včasih 
prebiram ZFPIPP 
s komentarjem



Recimo bobu bob 
- pravo sem šel 
študirat zato, da 

bi nekoč imel 
veliko denarja



Pravzaprav še 
danes ne vem 

zakaj sem ga šel 
študirat

- pravzaprav se 
to še sedaj 

večkrat 
sprašujem



Pravo sem šel 
študirat ker 
verjamem v 
pravico do 

sodnega varstva 
in sojenja v 

razumnem roku



Rad delam z 
ljudmi. Zanimajo 

me interakcije med 
ljudmi, človeško 

vedenje, 
psihologija..
Ljudem rad 

pomagam pri 
reševanju njihovih 
sporov in drugih 

problemov...



Mediacijske tehnike

 aktivno poslušanje

 povzemanje

 spraševanje (postavljanje pravih vprašanj)

 prepoznavanje govorice telesa

 obvladovanje močnih čustev

 validacija

 osnovne pogajalske tehnike

 testiranje realnosti

 feedback

 futuraliziranje

 futuraliziranje



Trije glavni razlogi za težave/konflikte

1.Razlike v percepciji informacij/dejstev (different 

perceptions)

2.Prisotnost močnih čustev (strong emotins)

1. Slaba komunikacija

(communiaction problems)

Vir: R. Fisher, W. Ury; Getting to Yes: Negotiating Agreement 

without Giving In





Ljubljana, 13. 10. 2015



dobri 
poslušalci

82%

dobri 
govorci
18%

00

82% ljudi 

raje 

komunicira z 

ljudmi, ki 

znajo 

poslušati



Aktivno poslušanje
Določite diagnozo preden predpisujete!

(Stephen R. Cowey)

Štiri možne ravni poslušanja:

“hlinjenje”, selektivno poslušanje, pozorno 

(aktivno) poslušanje, empatično poslušanje

Avtobiografski odzivi pri poslušanju:

1. Ocenjujemo (ali se strinjamo ali ne)

2. Raziskujemo (iz lastnega sistema opazovanja)

3. Svetujemo (dajemo nasvete)

4. Razlagamo (skušamo po svoje pojasniti)



Prednosti aktivnega poslušanja
Ljudje:

 dobijo občutek, da imajo prostor, da lahko 
povedo tisto, kar je zanje pomembno;

 lahko vidijo poslušalcev trud, da so slišani in 
razumljeni;

 se skozi govorjenje “očistijo” močnih čustev;

 razkrijejo se resnični interesi;

 se lahko premaknejo naprej, od opredeljevanja 
problema k nadaljevanu pogovora-pogajanjem

 vzpostavi se zaupanje;

 dobijo občutek, da jih ne sodimo in neobsojamo.



AKTIVNO POSLUŠANJE

OPAZUJ

način govora,

uporabo besed

neverbalno komunikacijo

FOKUS

samo na poslušanju,

na počni nič 

drugega

SPREJMI

sporočilo 

- tudi, če se ne 

strinjaš

SPOŠTUJ

sogovornika,

ne skači v besedo,

pusti mu, da konča



Kako aktivno poslušamo?

Smo prisotni, pozorni in odprti 
za širok spekter izkušenj.

Poslušamo, “kot da smo 
nepopisan list, ki komaj čaka na 
vsebino”.

Smo razumevajoči, uporabljamo 
točne in ustrezne povzetke 
informacij IN čustev.

Uporabljamo ustrezna 
vprašanja in druge tehnike.

CELOTNO TELO POSLUŠA

MOŽGANI razmišljajo o 

izrečenem

OČI gledajo

ROKE so spuščene in pri 

miru

NOGE so pri miru

UŠESA poslušajo

USTA so tiho





Postavljanje pravih vprašanj

 pridobivanja informacij

 ugotavljanja dejstev

 iskanja interesov

 razumevanja relacij

 spoznavanje 
referenčnega okvirja

 testiranja realnosti

 mehčanja pozicij

 vzbujanja dvomov

 spodbujanja 
odzivnega obnašanja

 sprejemanja 
odgovornosti

Vprašanja postavljamo zaradi



Vrste vprašanj

 odprta 

 zaprta

 osredotočena

 zavajajoča

 pojasnjevalna

 razčiščevalna

 relacijska

 reflektivna

 linearna

 strateška..

TEHNIKE

Columbova

Lupljenje čebule



Smernice za postavljanje pravih vprašanj

 začnite z odprtimi vprašanji in dajte ljudem prostor, da se 
izrazijo;

 ko razumete (in ste povzeli) bistvo pripovedi uporabite 
zaprta vprašanja, da pridete do interesov;

 izogibajte se prevelikemu številu vprašanj prezgodaj ali 
naenkrat;

 s vprašanji govorca usmerjajte od opisovanja dogodkov k 
interesom in skrbem;

 vnaprej se zavedajte zakaj vprašanje potrebujete/sprašujete;

 vprašanja naj ne vsebujejo sodbe ali krivde;

 bodite razumevajoči in se odzivajte na potrebe ljudi.



Model sveta (referenčni okvir)

= enkratna (ne univerzalna!) resničnosti, ki temelji na čutnih 
vtisih in individualnih življenskih izkušnjah posameznika;

 svet je neskončnost možnih čutnih zaznav, od katerih 
zaznavamo le majhen del;

 za raziskovanje (resničnega) sveta uporabljamo svoja 
čutila, tisto kar zaznamo z njimi, pa še filtriramo s pomočjo 
svojih izkušenj, kulture, jezika, prepričanj, vrednot



Filtri skozi katere zaznavamo svet

 jezik: je filter, način kako izražamo naše misli in 
izkušnje (primer lepota);

 izkušnje (kogar je pičila kača se boji zvite vrvi)

 prepričanja: filtrirajo in povzročajo, da se vedemo na 
točno določen način in da nekatere stvari opazimo, 
drugih pa ne;

 vrednote;

 interesi;

 predvidevanja..

Tako si  ustvarjamo svoje ZEMLJEVIDE SVETA, pri teh pa pozornost 

posvečamo predvsem tistim vidikom sveta, ki nas zanimajo, druge pa 

prezremo.



Stvari ne 
vidimo takih 

kot so,
temveč take 

kot smo!
(Anais Nin)

Hey good

looking









Čutna ostrina in dober stik
Čutna ostrina: način našega zaznavanja v danem trenutku

Kam usmeriti pozornost in kako si spremeniti in povečati filtre,
da opazimo tisto, kar prej nismo. Pazimo na drobne, ključne
signale, ki kažejo kako se posameznik odziva in kakšen je njegov
model sveta.

Dober stik:

način, da se “uravnovesimo” s stranko, izzovemo željeni odziv

• ”zrcalimo” - občutljivo in spoštljivo se prilagodimo 
sogovornikovi govorici telesa. S tem zgradimo zaupanje in 
razumevanje – mostmed ite zaupanje in razumevanje, most med 
našimi modeli sveta.

• prilagodimo glas - ton, hitrost, glasnost, ritem

Ljubljana, 13. 10. 2015



Cilj, ostrina, prožnost: Pri komunikaciji si postavite 
cilj, opazujte izide, ki jih dobivate in v skladu z njimi

spreminjajte kar storite ali rečete, dokler ne dobite

željenega odziva.



Čustva v konfliktu

Npr. jeza, strah, sramota, razočaranje, obžalovanje, olajšanje 
(in sreča)

Negativna čustva:

 preusmerjajo pozornost od vsebine

 nas delajo ranljive

 onemogočajo konstruktivnost in kreativnost

 spodbujajo win- loose način

 poslabšajo medsebojni odnos





Primerjava med “refleksnim” in
premišljenim” odzivom

Problem

Refleksno

Napad

Spor

Beg

Stres

Premišljeno

Dialog

Vzrok



Delo z močnimi čustvi

 pravočasno jih prepoznamo (npr. govorica telesa)

 ne smemo se jih ustrašiti (ali “pasti” vanje)

 poskušamo ugotoviti kaj jih generira

 izpostavimo, da so čustva prisotna, jih validiramo

 uvajamo ločevanje človek : dejanja

 preusmerjamo na dejstva, ohranjamo fokus na 
postopku



In business as in life,
you don’t get what you 

deserve
- you get what you negotiate!

Chester L. Karrass

Ljubljana, 13. 10. 2015



Nekateri so 
rojeni pogajalci



Nekateri so 
rojeni pogajalci



Thomas-Kilman Conflict Profile Instrument

visoka

nizka visoka

nizka

S
A

M
O
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A
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KOOPERATIVNOST

tekmovalen / 

usmerjevalen

sodelovalen / 

kooperativen

prilagajajoč / usklajevalenizogibajoč

kompromisen, teži h 

kompromisu



Razlika med pozicijskimi (distributivnimi) 
in interesnimi pogajanji 

visokonizko

nizka

visoka

POMEMBNOST 

ODNOSA

ZADOVOLJEVANJE INTERESOV

JAZ zmagam

TI izgubiš

JAZ zmagam

TI zmagaš

JAZ izgubim

TI izgubiš

JAZ izgubim

TI zmagaš



Razlika med pozicijskimi pogajanji in 
pogajanji na osnovi interesov

POZICIJSKA

 Temeljijo na trdnih pozicijah

 Zanemarjajo interese druge 
strani

 Podpirajo trmo in bitko egov

 Negativno vplivajo na odnos



Razlika med pozicijskimi pogajanji in 
interesnimi pogajanji 

INTERESNA

 Temeljijo na izmenjavi interesov

 Zadovoljijo glavne interese 
obeh strani

 Dogovor je pošten in 
dolgotrajen 

 Izboljšajo odnos



Pozicijski pogajalski model

 raziskovanje in analiza

 definiranje pozicij

 predstavitev

 pogajanje

 popuščanja

 dogovor



Pomembnost 
prvega vtisa



Pomembnost 
prvega vtisa



Interesni model-
Harvardska metoda pogajanj

 Ločite ljudi od problema 

 Osredotočite se na interese (ne 
na pozicije)

 Raziskujte WIN-WIN opcije

 Uporabite objektivna merila

Fisher, Ury, Patton: Getting to Yes



Implementacija

Možnosti rešitve

Ocenjevanje opcij / rešitev

Generiranje opcij / rešitev

Analiza problema



Pogajanja

Generiranje (in testiranje opcij)

Pravila:

 čim več idej

 brez kritiziranja

 brez zavez

 brez sprotnega ocenjevanja

 osredotočanje na skupne interese



Testiranje realnosti



Razlogi za testiranje

 spremeni se prognoza strank o bodočem uspehu (če 
sporazum ne bo sklenjen)

 lahko se razreši konflikt med stranko in njenim 
odvetnikom

 stranki postane jasno, da bo slabosti njene zadeve 
(ki jih morda poskuša prikriti) najverjetneje zaznalo 
tudi sodišče

 četudi testiranje ne spremeni pogleda strank na spor, 
pa jim lahko predstavlja opravičilo, da sklene 
kompromis in »ohrani obraz«



“Taktika” pri testiranju realnosti

 zastavljanje vprašanj o utemeljenosti tožbenega 
zahtevka;

 analiza posameznih elementov spornega primera;

 opozarjanje na možnost črnega scenarija;

 izpostavitev stroškov sodnega postopka;

 oblikovanje zavezništva z nekaterimi udeleženci;

 neposredno izpodbijanjem preveč optimističnih 
domnev strank;

 evaluacija (skrajna možnost!)



Če nenehno počnete, kar ste vedno 
počeli, boste vedno dobili tisto, kar 
vedno dobivate. Če to, kar počnete, 

ni učinkovito, storite kaj drugega. 


