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Pomen komunikacije je v odzivu, ki ga dobimo.





Naša pot

• Prepoznati lasten način komunikacije v zahtevnih 

(konfliktnih) situacijah in prepoznati način komuniciranja in 

potrebe drugih.

• Vedenje pod stresom  – tipi osebnosti po V. Satir

• Učinkoviti odzivi

• Razvijati učinkovito komunikacijo v zahtevnih situacijah.



PREDSTAVITEV: Kdo sem?

V ZAHTEVNIH SITUACIJAH SEM KOT ….

KER …

KDO SEM?



Ravni komunikacije

Vsebinska raven

(dejstva, vsebina)

Odnosna raven

(čustva, izkušnje, pričakovanja, kontekst)

Oddajanje 
sporočila

Sprejemanje 
sporočila



Vem, kaj želim doseči.

Vem, kaj hočem sporočiti.

Naredim vse, da razumem sogovornika.

Naredim vse, da me sogovornik razume.



Ciljno komuniciranje

UČINKOVITA VPRAŠANJA

• Kaj je naš (moj) cilj?

• Kako lahko cilj dosežemo/dosežem?

• Kaj mi je preprečevalo, da …?

• Kaj potrebujem, da …?

• Kaj sledi?



PREDSTAVITEV: Kdo sem?
Vzroki za konflikt

• različne potrebe, želje, interesi, pričakovanja, 

čustva …, 

• različne vrednote in prepričanja,

• različne interpretacije dogodka (vsak ima svojo 

zgodbo), 

• ohranjanje osebne integritete itd.



PREDSTAVITEV: Kdo 

sem?
VLOGE V ZAHTEVNIH / 

STRESNIH SITUACIJAH

• OBTOŽEVANJE

• POMIRJANJE

• RACIONALIZIRANJE

• ODVRAČANJE 

POZORNOSTI

Virginia SATIR, 

(Peoplemaking, 1990)

http://blogs.psychcentral.com/relationships/files/2011/05/images-1983.jpeg
http://blogs.psychcentral.com/relationships/files/2011/05/images-1983.jpeg


PREDSTAVITEV: Kdo sem?VLOGE V ZAHTEVNIH / 

STRESNIH SITUACIJAH

Tožnik
• Besede: obtožujoče, kritika, zahteve

• Glas: glasen, trd, rezek

• Drža telesa: iztegnjen prst ali roka

Poz. stran: daje energijo, motivira, 

spodbuja k delu

NEG. STRAN: napadalen, ponižuje druge

• SPOROČA: Sam sem – ZA VSE.

Vir foto: https://www.slon.pics/shop/man-pointing-finger-up-3d-illustration-isolated-contains-clipping-path/



PREDSTAVITEV: Kdo sem?VLOGE V ZAHTEVNIH / 

STRESNIH SITUACIJAH

Pomirjevalec
• Besede: pritrdilne, pomirjujoče

• Glas: piskajoč

• Drža telesa: roke iztegnjene, 

oči dol - gor

Poz. stran: prijeten, empatičen, ima veliko srce, 
posrka neg. čustva

NEG. STRAN: brez moči, se opravičuje (nenehno)

• SPOROČA: Počutim se odgovoren.

Vir foto: http://www.bravingthehotmess.com/blog/what-is-the-difference-between-praying-and-begging



PREDSTAVITEV: Kdo sem?VLOGE V ZAHTEVNIH / 

STRESNIH SITUACIJAH

Vir foto: https://www.slon.pics/shop/man-pointing-finger-up-3d-illustration-isolated-contains-clipping-path/



PREDSTAVITEV: Kdo sem?VLOGE V ZAHTEVNIH / 

STRESNIH SITUACIJAH

Odvračalec pozornosti
• Besede: vprašanja, komentarji 

izven konteksta

• Glas: pojoč

• Drža telesa: neskladna, neusklajeni gibi

Poz. stran: razvedri in zabava, sprosti situacijo

NEG. STRAN: deluje zmedeno, nekompetentno 

• SPOROČA: Ne sodim sem. 

Vir foto: https://www.wikihow.com/Make-a-Joke



PREDSTAVITEV: Kdo sem?VLOGE V ZAHTEVNIH / 

STRESNIH SITUACIJAH

Ozemljevalec
• Besede: misli, kar izreče
• Glas: dinamičen in zanimiv, brez 

večjega nihanja, uporabi vse 4 
vloge

• Drža telesa: skladnost besedne 
in nebesedne govorice

Poz. stran: vtis kompetentnosti, 
varnosti, samozavesten, jasen, 
prepričljiv, doreče stvari, 
ima dober vpliv na ljudi.

DAJE OBČUTEK VARNOSTI
IN SPOŠTOVANJA

• Vreden sem, prav tako kot tudi ti.

http://worldartsme.com/good-communication-skills-clipart.html#gal_post_34326_good-communication-skills-clipart-1.jpg



OZEMLJEVALEC

Pomembni so:

• Moji občutki - JAZ

• Tvoji občutki – TI

• Dejstva / vsebina 

JAZ

TI

DEJSTVA



PREDSTAVITEV: Kdo sem?

• Kaj oseba potrebuje?

• Ali želim/zmorem to dati?

ODZIVI V ZAHTEVNIH 

SITUACIJAH



Učinkoviti odzivi

1. Odzivajmo se v „ozemljevalcu“. Kadar ne gre, 

uporabimo „racionalizatorja“.

2. Zavedajmo se, kdaj stopimo v konflikten slog in 

naredimo „korak nazaj“.

3. Podajmo pravočasno, natančno in iskreno 

povratno sporočilo.

Vir: 
http://manoa.hawaii.edu/communicology/category/uncategorized/page/9/



Občutke lastne vrednosti lahko krepimo le v 

okolju, 

kjer se upoštevajo razlike med posamezniki, 

kjer se napake sprejemajo, 

kjer je odprta komunikacija in kjer so pravila 

prožna – v okolju, 

ki ga najdemo v varni in skrbni družini.

VIRGINIA SATIR

.


