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1 CILJI – KAJ SE BOSTE NAUČILI 

V tem delu se boste naučili: 

● zakaj so spretnosti za delo z ljudmi pomembne za življenje in delo; 

● kako izboljšate veščine za delo z ljudmi in s strankami; 

● o strategijah za podporo strankam, 

● o pomenu samozavedanja in empatije ter načinih, kako ju okrepimo. 

 

2 KAJ SO VEŠČINE ZA DELO Z LJUDMI/STRANKAMI IN ZAKAJ SO POMEMBNE  

Veščine za delo z ljudmi /strankami naredijo naše odnose z ljudmi bolj produktivne in prijetne. 

Različne situacije, kot so sproščen pogovor, izražanje čustev ali reševanje sporov vse zahtevajo 

veščine za delo z ljudmi. 

 

Dobro razvite veščine za delo z ljudmi nam omogočajo, da bolje razumemo čustva in potrebe 

drugih ljudi, učinkovito predstavljamo svoje ideje in argumente ter na ta način vzpostavimo 

zdrave medsebojne odnose. Vplivajo na to, da smo boljši sodelavci, člani tima in motivatorji.   

 

Veščine za delo s strankami nam pomagajo bolje razumeti potrebe strank in rešiti njihove 

težave.  

 

Zaposleni, ki delajo s strankami, podjetje predstavljajo navzven. Podjetja cenijo tiste 

zaposlene, ki znajo strankam ponuditi kvalitetne storitve, saj to prispeva k dobremu ugledu 

podjetja in zvestobi strank. 

 

Veščine za delo z ljudmi/strankami so močno povezane z veščinami komunikacije, aktivnega 

poslušanja, empatije, sposobnostjo reševanja problemov ter drugimi veščinami, ki so 

potrebne za vzpostavitev dobrih medosebnih odnosov. 
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3 EMPATIJA 

Empatija je sposobnost pristnega razumevanja ljudi in sočustvovanja z njimi. Pomaga vam, da 

stvari vidite skozi njihove oči in razumete razloge za njihovo obnašanje. Z njimi se zato lahko 

povežete na osebni ravni ter se primerno odzovete. Skrb za njih vas motivira, da jim pomagate.  

 

Pri empatiji je najbolj pomembno, da imajo ljudje resnično občutek, da so razumljeni. 

Posledično so bolj odprti za pozitiven odnos z vami in iskanje rešitev. 

 

Za boljše razumevanje empatije, si oglejmo njene značilnosti. 

 Razumevanje sveta drugih ljudi: razumeti znate, kaj vam drugi govorijo in gledate 

skozi njihove oči. 

 Spoštovanje brez vnaprejšnjih sodb: ljudi pogosto sodimo, ne da bi poskušali razumeti 

njihova stališča. Temu se izognemo tako, da jih vidimo kot dragocene posameznike z 

lastnimi potrebami. 

 Sočustvovanje: če želite  zares razumeti občutke drugih, morate najprej razumeti svoja 

čustva. Zato je pomembno, da dosežete lastno ravnovesje razumevanje samega sebe, 

šele potem boste lahko razumeli druge.  

 Izkazovanje razumevanja: končni cilj empatije je, da damo drugim vedeti, da jih 

razumemo. Damo jim občutek, da jih vidimo in slišimo. V praksi je to pogostokrat težko, 

saj zahteva veliko vaje in razumevanja komunikacije, čustev in potreb drugih. 

  

VAJA 

Poskusite odgovoriti z da ali ne. Rezultati bodo pokazali, ali ste empatična oseba. 

● Ali znate dobro prisluhniti temu, kar imajo povedati drugi? 

● Ali vam ljudje vam pogosto zaupajo svoje težave? 

● Ali hitro začutite, kako se počutijo drugi ljudje? 

● Ali pogosto razmišljate o tem, kako se počutijo drugi ljudje? 

 



3 
 

 

3.1 Empatično poslušanje in mediacija 

Za uspešno empatično poslušanje je potrebno naslednje. 

 Bodite nevtralni: kot mediator morate z vsemi ravnati enako, ne smete biti pristranski. 

 Ne razsojajte: odločitev, kdo ima prav ali ne, ni vaša naloga, ljudi lahko le usmerjate, 

da najdejo rešitev, sprejemljivo za vse. 

 Zberite informacije: poslušajte in postavljajte vprašanja, da boste razumeli problem in 

potrebe vseh vpletenih. 

 Nadzorujte negativna čustva: zavedajte se negativnih čustev vpletenih ljudi in 

negativno energijo preusmerite v iskanje rešitev. 

 Iščite rešitve: osredotočite se na iskanje rešitev, ki so sprejemljive za vse, razmišljajte 

kreativno in pomagajte vsem vpletenim videti vse možne rešitve. 

 

Mediator mora pridobiti zaupanje in sodelovanje vseh strank v sporu. Sposoben mora biti 

empatičnega poslušanja, da bo razumel čustva in potrebe vseh vpletenih. Šele nato jih lahko 

vodi do rešitve, ki je sprejemljiva za vse.  

 

Empatično poslušanje je oblika aktivnega poslušanja, ki se osredotoča na razumevanje 

občutkov govorcev in vzpostavljanje medsebojnega zaupanja. Če želite biti dober empatični 

poslušalec, preberite, kaj smete narediti in česa ne.   

● Ali vas ljudje pogosto vprašajo za nasvet? 

● Ali vas tragični dogodki pogosto močno prizadenejo? 

● Ali poskušate pomagati ljudem, ki trpijo? 

● Ali hitro začutite, kdaj ljudje niso pošteni? 

● Ali se družbi drugih ljudi včasih počutite izčrpani ali preobremenjeni? 

● Ali vas iskreno skrbi za druge ljudi? 

 

Rezultati: več pritrdilnih odgovorov pomeni, da ste bolj empatični. 
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 Pravilno Napačno 

Bodite aktivni: pokažite, da vas  tema zanima 

in poslušajte. Bodite osredotočeni, 

vzpostavite očesni stik. Svojo pozornost 

pokazite tako, da pokimate in rečete npr. 

»Razumem« ali »Povej mi več o tem«. Z 

pozitivno neverbalno komunikacijo 

vzpostavite  sodelovalno vzdušje. 

Ne postavljajte preveč vprašanj: če 

postavljate preveč vprašanj, lahko 

poslušalec dobi občutek, da ga zaslišujete. 

Bodite nevtralni: govorcu dovolite, da 

razkrije občutke in misli, ne da bi ga kritizirali 

ali obsojali. 

Ne bodite pokroviteljski: ne zmanjšujte 

pomena govorčevih čustev  z uporabo 

cenenih besednih zvez, kot sta "Saj ni tako 

slabo" ali "Jutri se boste počutili bolje". Ne 

pridigajte in ne svetujte. 

 Bodite ogledalo: zrcalite občutke 

sogovornika in mu tako pokažite, da 

razumete, kaj govori in čuti. 

Ne pustite se izzvati: ne odzovite se z jezo ali 

frustracijo in ne vpletajte se v prepir ali 

obsojajte govorca. 

4  ČUSTVENO SAMOZAVEDANJE 

Čustveno samozavedanje je sposobnost, da prepoznate in razumete svoje občutke in čustva. 

Omogoča vam, da razumete, kako čustva vplivajo na vaša dejanja, odločitve in vedenje ter da 

to znanje uporabite v svoj prid. 

 

To je še posebej pomembno, kadar se soočate z negativnimi čustvi, kot sta strah ali jeza, zaradi 

katerih lahko v svojih odločitvah in dejanjih postanete nerazumni in neproduktivni. Čustveno 

samozavedanje vam omogoča predvidevanje in prepoznavanje situacij in okoliščin, ki vam 

povzročajo negativna čustva. Ker negativna čustva prepoznate, se lahko na njih odzovete 

nadzorovano in ustvarjalno.  

 

Vaje za razvoj čustvenega samozavedanja prinašajo naslednje koristi: 

 boljše razumevanje in nadzor svojih čustev; 

 boljše razumevanje čustev in motivacije drugih ljudi; 
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 boljše odločanje, večjo proaktivnost in boljšo samozavest; 

 boljšo produktivnost in odnose na delovnem mestu. 

 

Primer, kako čustveno samozavedanje deluje v resničnem življenju  

Po obdobju brezposelnosti vam ponudijo službo, ki ustreza vašim kvalifikacijam, vendar 

zahteva aktivno znanje tujega jezika, za katerega menite, da vam ga primanjkuje. Vaš prvi 

impulz je, da ponudbe ne sprejmete, saj se bojite, da vam bo pomanjkanje jezikovnih 

sposobnosti predstavljalo preveliko oviro. 

 

Namesto da se prepustite strahu, se vprašate, kaj je razlog vašega strahu. Ko premislite iz česa 

izvira vaš strah, ugotovite, da vaše znanje jezika v resnici ni problem. Težava je v tem, da se 

preprosto bojite pogovorov v tujem jeziku. 

 

Odločite se, da sprejmete ponudbo za službo, in težavo rešite tako, da se pogovarjate in vadite 

s prijatelji. 

 

Za izboljšanje čustvenega samozavedanja vam pomagajo naslednje strategije. 

● Pisanje dnevnika: pišite o svojih občutkih in reakcijah v različnih situacijah in kako ste se ob 

tem počutili. 

● Razmislek o svojih vlogah: razmislite o svojih vsakodnevnih vlogah kot mož, žena, starš, 

brat, sestra, prijatelj, zaposleni itd. Pomislite na vaše občutke, povezane z vsako od njih: sreča, 

žalost, jeza itd. in jih zapišite. 

● Predvidevanje čustvenih reakcij: razmislite o situaciji, s katero se boste soočili v prihodnosti, 

in poskusite napovedati, kako se boste ob tem počutili. Naučite se napovedovati in sprejemati 

občutke tako, da rečete "Morda bom nezadovoljen" ali "Morda me bo strah". Napovedovanje 

in sprejemanje teh občutkov vam bo omogočilo nadzor nad njimi. 

● Poznavanje svojih vrednot: zavedajte se svojih življenjskih vrednot in načel. Tako boste živeli 

bolj sproščeno in samozavestno. 

● Zavedanje o lastnih zmotnih domnevah: vaše domneve so lahko negativne, npr. »Nisem 

dovolj pameten, da bi se tega naučil« ali pozitivne, npr. »Na koncu se bo vse dobro izteklo«.  
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Zavedanje o vaših domnevah določa, kako pristopate k stvarem, in vam omogoča, da 

spremenite negativni odnos. 

5 ČUSTVENA SAMOOBVLADOVANJE 

Čustveno samoobvladovanje je sposobnost obvladovanja svojih čustev in reakcij. Preden jo 

razvijete, morate razviti čustveno samozavedanje. 

 

Samoobvladovanje vam omogoča, da naredite premor in premislite, preden se odzovete. Vaše 

reakcije so zato bolj racionalne.  Omogočajo vam, da ohranite dobre odnose in dosežete svoje 

cilje. Že sekunda premora vam lahko da dovolj časa, da se umirite in odreagirate bolj trezno. 

 

Nadziranje čustev v stresnih situacijah je zelo težko. Ko se naslednjič znajdete v čustveno 

naporni situaciji, se zaustavite in sledite naslednjim korakom. 

VAJA 

Eden od najboljših načinov za izboljšanje samozavedanja je pisanje dnevnika. 

Naslednja dva tedna imejte s seboj zvezek in pisalo. 

Vsak dan nekajkrat podrobno zapišite svoje misli in občutke. Za to vsakič porabite 3-5 minut. 

Poskusite odgovoriti na naslednja vprašanja. 

● Zakaj sem se odločil za pisanje ravno v tem trenutku, kaj je bil razlog? 

● Kakšna čustva doživljam? 

● Kako so ti trenutki povezani z mojimi čustvi in kako bi jih ovrednotil? 

 

V obdobju dvotedenskega zapisovanja opazujte, kako deluje vaš um. Najprej boste verjetno 

težko prepoznali svoja čustva in uredili svoje misli. Toda sčasoma boste pridobili več nadzora 

in osredotočenosti. Pisali boste bolje in z več podrobnostmi. Za doseganje optimalnih 

rezultatov se osredotočite predvsem na zadnje vprašanje. Vajo lahko izvajate tudi v paru in 

nato primerjate rezultate. 
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 Ne odreagirajte. To je najtežji korak. Če se boste lahko ustavili pred čustvenim 

odzivom, boste lahko sledili tudi naslednjim korakom. 

 Globoko vdihnite. Z globokim vdihom umirite svoj um in telo. To vam omogoči, da 

trezno razmislite.  

 Razmišljajte pet sekund. Ko izdihnete, si vzemite 5 sekund za razmislek, zakaj se neka 

oseba obnaša tako, kakšne potrebe ima, katera motivacija jo vodi? 

 Odzovite se sočutno. Namesto da bi za situacijo krivili to osebo, poskusite odgovoriti 

na vprašanje "Kaj lahko storim, da tej osebi pomagam izpolniti njene potrebe?" 

 

Na ta način boste s samoobvladovanjem naredili nekaj pozitivnega za nekoga drugega in hkrati 

okrepili občutek lastne vrednosti. 

6 TIMSKO DELO 

Sposobnost sodelovanja z ljudmi v timu je ena najpomembnejših mehkih veščin. 

 

Za uspešno timsko delo mora vsak član tima razviti določene odlike. 

 Odprtost. Člani tima morajo biti pripravljeni sprejemati različne ideje in poglede. Zato  

moramo biti pripravljeni bolje spoznati člane tima. Na ta način vsi v timu razumejo in 

sprejmejo dejstvo, da imajo različni ljudje različne ideje in stališča. 

 Zaupanje in samorazkrivanje. Člani tima morajo drug drugemu zaupati toliko, da lahko 

delijo ideje in občutke. Zaupanje se vzpostavlja postopoma z medsebojnim 

spoštovanjem in iskrenostjo. 

 Podpora. Člani tima se morajo pri doseganju ciljev medsebojno podpirati. Ne smejo 

biti nasprotniki, temveč kolegi. 

 Spoštovanje. Med člani tima  mora potekati spoštljiva komunikacija. Poudarek mora 

biti na iskanju rešitev in ne na medsebojnem obtoževanju, če gre kaj narobe. Prava pot 

so konstruktivne povratne informacije in spoštljiva komunikacija. 
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6.1 Joharijevo okno - Razumevanje odnosa do sebe in drugih 

Preprosta metoda za izboljšanje komunikacije in razumevanja med člani tima je "Joharijevo 

okno". Metoda izboljša odnose v skupini s spodbujanjem deljenja informacij med člani skupine 

in pridobivanja povratnih informacij. Bistvo Joharijevega okna je, da se zaupanje gradi tako, 

da se mi razkrijemo drugim in da hkrati od njih dobimo povratne informacije o sebi. 

 Joharijevo okno predstavljajo štirje kvadranti: 

 

 

1. Odprto območje 

Kar o sebi vem sam in tudi drugi. 

 

 

 

2. Slepa pega 

Kar pri meni opazijo drugi, sam pa ne. 

 

3. Skrito območje 

Kar vem o sebi, drugi pa ne. 

 

 

4. Nepoznano območje 

Česar o sebi ne vem sam in niti drugi. 

 

Kvadrant 1 

Ta kvadrant predstavlja našo ODPRTO OBMOČJE. Sem vnesete podatke o sebi, ki so znani vam 

in drugim. To so lahko informacije o vaši osebnosti, čustvih, spretnostih in znanju. Cilj je 

povečanje tega kvadranta, ne da bi razkrili preveč osebnih podatkov. Dodatne informacije 

lahko sem vnesete tako, da sprejmete povratne informacije, ki jih imajo o vas drugi člani 

skupine. 

 

Kvadrant 2 

To je območje SLEPE PEGE. Predstavlja informacije o vas, ki so vam neznane, poznajo pa jih 

drugi. Predstavlja odlično priložnost za raziskovanje lastnih "slepih peg". Le-te so lahko nekaj 

preprostega ali pa nekaj, kar kot posamezniki težko vidimo in sprejmemo, npr. nizka 

samopodoba. Člani skupine vam pomagajo odkriti slepe pege tako, da vam posredujejo 

povratne informacije o stvareh, ki jih o vas vidijo oni, vi pa ne. 
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Kvadrant 3 

To je SKRITO OBMOČJE. Predstavlja informacije, ki jih poznate o sebi, vendar so drugim 

neznane, npr. osebne skrivnosti, strahovi, slabosti. Vaš cilj je zmanjšati to območje tako, da 

članom skupine razkrijete informacije o sebi in jih s tem  premaknete v odprto območje. 

 

Kvadrant 4 

To je NEPOZNANO OBMOČJE. Predstavlja informacije o vas, ki so neznane tako vam kot tudi 

drugim. Neznane informacije odkrijete z raziskovanjem in odprto komunikacijo. Odkrijete 

lahko nove veščine, čustva, ovire itd. 

 

Joharijev cilj je povečati odprto območje. To lahko naredimo na dva načina. 

 Samorazkritje 

Doseženo ga z dvosmerno komunikacijo med nami in drugimi člani skupine. S pridobivanjem 

novih informacij se skrito območje zmanjšuje, odprto pa veča. 

Nasvet  

Pazite, kaj razkrijete o sebi. Razkrivanje majhnih skrivnosti gradi zaupanje in odnose, razkritje 

občutljivih osebnih podatkov pa lahko škoduje vašemu ugledu in vas postavi v slabši položaj. 

 Povratne informacije  

To so informacije, ki jih o sebi ne veste, opazijo pa jih drugi. Povratne informacije zmanjšajo 

slepo pego in povečajo odprto območje. 

Nasvet  

Pri podajanju povratnih informacij je zelo pomembno, da so le-te poštene, vendar ne preveč 

negativne, saj lahko škodujejo medsebojnemu zaupanju. 

VAJA 

Povejte prijatelju nekaj o sebi, česar še ne ve. Kako ste se počutili ob tem? 
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7 REŠEVANJE PRITOŽB STRANK 

Obstajajo različni pristopi pri reševanju pritožb. Najpomembneje je ostati miren, prijazen in 

se osredotočiti na rešitev problema. 

Reševanje problemov se pogosto zdi enostavno, vendar temu ni vedno tako. Včasih je 

zapleteno. Sistematičen pristop k reševanju pritožb naredi celoten postopek lažji in bolj 

učinkovit. 

Za uspešno reševanje pritožb sledite naslednjim osnovnim korakom. 

1. Bodite mirni in ugotovite, v čem je težava. 

2. Dobro poslušajte in ugotovite, kaj stranka potrebuje. 

3. Priznajte težavo in jo poskusite razjasniti. 

4. Ugotovite, kakšen vpliv ima težava na stranko. 

5. Ponudite možne rešitve in se o njih pogovorite s stranko. 

6. Načrtujte, kako boste težavo rešili. 

 

 

 

PRIMER 

Reševanje težav s strankami zahteva spretnost in pravi pristop. Navajamo primer, kako 

ravnati z zelo jezno stranko, pri čemer je vseeno, ali je stranka upravičeno jezna ali ne. 

 

Ko imate opravka z jezno stranko, lahko uporabite naslednji pristop. 

Iskreno se opravičite  

Vedno se osebno opravičite z besedami "Oprostite" ali "Resnično mi je žal", tudi če se stranka 

moti. 

 

Sočustvujte 

Ko stranka meni, da ji je bila storjena krivica, želi slišati, da nekdo razume njeno situacijo. 

Pokažite ji, da sočustvujete z njo, čeprav v resnici ne razumete, zakaj je tako jezna. Recite na 

primer »Razumem, da ste vznemirjeni« in ji pokažite, da vas njen problem skrbi. 
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7.1 Reševanje težav strank s pomočjo podporne komunikacije 

Cilj podporne komunikacije je doseči pozitivno spremembo ali rešitev problema in hkrati 

ohraniti ali celo izboljšati odnos med vpletenimi. 

 

Podporna komunikacija je bistvenega, kadar imamo ljudje negativnega stališča, kot npr. 

nezadovoljne stranke, pogosto čustveno prizadete, ker menijo, da jim je bila storjena krivica, 

tudi če temu ni tako. 

 

Podporna komunikacija omogoča reševanje problemov tako, da spodbuja: 

 jasno komunikacijo v težkih situacijah; 

 pozitivne odnose pri reševanju problemov; 

 osredotočanje na rešitev problema in ne na iskanje krivca. 

 

Podporne komunikacije se lahko naučite z uporabo naslednjih meto. 

 

 

 

 

Sprejmite odgovornost 

Kot zaposleni v svojem podjetju morate prevzeti odgovornost za težave, ki so povezane s 

strankami. To ne pomeni, da ste dejansko odgovorni za težavo, prav tako pa ne pomeni, da je 

stranka lahko v svojih zahtevah nerazumna. Prevzem odgovornosti stranki omogoča, da se z 

vami pogovori in da težavo poskušata rešiti skupaj. 

 

Bodite pripravljeni pomagati  

Ko stranki pokažete, da vam ni vseeno, bodite pripravljeni tudi rešiti nastali problem. Pogosto 

se izkaže, da ima jezna stranka le manjšo težavo, ki jo je mogoče enostavno rešiti v minuti ali 

dveh. Prijaznost do jezne stranke je pogosto pomembnejša kot problem sam. 
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7.2 Kako zagotoviti kakovostno storitev za stranke 

Če v službi delate s strankami, je velik del vašega uspeha odvisen od vaše sposobnosti, da jim 

nudite kakovostne usluge. Za podporo in pridobivanje zvestih kupcev upoštevajte naslednja 

pravila. 

 Razumevanje in obvladovanje čustev. Bodite v stiku s svojimi čustvi. Zavedajte se 

svojih negativnih čustev in se naučite, kako se umiriti z dihanjem. Dihajte počasi, 

globoko in nadzorovano. Naučite se brati čustva drugih. Če boste razumeli njihovo 

počutje, vam bo ta informacija pomagala pri boljši komunikaciji. 

 Skrb za potrebe kupca. Prizadevajte si bolje razumeti potrebe kupca. Najdite 

motivacijo, da boste dejansko poskrbeli za njihove potrebe in jim pomagali. 

Obravnavajte jih kot na posameznike in z njimi ravnajte kot s prijatelji. Vprašajte se, 

kaj potrebujejo in kaj morate storiti, da bodo zadovoljni. Iskreno si prizadevajte, da 

bodo zadovoljni. Izogibajte se izjavam, kot sta »To je vaše mnenje« ali »Ne morem vam 

povedati svojega priimka«. 

METODA  OPIS 

Osredotočite se na 

problem in možne 

rešitve. 

Osredotočite se na problem in iščite rešitve. 

Ne krivite drugih in ne kritizirajte njihovih osebnih lastnosti. 

Zaradi tega bodo manj napadalni in bolj pripravljeni prispevati k 

pozitivnim rešitvam. 

Uporabite opisni jezik. Natančno in objektivno opišite težavo. Ne obsojajte z besedami, 

ker se bodo ljudje počutili užaljeni in nesposobni. 

Bodite vključujoči. Ljudem pokažite, da jih cenite in spoštujete. 

Ne govorite, kot da ste pomembnejši kot drugi, ker se bodo 

počutili manjvredno. 

Promote inclusive 

dialogue 

 

Ne pozabite, da je komunikacija dvosmerni proces. 

Z aktivnim poslušanjem ljudem pokažite, da jih poslušate in da 

vas zanima, kaj imajo povedati. Pustite, da govorijo drugi. 

Pohvalite njihov prispevek in jim sporočite, da je njihovo mnenje 

dragoceno. 
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 Bodite pozitivni. Bodite odprti in pristni. Uporabite lahkoten humor, da ustvarite 

prijateljsko vzdušje. Sodelujte s strankami in gradite pozitivne odnose. 

 Prisluhnite strankam. Poslušajte jih in jim pokažite, da so za vas pomembne. Ne 

prekinjajte jih in si vzemite čas, da jim prisluhnete. Pozorni bodite tudi na to, kaj vam 

sporočajo neverbalno, tako da ste pozorni na njihov ton, glasnost, govorico telesa itd. 

Bodite empatični poslušalci. S prikimavanjem ali besedo »razumem« pokažite 

zanimanje za to, kar govorijo, ne sprašujte preveč, ne kritizirajte. 

 Pokažite pozitivna čustva. Bodite mirni in uporabljajte preprost jezik. Uporabite 

pozitivne stavke. Na njihova negativna čustva se ne odzovite burno, temveč pokažite 

sočutje in nežno odločnost. 

 Osredotočite se na iskanje rešitev. Težavo priznajte, opravičite se in se osredotočite 

na iskanje pozitivne rešitve. Zavedajte se morebitnih konfliktov in jih preprečite. Ne 

izzivajte. 

 

 

7.3 Kako razviti in izboljšati veščine za delo s strankami 

Za izboljšanje veščin za delo s strankami upoštevajte naslednje namige. 

 Vadite aktivno poslušanje s ciljem, da se nekaj naučite in se osredotočite na govornika. 

 Vprašajte za neposredne povratne informacije od strank ali kolegov. Neposredne 

povratne informacije vam pomagajo razumeti, kakšno izkušnjo ponujate drugim. 

Negativnih kritik ne jemljite osebno. Spremljajte povratne informacije, razmišljajte o 

njih, vodijo naj vas pri izboljševanju vaših veščin. 

 Za povratne informacije vprašajte vašega nadrejenega. Razmislite, če bi mu bilo vašo 

komunikacijo s strankami koristno posredovati v presojo. Mnenje narejenega vam je 

morda lahko v pomoč pri ugotavljanju vaših prednosti in možnosti za izboljšave. 

 Vadite nove veščine. Bodite se pripravljeni učiti. Vadite lahko različne veščine, npr. 

prijaznost, potrpežljivost. Spoznali boste, da izboljšanje vašega znanja o neki storitvi ali 

izdelku izboljša tudi vašo sposobnost reševanja težav strank. 

 

Z izpopolnjevanjem veščin za delo s strankami in delovnimi izkušnjami boste postali bolj 

uspešni in boste karierno napredovali.     
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8 ZAKLJUČEK 

Veščine za delo s strankami vam omogočajo vzpostaviti zdrave odnose z ljudmi. Vplivajo na to, 

da smo boljši sodelavci, člani tima in motivatorji. Te veščine so del medosebnih mehkih veščin. 

Pomagajo vam razumeti potrebe strank in rešiti njihove težave. 

 

Empatija je sposobnost pristnega razumevanja ljudi in sočustvovanja z njimi. Pomaga vam, da 

stvari vidite skozi njihove oči in razumete razloge za njihovo obnašanje. Pri empatiji je najbolj 

pomembno, da imajo ljudje resnično občutek, da so razumljeni.  

 

Spore je mogoče rešiti z mediacijo. Mediator mora pridobiti zaupanje in sodelovanje vseh 

vpletenih v sporu. Biti mora nevtralen, le tako lahko ljudi vodi do zadovoljive rešitve. 

 

Čustveno samozavedanje pomaga razumeti, kako čustva vplivajo na vaša dejanja, odločitve in 

vedenje ter kako to znanje uporabite v svoj prid. Čustveno samozavedanje vam omogoča 

predvidevanje in prepoznavanje situacij in okoliščin, ki vam povzročajo negativna čustva. Ker 

negativna čustva prepoznate, se lahko na njih odzovete pozitivno, nadzorovano in ustvarjalno.  

 

Čustveno samoobvladovanje je sposobnost obvladovanja svojih čustev in reakcij. Omogoča 

vam, da naredite premor in premislite, preden se odzovete. Vaše reakcije so zato bolj 

racionalne. Namesto da se jezno odzovete, raje globoko vdihnite in si vzemite pet sekund za 

razmislek, zakaj nekdo reagira na tak način. Nato odreagirajte sočutno in situacijo umirite. 

 

Timsko delo je ena najpomembnejših medosebnih veščin. Za timski uspeh se morajo člani tima 

medsebojno podpirati, spoštovati in biti sposobni odkrite komunikacije. Ena najboljših metod 

za razvoj teh lastnosti je Joharijevo okno. 

 

Ko imate opravka z nezadovoljnimi strankami, uporabite podporno komunikacijo. Za 

zagotavljanje kakovostnih uslug za stranke morate biti sposobni skrbeti za njihove potrebe, 

poslušati, kaj vam sporočajo, obvladati svoja čustva, ostati pozitivni in se osredotočiti na 

iskanje rešitev. 
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