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Kaj pričakujem od današnjega usposabljanja? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če želimo, da bo usposabljanje potekalo čim bolj učinkovito postavimo dogovore – skupinsko 
pogodbo. 
 

NAŠI DOGOVORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zakaj so potrebni? 
Soglasje glede temeljnih dogovorov je glavni način konstruiranja začetnega načina obnašanja, 
primernega za skupino. Postavitev dogovorov je potrebno, da se udeleženci seznanijo s pričakovanim 
oziroma želenim načinom obnašanja.  
 
Najbolj učinkovit način za oblikovanje dogovorov je, ko jih udeleženci predlagajo sami. 
Na ta način imajo tudi udeleženci priložnost izraziti svoja pričakovanja o vedenju vodje in vseh ostalih. 
Dogovori  so vezani na cilje in se razlikujejo od skupine do skupine. V kolikor prihaja do kršenja 
posameznega dogovora, le tega s skupino na novo predebatiramo, po potrebi popravimo. Skupina 
lahko določi tudi sankcije za posameznike, ki se ne držijo dogovorov. 

 
 



   

 

 

POSAMEZNIK – SKUPINA - NALOGA 

 
Ko se skupina loti izvajanja aktivnosti ima pred sabo nalogo, ki jo želi uresničiti. Če želimo kakovostno 
delo smo poleg naloge pozorni tudi na delovanje skupine in skupinsko dinamiko ter na posameznike, 
ki sestavljajo skupino. PSN je okrajšava za posameznik, skupina in naloga. V ozadju je TCI model, ki ga 
je raziskovala Ruth Cohn.  
 
Skupinam se pogosto zgodi, da se posvečajo predvsem enemu področju, največkrat nalogi. Ob tem 
nekateri posamezniki prevzamejo vodenje nad ostalimi in pozabijo na sodelovalni odnos, drugi pa se v 
skupini več ne počutijo dobro.  
 
Nekatere skupine pa si vzamejo veliko časa za druženje, vsi se počutijo vključene, potem pa ugotovijo, 
da so zanemarili nalogo.  
 

                                              
 
                                                      
 
                                                     
 
                                                                        Posameznik 
 
 

 
  
 
                              
 
 
 

                                      Skupina                                                           Naloga  
 

 
Pri delu s skupino gre za preplet vseh treh področij, ki so si enakovredna, kar lahko ponazorimo z 
enakostraničnim trikotnikom. Tri enake stranice v trikotniku ponazarjajo enakovrednost vseh treh 
področij. 



   

 

 

ŽIVLJENJSKA POT SKUPINE 

 
OBDOBJE ROJEVANJA 
 

posameznik skupina naloge, ki jih lahko izvajamo voditelj mora paziti na 

NEGOTOVOST  
 negotov  
 strah  
 sramežljiv  
 odvisen od avtoritete  
 išče svojo vlogo v skupini  
 formalna govorica  
 aroganten  
 agresiven  
 klovnovstvo  

KONTROLA PROSTORA  
Tu ne moremo govoriti o skupini, ker vsakdo 
išče/želi:  
 svoj prostor (fizični ter socialni)  
 spoznati ostale člane skupine  
 spoznati pravila  
 se predstaviti  
 iščejo se norme   

INFORMIRATI/ IZMENJATI  
 nezahtevne  
 z majhno možnostjo 

konfliktov  
 informativne  
 vključujoče (sprejemljiva za 

vse)  
 igre spoznavanja  
 kontaktne igre (ne takoj na 

začetku)  

 logistiko - orientacija v okolju 
- zagotoviti osnovnim 
potrebam (spalnica, WC, 
hrana, urnik,...)  

 lastno vlogo - postopen 
pristop - podati osnovna 
pravila - informiranje, 
usmerjanje  

 način dela- postaviti jasne 
cilje in naloge  

 prostor za osebno 
predstavitev  

 možnost spoznavanja 
osebnih izkušenj   

 
 
  



   

 

OBDOBJE OBLIKOVANJA 
 

posameznik skupina naloge, ki jih lahko izvajamo voditelj mora paziti na 

IZRAŽANJE  
 išče stik s posamezniki (ne s 

skupino)  
 uporablja že bolj domačo 

govorico  
 bolj prijateljsko obnašanje  
 v pogovor se že vključuje  bolj 

osebno  
 pove, kaj je pripravljen narediti  
 več čustev  
 ustvarjanje lastne vloge v skupini  
 ne kaže se realna podoba 

posameznika  

DATI PRILOŽNOST SPOSOBNIM  
 pokažejo se prve sposobnosti 

posameznikov   
 začenja spoštovati posameznike ter 

njihove sposobnosti  
 deluje v okviru virov, ki jih skupina 

poseduje preko posameznikov  
 posameznik poskuša vplivati na 

dogajanje v skupini  
 boj za moč in pozornost  
 nastaja občutek "MI" (faza 

zaljubljenosti)  
oblikovanje podskupin  

 NEVARNOST DA KDO ODPADE  

ZADOLŽITVE  
 delo , ki ne zahteva dokončnih 

odločitev  
 delo, kjer se izkažejo 

posamezniki (drugače lahko 
oddidejo)  

 delo, ki vspodbuja iskanje 
prioritetnih informacij  

 posamezniki že prevzemajo 
določene odgovornosti v 
skupini  

 vrednotenje  

 vaje za reševanje konfliktov  
 dejavnosti za sprostitev 

energije (namizni tenis, 
orientacija, ...)  

 opogumljati posameznike pri 
izražanju misli in predlogov  

 odpor do naloge (NALOGA = 
VODITELJ)  

 MOTNJA IMA PREDNOST  
 Voditelj mora preprečiti 

skupinsko prisilo   

 
  



   

 

OBDOBJE UTRJEVANJA 
 

posameznik skupina naloge, ki jih lahko izvajamo voditelj mora paziti na 

SOOČANJE  
 želi izraziti in primerjati svoje 

ideje - razmišljanja (jih tudi 
braniti)  

 izraža strinjanje in ne strinjanje 
(sem svoboden)  

 če je uspešno prešel prvi dve fazi 
bo s pomočjo konfrontacije 
poskušal stanje izboljšati; v 
drugem primeru bo želel biti 
"vedno prvi"  

 toleriranje napak sočlanov   

KONFLIKT  
 preraste tekmovalnost; poveča se 

sodelovanje  
 zahteva soočanje ter medsebojne 

odnose  
 želi meriti vključenost vsakega 

posameznka v skupino  
 medsebojno sprejemanje   
 nežnost - prijateljstvo  
 iskrena komunikacija  
 prihaja do konfliktov, ki pa so že 

kontrolirani in usmerjeni v nadaljno 
rast skupine  

 NESPOSOBNOST SPREJETI NOVE 
ČLANE   

ODLOČITVE  
 delo naj vključuje trenutke 

končnih odločitev - 
pričakovanje neke vrste 
zaključkev  

 igra vlog  
 omizja  
 delo izven srečanj  
 neformalna srečanja  

 paziti na previlno predstavitev 
naloge - vsebine  

 reševanje nasprotij pomaga 
skupini pri rasti vendar to ne 
gradi skupnosti; nasprotje 
lahko pripomore k rasti 
vendar to ne more biti 
metodološki pripomoček  

 prenos odgovornosti na 
skupino  

 dati možnost razvoja 
posamezniku in skupnosti   

 
 
 
  



   

 

OBDOBJE ZRELOSTI 
 

posameznik skupina naloge, ki jih lahko izvajamo voditelj mora paziti na 

PRIPRADNOST  
 občutek pripadnosti skupini  
 vsakdo se osebno odloči,da 

postane del skupine  
 vsakdo ima svojo vlogo v 

skupnosti (samostojnost pa 
vendar člen v skupnosti)  

 osebni odnosi niso več v ospredju 
pri delo skupine  

 spoštovanje posameznikov   

MOČ SKUPNOSTI  
 vsi so del skupine  
 uporaba zaimka "MI"  
 pri delovanju ni prisile  
 znajo reševati nasprotja  
 dobra komunikacija  
 identifikacija poslanstva skupine  
 povečana pripravljenost za delo  
 kontakti z drugimi skupinami  
 skupina se vodi pretežno sama   

PROJEKTI  
 projekti, skupne akcije  
 simulacijske igre  
 globje skupinsko dimanične 

igre   

  ne smeš zastaviti preveč, da 
se ne utopijo v delu  

 avtriteto voditelja (power 
managment)  

 paziti na ostale dimenzije dela 
skupine (PSN)  

 povratna informacija  
 podpira soočenja 

posameznika z lastnimi 
močnimi in šibkimi točkami  

 
  



   

 

OBDOBJE ZAKLJUČEVANJA 
 

posameznik skupina naloge, ki jih lahko izvajamo voditelj mora paziti na 

RAZDVOJENOST  
 dvojnost čustev; zadovoljstvo 

nad opravljenim, nezadovoljstvo 
nad razhajanjem  

 skuša se izogniti ločitvi od 
skupine  

 želja po dodatnih srečanjih  
 želja, da vsebine vključujejo 

zaključke  
 možni dvomi o praktični 

uporabnosti in izvedbi določenih 
vsebin   

SPOMINJANJE  
 izmenjava preteklih skupnih doživetij  
 odpiranje novih vidikov za delovanje 

naprej (na podlagi izkušenj)   

VREDNOTENJE  
 vrednotenje  
 postavljanje osebnih ciljev  
 praznovanje  

 vrednotenje preteklega dela  
 dopustiti, da gre vsak svojo 

pot  
 poskrbeti, da vsebine ne 

ostanejo nedorečene  
 slovo   

 
Vir: Cepin, M. (2003): Priročnik za trenerje mladinskih voditeljev, Mladinski svet Slovenije, Ljubljana 
 
 

 

 



   

 

 
 
OSNOVNE ŽIVLJENJSKE POZICIJE 

++ JAZ SEM V REDU –  DRUGI SO V REDU (“OK CORAL”) 

Ta življenjska pozicija je zdrava in je usmerjena v rast in razvoj. Ljudje s to usmeritvijo so sposobni 
iskrenosti, razumevanja, bližine, sožitja in ljubezni. Ta pozicija sama po sebi še ne pomeni, da so 
takšni ljudje brez težav ali pa, da ne doživljajo neprijetnih občutkov. Življenjske preizkušnje jemljejo 
kot izzive, kot nekaj, kar se realno dogaja in kot nekaj, kar ima smisel. 

+ – JAZ SEM V REDU – TI NISI V REDU 

Za te osebe je značilno, da za lastno nezadovoljstvo krivijo druge, ki torej niso v redu. Pogosti čustvi v 
tej poziciji sta jeza in bes, pojavlja se arogantnost, posmehovanje in podcenjevanje drugih ter 
precenjevanje sebe. Ta življenjska pozicija je usmerjena v revolucionarno delovanje, kjer oseba 
poskuša spremeniti druge in jih spraviti v red. 

– + JAZ NISEM V REDU – TI SI V REDU 

Te osebe zmanjšujejo svojo vrednost in zvišujejo vrednost drugih oseb. Zanje so značilni občutki 
krivde, podcenjevanje lastnih sposobnosti, samoobtoževanje, depresivnost, fobije …  Ljudje na tej 
poziciji se hitro znajdejo v vlogi žrtve, za njihovo vedenje je značilno tudi samopoškodovanje in druge 
oblike samodestruktivnega vedenja, v obdobju kriz celo samomorilna naravnanost. 

 – – JAZ NISEM V REDU – TI NISI V REDU 

Ta življenjska pozicija je najbolj neugodna. Osebe s to življenjsko pozicijo so negativno nastrojene do 
sebe in do drugih. Zaničujejo lastno vrednost in vrednost drugih. Vedenje teh oseb je destruktivno 
zanje same in za ljudi okoli njih. Pogosta čustva teh oseb so žalost, občutek samote, pretirana 
samokritičnost, jeza, pretirana kritičnost do drugih, zavist …   

DODATNO: JAZ SEM V REDU / TI SI V REDU, ČE … 

Ta pozicija izhaja iz predpostavke, da je nekdo v redu le, če izpolnjuje neke pogoje in če je pripravljen 
ubogati. V nasprotnem primeru je s strani avtoritet (starš, šef, stranke, cerkev …) označen, kot da ni v 
redu.   
 
Povzeto po teoriji transakcijske analize (TA), utemeljitelj Eric Berne, ZDA (1910 – 1970) 

 
 
NAVADE V KOMUNICIRANJU 
 
Če želimo dober odnos, uporabljamo v komuniciranju povezovalne navade. Če uporabljamo 
razdiralne, odnose slabšamo.  
 
Povezovalnih navad se lahko naučimo, razdiralne navade pa lahko opustimo, če se jih zavemo in se 
odločimo za ozaveščeno razvijanje dobrih odnosov.  
 
Pomembno pa je, da najprej za izhodišče zavzamemo zdravo življenjsko pozicijo samospoštovanja 
in spoštovanja drugega (OK coral), sicer lahko uporaba povezovalnih navad služi zgolj kot 
manipulativna tehnika (poslušanje brez zanimanja, prikimavanje brez sprejemanja, pomoč 
drugemu zaradi občutka krivde, zgolj verbalno spodbujanje itd.), ne pa kot pristno povezovanje z 
drugim človekom. 
 
 



   

 

POVEZOVALNE NAVADE: 
 
1. sprejemanje 
2. podpiranje, pomoč 
3. opogumljanje, spodbujanje 
4. poslušanje 
5. zaupanje 
6. spoštovanje 
7. iskanje skupnih točk, 

pogajanja 
 

RAZDIRALNE NAVADE: 
1. kritiziranje, zmerjanje 
2. prisiljevanje 
3. pritoževanje 
4. nerganje 
5. grožnje 
6. kaznovanje 
7. podkupovanje ali nagrajevanje zaradi kontrole  

 
Po dr. Williamu Glaserju, utemeljitelju teorije izbire in realitetne terapije 
 
 
 
NENASILNA KOMUNIKACIJA 
 
 

Nenasilna komunikacija (NNK), kot jo je razvil dr. Marshall Rosenberg, je 
način komunikacije, ki temelji na nenasilju, sočutju in empatiji. Pogosto 
jo imenujejo tudi sočutna ali povezovalna komunikacija, saj v odnose 
vnaša povezanost ter upoštevanje in razumevanje občutkov in potreb 
vseh vpletenih ter posledično avtentičnost, složnost, živost in veselje. 
Predpostavka NNK je, da smo v osnovi vsi ljudje sočutni, nasilne 
strategije za doseganje svojega prava pa so naučeni vzorci obnašanja, ki 
nas jih uči in nam jih vceplja prevladujoč sistem, v katerem živimo. NNK 
prav tako predpostavlja, da imamo vsi ljudje po vsem svetu enake 

človeške potrebe ter da je vsako naše dejanje le bolj ali manj funkcionalna strategija za 
zadovoljevanje le-teh. Rosenberg razloži potrebe kot »vir, ki ga potrebuje življenje, da ohranja 
samega sebe«. 
 
 
NEKAJ PREDPOSTAVK NENASILNE KOMUNIKACIJE:  
 

 Vsi ljudje na svetu smo med seboj povezani, med drugim tudi s skupkom ključnih potreb, ki jih 

ima prav vsak (npr. po ljubezni, varnosti, pripadnosti, spoštovanju, svobodi, avtonomiji, zabavi, 

smislu, radosti, navdihu …).  

 Človeška bitja smo enakovredna – ne glede na starost, profil, vlogo v organizaciji; prav tako so 

enakovredne tudi naše potrebe v sleherni situaciji. 

 Vsa dejanja so poskusi, zavestni ali nezavedni, zadovoljiti svoje potrebe.  



   

 

 Nasilje je tragičen poskus zadovoljevanja lastnih potreb. Veliko večino svojih potreb ljudje 

zadovoljujemo skozi sovisne odnose.  

 Zmožnost sočutja je človeku prirojena, nimamo pa vedno dovolj kapacitete, da se s tem 

notranjim virom povežemo. 

 Ljudje se spreminjamo. 

 Ljudje imamo potencial svobodne izbire in prevzemanja odgovornosti za svoje odzive: ne glede 

na okoliščine lahko ustavimo avtomatično odzivanje, se »resetiramo« ter zavestno odzovemo 

na način, ki bo upošteval potrebe vseh.  

 Zmožnost zadovoljitve naših potreb se krepi s poglabljanjem stika s seboj ter z drugimi; oboje 

pa krepi zmožnost ustvarjanja takih strategij, ki odgovorijo na potrebe vseh vpletenih v neki 

situaciji. 

 Za spreminjanje globoko ukoreninjenih načinov razmišljanja in delovanja so potrebni 

motivacija, čas ter veliko prakse.  

Vir: Marjeta Novak: Nenasilna komunikacija – Učenje partnerskega sodelovanja v praksi. Revija 
Učiteljev glas. 
 
POTREBE 
 
Nekatere temeljne potrebe, ki jih imamo vsi: 
 

 fizično ugodje 

 zrak 

 hrana, voda 

 gibanje 

 zdravje 

 počitek 

 spolno življenje 

 zavetje 

 dotik 

 sodelovanje 

 vključenost 

 rahločutnost 

 izziv 

 stabilnost 

 spoštovanje 

 sprejemanje 

 bližina 

 pripadnost 

 uvidevnost 

 duhovnost 

 enakovrednost 

 vzajemnost 

 prispevek k bogatitvi 

življenja drugih 

 čustvena varnost 

 vživljanje 

 poštenost 

 ljubezen 

 gotovost 

 spoštovanje 

 opora 

 zaupanje 

 razumevanje 

 toplina 

 praznovanje 

 žalovanje 

 lepota 

 skladnost 

 navdih 

 red 

 doslednost 

 obilje 

 integriteta 

 radost 

 odprtost 

 strast 

 mir 

 igra 

 zabava 

 spokojnost 

 opolnomočenost 

 sproščenost 

 smeh 

 samospoštovanje 

 samoizražanje 

 svobodna izbira

 
 
 
 



   

 

 
 
OBČUTKI 
 
Nekateri občutki, ko so naše potrebe zadovoljene: 
 

 veselje 

 navdih 

 sreča 

 optimizem 

 navdušenje  

 očaranost 

 umirjenost 

 ponos 

 presenečenost 

 izpolnjenost 

 ljubezen 

 povezanost 

 olajšanje 

 ganjenost 

 razneženost 

 hvaležnost 

 pogum 

 prijateljstvo 

 spokojnost 

 zadovoljnost 

 dobrohotnost 

 sočutnost 

 možatost 

 ženstvenost 

 zapeljivost 

 sprejetost 

 

 
 
 
Nekateri občutki, ko naše potrebe niso zadovoljene: 
 

 jeza 

 strah 

 zmedenost 

 razočaranje 

 pretresenost 

 frustriranost 

 živčnost 

 žalost 

 bes     

 zaskrbljenost 

 osramočenost 

 nestrpnost 

 osamljenost 

 potrtost 

 otopelost 

 malodušje 

 ravnodušje 

 bolečina 

 razdvojenost 

 nemoč 

 hladnost 

 pritisk 

 stisk



 
 

 

 

RAZDIRALNI JEZIK (ŠAKALJI JEZIK) 
 
Na neki točki zgodovine so se začeli pojavljati plemstvo, svečeništvo, organizirana vojska, ki so za 
učvrščevanje svojega položaja začeli uporabljati jezik, ki je jasno nakazoval, 
kdo je višje na družbeni lestvici in jim s tem omogočal nadvlado. Skozi 
zgodovino se je tovrstni jezik tako razvil in udomačil v naši družbi, da je postal 
nekaj vsakdanjega in povsem normalnega v naši medsebojni komunikaciji. 
Povsem običajno je postalo, da v vseh družbenih področjih vlada hierharhija – 
starši ukazujejo otrokom, učitelji učencem, policaji in vojaki državljanom, 
delodajalci delavcem. Tudi v svoje vsakdanje odnose vnašamo razdor, saj 
pogosto sebe postavljamo nad druge ljudi in od njih zahtevamo, da se vedejo, 
tako kot se nam zdi pravilno, ves čas se borimo za svoj prav. Včasih to jasno 
povemo, včasih pa tega ne ubesedimo, a je naša naravnanost še vseeno 
dovolj jasna, da jo sogovorci zaznajo in se nanjo odzovejo. Tovrstno vedenje v 
naše odnose namesto povezanosti, veselja in živosti, vnaša razdor, frustracije, 
slabo voljo in pomanjkanje motivacije. Rosenberg je verjel, da to ni naša prava narava, temveč smo v 
takšno vedenje vzgojeni. Živimo v svetu, ki obožuje moralistične obsodbe in nadvse rad ločuje na 
prav in narobe, dobro in slabo, sebično in nesebično, pozitivno in negativno. In na podlagi tega 
ločevanja je jasno izdelan sistem – če se vedeš pravilno, boš nagrajen in pohvaljen, če se vedeš 
napačno, boš kaznovan in grajan, saj si to zaslužiš. Rosenberg pravi, da nas je prav dolgoletno 
življenje v takem sistemu, kjer je vedno prisoten nekdo, ki presoja, kaj je prav in kaj ne, pripeljalo do 
take stopnje medsebojnega fizičnega, verbalnega in psihološkega nasilja.  
 
Nekaj primerov razdiralnega jezika: 
- diagnosticiranje in  etiketiranje (ti si agresiven, nesramen, nesposoben, len ...) 
 
- okrivljanje (ti si začel; vedno te moram za vse prosti; nikoli ne pospraviš za sabo ...) 
 
- kaznovanje (če se ti ne trudiš, se tudi jaz ne bom; če ne pospraviš, ne dobiš žepnine ...) 
 
- prelaganje odgovornosti (moram te kaznovati, taka so pravila v šoli; s svojim vedenjem si me prislil 
si, da sem te kaznoval ...) 
 
- zahteve (zahtevam, da si doma in pospraviš garažo; hočem, da takoj napišeš poročilo …) 
 
Ne gre za to, da bi morali razdiralni jezik obsojati ali ga označevati za nepravilnega, napačnega. Gre 
le za to, da v naše odnose vnaša razdor, slabo voljo, malodušje in frustracije, sproža obrambne 
mehanizme, jezo, nervozo in žalost. Tudi kadar nam z njegovo pomočjo uspe doseči svoj cilj 
(prepričati sogovorca, da naredi, kar mi želimo), zelo verjetno nismo ustvarili dobrega odnosa. 
Rosenberg opozarja tudi na to, da razdiralni jezik v večini primerov deluje na ravni avtomatizma, ko 
skozi nas spregovorijo naši vzorci, prepričanja, naučeni in privzgojeni načini odzivanja, kar še poveča 
možnost, da se prepad med sogovorcema poglobi. Za razdiralnim jezikom pa se v večini primerov 
skrivajo nezadovoljene potrebe, rane in frustracije, ki jih je potrebno, tako pri drugih kot pri sebi, 
sprejeti z empatijo in razumevanjem. 



   

 

 
POVEZOVALNI (ŽIRAFJI ) JEZIK 

 
Žirafa je žival z največjim srcem (ker mora kri potiskati zelo visoko, 
da doseže možgane na dolgem vratu ) in kot taka predstavlja 
prispodobo za povezovalni, sprejemajoči jezik. Pri tem ji pomaga 
tudi dolg vrat, ki vidi izza besed. Če si “nataknemo žirafja ušesa”, se 
odločimo, da se ne bomo reaktivno odzvali na besede, ki letijo proti 
nam (kričanje, okrivljanje, zahteve ...), temveč se bomo poskušali 
povezati z nezadovoljenimi potrebami sogovorca (potreba po 
slišanosti, stiku, ljubezni, potrditvi ...), ki se manifestirajo v 
razdiralnem jeziku ter mu poskušali dati empatijo. Rosenberg pravi, 

da je poslušalec “gospodar” pogovora, on je tisti, ki se odloči, s katerimi ušesi hoče poslušati 
(šakaljimi ali žirafjimi) in kako se želi odzvati 
(povezovalno ali razdiralno). 

 
Povezovalni jezik je:           
 
- empatično poslušanje 
- preverjanje, če smo prav razumeli 
- spodbujanje 
- iskreno in jasno izražanje svojih občutkov in potreb 
- razumevanje in spoštovanje različnosti 
- prepoznavanje potencialov pri sebi in drugih 
- samoempatija 
- prevzemanje odgovornosti 
 
 
 
 
 
Koraki povezovalnega izražanja: 
 
1. Opažanje (namesto interpretacij) - Ko vidim, slišim ... 
2. Občutki (brez primešanih misli) - ... se počutim ... 
3. Potrebe (namesto strategij) - ... ker potrebujem ... 
4. Prošnja (namesto zahteve) - ... bi prosil, bi mi veliko pomenilo, bi cenil, bi me veselilo ... 
 
»Biti empatično prisoten z drugo osebo ima več vidikov. Pomeni vstopiti v privatni zaznavni svet 
druge osebe in se v njem udomačiti. To vključuje biti senzitiven, trenutek za trenutkom, za vse 
spremembe občutkov, ki se dogajajo v tej drugi osebi, za strah ali srd, občutljivost ali zmedo ali za kar 
koli drugega, kar se pojavi. Pomeni začasno živeti v življenju druge osebe, se v njem nežno premikati, 
brez kakršnih koli obsodb; pomeni zaznavati pomene, ki se jih ta oseba komaj zaveda, a ne poskušati 
razkriti nezavednih občutkov, saj bi to lahko bilo preveč grozeče ... Pomeni pogosto preverjanje, če 
smo jo prav razumeli in se pustiti voditi odgovorom, ki jih prejmemo. Pomeni biti zaupni sopotnik v 
njenem ali njegovem notranjem svetu ... Biti z drugo osebo na tak način, pomeni odložiti na stran 



   

 

svoje poglede in vrednote, da lahko res vstopimo v njen ali njegov svet brez predsodkov. V nekem 
pomenu to pomeni odložiti sebe. Biti empatičen je kompleksen, zahteven in močan - a hkrati tudi 
subtilen in nežen – način bivanja.« Carl Rogers, The way of being 
 
 
EMPATIČNO POSLUŠANJE IN DAJANJE EMPATIJE 
 
Empatično poslušanje (drugih in sebe) je ključni element dobre komunikacije. Empatično poslušanje 
pomeni odpiranje in držanje prostora, v katerem se bo sogovorec počutil varno in sprejeto, v 
katerem se bo lahko iskreno izrazil, brez strahu, da bi ga poslušalec želel motiti, spreminjati, 
popravljati.  
 
Empatično poslušanje je: 
 
- tiha prisotnost 
- povzemanje  
- fokus na bistvu (potrebe, vrednote, kvalitete) 
- sledenje dogajanju/življenju v drugem s celim svojim bitjem 
 
Empatično poslušanje ni: 
 
- dajanje nasvetov 
- pripovedovanje svojih zgodb 
- pomilovanje, tolažba 
-zasliševanje 
 
 
 
POVZEMANJE 
 
Povzemanje je pomemben del empatičnega poslušanja. Poslušalcu daje možnost, da preveri, če je 
povedano pravilno razumel, govorcu pa občutek, da je res slišan in hkrati možnost in čas, da premisli 
o povedanem in nas popravi, v kolikor ga nismo pravilno razumeli. Pomembno je, da s povzemanjem 
ne prekinjamo govorčeve zgodbe ter da je naš fokus na govorcu in dogajanjem v njem. Pri 
povzemanju ne le slepo ponavljamo, kar smo slišali, temveč poizkušamo razbrati občutke in potrebe, 
ki so skrite za besedami. Tako pomagamo sogovorcu ozavestiti njeno/-govo notranje dogajanje ter 
mu dati občutek sprejetosti in razumevanja.  
 
Vir: Center za nenasilno komunikacijo (www.cnvc.org) 
 
Pripravil Jaka Kovač, Izobraževanje in delavnice s.p., jakakovac@hotmail.com 
 

http://www.cnvc.org/


   

 

POSAMEZNIK V SKUPINI 
 
Najznačilnejši statusi ali mesta, ki jih posamezniki zavzemajo v skupini, 

so: 

vodja skupine (alfa pozicija)  

 pomočnik vodje (beta pozicija) 

molčeča večina – izvajalci nalog (gama pozicija) 

 

V mnogih skupinah najdemo enega ali več obrobnih odklonjenih članov. Ti so navadno v 

vlogi »grešnega kozla«. Znajdejo se v začaranem krogu. Bolj se po lastnostih razlikujejo od 

ostalih, bolj jih odklanjajo. 

V skupinah, kjer je takšna strukturiranost – razporejenost odnosov, se odnosi ne spremenijo, 

tudi če grešnega kozla odstranimo. Njegovo mesto zasede kdo drug. 

R. Randall meni, da skupina izgubi svojo kreativnost, če se vloge (alfa, beta, gama) fiksirajo 

na točno določene člane. Taka skupina zavrača konstruktivno dogovarjanje in se namesto 

tega veliko ukvarja z obstoječimi konflikti. Ne išče  konstruktivnih rešitev. To pa povratno 

vpliva na delo v skupini.  

Nekaj napotkov za delo z različnimi posamezniki znotraj skupine: 

 Pozitiven tip: je velika pomoč v razpravah. Pogosto ga vključi. 

 Govoreči tip: postopaj taktično in omeji njegov čas govorjenja. 

 Sramežljiv tip: s preprostimi vprašanje ga skušaj privabiti v razpravo. Pogosto ga 
pohvali. 

 Stalni spraševalec: tak član ponavadi želi ujeti trenerja. Ne vpletaj se v prerekanja. Če 
ne znaš odgovora na njegovo postavljeno vprašanje, to priznaj in med odmorom 
skušaj poiskati odgovor.   

 Vsevednik ali arogantnež: naj skupina obdela njegove poglede in teorije. 

 Utemeljevalec: ostani tiho in se ne vpletaj v razpravo. Skupina je sposobna sama 
rešiti težavo. 

 Tip, ki ne sodeluje: ugotovi njegove interese in močne točke in jih pogosto uporabi. 

 Nezainteresiran tip: vprašaj ga po njegovem delu in interesih. Snov skušaj povezati z 
njegovim delom. 

 Inteligenten tip: poslušaj in upoštevaj, toda ne kritiziraj neposredno.  
 
Kdaj vodja skupine posreduje:  

1. Da bi preprečil zlorabo in nasilje. 
2. Da bi uveljavil skupno sprejeta pravila. 
3. Da bi preprečil motnje skupinskega dela in razpravljanje o postranskih stvareh. 
4. Da predstavimo ustrezen vzor in model. 
5. Da bi preprečili dolgočasje in pasivnost. 
6. Da bi preprečili iracionalno ali izkrivljeno razmišljanje. 
7. Da bi spodbudili ali ojačali razkrivanje. 
8. Da bi zagotovili strukturo skupine. 
9. Da bi prekinili poplavo pritožb. 
10. Da bi potolažili nekoga, ki mu je neprijetno. 



   

 

11. Da bi se udeleženci soočili z nedoslednostmi. 
12. Da bi dali konstruktivno povratno informacijo 

VODJA KOT POMEMBEN ČLEN SKUPINE 
 
Po naravi smo si različni in to se odraža tudi takrat, ko smo v vlogi vodje. Nekateri bolj za 
dejaven način, drugi za druženje, tretji za bolj samostojno delo, umirjenost … Za vse vodje pa 
je pomembno, da so pri delu s skupinami pozorni na različna področja, elemente, da 
omogočijo delo, ki bo učinkovito in bodo z njim zadovoljni tako udeleženci kot on sam. Kadar 
so udeleženci iz različnih kulturnih okolji, je potrebno biti pozoren na stališča kultur o 
različnih oblikah dela (npr. niso navajeni samostojnega dela), odnos vodja – udeleženci (npr. 
vodja je avtoriteta) itd. 
 
1. Voditelj med posamezniki, skupino in nalogami (PSN) 
Vsako od teh treh področij je pomembno za kvalitetno delo. (Več na strani 4). 

 Voditelj v odnosu do posameznikov (koga vodim) 
 Voditelj v odnosu do nalog 
 Voditelj v odnosu do skupine (skupinska dinamika) 

 
2. Voditelj v odnosu do samega sebe 
Ob vsem delu, ki ga delamo za druge, je pomembno, da 
znamo poskrbeti tudi zase. Pogost sindrom, ki se pojavi pri 
tistih, ki veliko delajo za druge, je izgorevanje. To pomeni, da 
se zdi vse kar naenkrat odveč, posameznik je naveličan 
svojega dela, ljudi okrog sebe, je ves čas utrujen … Zato je 
potrebo prej poskrbeti za preventivo. Voditelj si mora zato 
znati vzeti čas zase, za počitek, za osebno rast … Treba se je 
znati ustaviti in razmisliti, kaj vse vsak posameznik kot  
voditelj dobi zase, kaj se je že vse naučil, katere kompetence 
je pridobil itd. 
 
3.  Voditelj v odnosu do širšega okolja 
Voditelj nosi odgovornost do udeležencev; hkrati pa nosi 
odgovornost tudi za širše lokalno okolje, na področju katerega 

deluje. Sodeluje lahko z različnimi organizacijami, spodbuja povezovanje med njimi …  
 
Kompetence voditeljev 
Vsak voditelj naj bi pridobil določena znanja, veščine. Govorimo o kompetencah voditelja. Ni 
namreč dovolj, da voditelj samo nekaj ve, pomembno je tudi njegovo vedenje. Kompetenca 
obsega znanje, veščine, stališče in vedenje. Ta model je narejen za mladinskega voditelja – 
koliko velja za vse ostale voditelje? 
 

 komunikacija (zna poslušati in nagovarjati skupino in posameznika) 
 motivacija (zna motivirati skupino in posameznika) 
 pripadnost ideji (je predan skupini, ki jo vodi, in njenemu poslanstvu) 
 reševanje konfliktov (išče ustvarjalne rešitve konflikta) 
 delo s posameznikom (se zanima za vsakega posameznika) 
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 delo s skupino (vodi skupino tako, da se člani razumejo med sabo in dosegajo 
rezultate) 

 osredotočenost v človeka (svoje vodenje prilagaja na potrebe udeležencev, različne 
starostne stopnje…) 

 uporaba virov v skupini (pozna močne točke posameznika, ki lahko prispevajo k 
skupnemu cilju) 

 pobudništvo, iniciativnost (kritično opazuje svet okoli sebe, daje pobude za 
spremembe) 

 odločnost (ve, kaj hoče, cilje uresničuje kljub težavam, ki se mu zoperstavljajo) 
 poznavanje samega sebe in skrb zase (je v stiku sam s seboj) 
 fleksibilnost (se pri svojem delu sproti prilagaja situaciji) 
 vrednotenje, spremljanje (vrednoti svoje delo, vrednoti rezultate svojega dela) 
 ustvarjalnost (je pri svojem delu ustvarjalen) 
 načrtovanje, opredelitev strategij (odločitve sprejema na podlagi načrtovanja) 
 finančno in materialno poslovanje (racionalno upravlja s finančnimi in materialnim 

sredstvi) 
 zgled in etičnost (ima v skupini avtoriteto, ki temelji na njegovem zgledu) 
 stili vodenja (situaciji primerno uporablja različne stile vodenja) 
 poznavanje širokega konteksta svojega dela (spodbuja udeležence k aktivnemu in 

odgovornemu državljanstvu) 
 
 

Velika resnica 
Šef nadzoruje svoje ljudi, 
voditelj jih spodbuja. 
Šef prisega na avtoriteto, 
voditelj na dobro voljo. 
Šef zbuja strah, 
voditelj izžareva ljubezen. 
Šef reče: “Jaz”, 
voditelj reče: “Mi.” 
Šef pokaže, kdo nima prav, 
voditelj pokaže, kaj ni prav. 
Šef ve, kako je nekaj narejeno, 
voditelj, kako to narediti. 
Šef zahteva spoštovanje, 
voditelj ga dobi sam po sebi. 
Zato bodi voditelj, ne šef! 
(Doris Leesing: Excerpt from African Laugter) 

 
Vira in nadaljnje branje: 
Cepin, M. (2003). Priročnik za trenerje mladinskih voditeljev. Ljubljana: Mladinski svet 
Slovenije. 
Cepin, M., Pucelj, P. (2009). Misija: voditelj. Zbirka iger za pridobivanje voditeljskih 
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