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POVZETEK  

 

Pogled delodajalcev je povečini usmerjen v kratkoročne koristi, ki jih imajo od zaposlenega, 

manj pa se zavedajo dolgoročnejše vizije skrbi za delavce, ki vključuje tudi skrb za duševno 

zdravje. V podjetjih skoraj ne zasledimo programov psihosocialne pomoči, niti v obliki 

izobraževanj o tem, kako naj se prodajalec s strankami in s težavami na vedenjskem, 

čustvenem in kognitivnem nivoju sooča, niti na temo, kako naj pristopi do stranke – kdaj naj 

pristopi do nje, kdaj naj se umakne, kaj naj ji svetuje.  

V nalogi analiziramo doživljanje in odzive prodajalca v konfliktu s stranko. 

V teoretičnem delu smo predstavili delovno mesto prodajalca, s kakšnimi strankami se 

srečuje, vrste konfliktov in zakaj do njih prihaja. Pri tem smo se navezovali na kognitivno- 

vedenjsko terapijo. 

Empirični del zajema raziskavo, v kateri ugotavljamo, da konfliktne situacije v veliki meri 

povzročijo stranke, predvsem njihov odnos do prodajalk. Odkrivamo, da takšne situacije za 

kratek čas vplivajo na vedenje prodajalk. Konfliktni odzivi strank negativno vplivajo na misli 

in čustva prodajalk. 

Raziskava lahko služi kot osnova za razmislek, kakšno vrsto izobraževanja naj bi podjetje 

organiziralo v prihodnje. Služilo bi kot pomoč, da bi se prodajalke lažje spopadale s 

konfliktnimi strankami. Želimo spodbuditi podjetja, da v konfliktnih in stresnih situacijah ne 

le pomagajo prodajalkam z izobraževanjem na temo, kako ravnati s strankami v takšnih 

primerih, temveč tudi s psihološkega vidika naučiti prodajalke, kako premagati negativne 

misli in čustva.  

 

Ključne besede: prodaja, stranke, misli, čustva, vedenje, stres 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

Employers mostly focus on the short-term benefits that they can get from employees. They 

are less aware of caring for their employees on longer terms. This also includes caring for 

their mental health. Most companies don't provide many programs for psyho-social 

assistance. They don't even provide any eduaction for employees based on how to deal with 

customers and problems in the behavioral, emotional and cognitive levels. Companies also 

don't provide special trainings for employees to teach them the right approach to clients - 

when to approach, when to withdraw , what to advise to the customer. 

In this thesis we have analized the experience and responses of sales assistants in conflicts 

with customers. 

In the theoretical part, we have presented the workplace of the sales assistants, what kind of 

customers they encountered, the types of conflicts, and which are the reasons for causing 

conflicts. Connecting with these facts, we have related to cognitive behavioral therapy. 

The empirical part of the thesis is based on a study which shows the fact that conflict 

situations are largely caused by customers, especially in their attitude towards sales assistants. 

We have focused on this kind of situations, for a short time, and the influence on behavior of 

employees. Conflict responses from cutomers negatively affect the thoughts and feelings of 

sales assistants. 

The research can be used as the basis for what type of education the company should provide 

for employees in the future. It would be helpful for sales assistants to deal with conflict 

customers. 

We would like to encourage companies to help their employees with education focused on 

how to deal with clients in stressful situations. Companies should also train sales assistants 

from a psychological point of view, especially how to overcome with negative thoughts and 

emotions. 

 

Keywords: sales, customers, thoughts, emotions, behavior, stress 
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1 UVOD 

 

 

V sodobni družbi med ljudmi večkrat prihaja do vse bolj egoističnega, žaljivega, nekulturnega 

obnašanja in obnašanja brez osnovnega bontona. Ljudje velikokrat izražajo svoje 

nezadovoljstvo ravno, s svojim obnašanjem v trgovini pri nakupovanju.  

Med delom kot prodajalka sem opazila, da se kupci velikokrat znašajo nad prodajalci in nad 

njimi sproščajo svoje nezadovoljstvo in težave. Vse več strank izsiljuje popuste in brezplačne 

storitve, je nesramnih, žaljivih in s podcenjevalnim odnosom do prodajalcev. Grozijo s 

(pri)tožbami in mediji, obveščanjem nadrejenih, itd. Prodajalci ob takšnem vedenju strank 

doživljajo stres, ki vpliva na njihovo psihično stanje in duševno zdravje ter učinkovitost pri 

delu. Čeprav so storili vse kar je bilo v njihovi moči, jih veliko to breme nosi tudi domov, kjer 

z njim obremenjujejo sebe in ostale družinske člane. Posledično lahko pride do izčrpanosti in 

neustreznega odnosa prodajalcev do strank, kar se nenazadnje odraža tudi na uspešnosti 

podjetja.  

Delodajalci se z duševnim stanjem zaposlenega v veliki večini ne ukvarjajo. Njihov pogled je 

usmerjen v kratkoročne koristi, ki jih imajo od zaposlenega. V podjetjih skoraj ne zasledimo 

programov psihosocialne pomoči, niti v obliki izobraževanj, kot na primer, kako se soočiti s 

strankami ter s težavami na vedenjskem, čustvenem in kognitivnem nivoju, ali na temo, kako 

naj prodajalec pristopi do stranke – kdaj pristopiti do nje, kdaj se umakniti, kako svetovati.   

V naši raziskavi želimo v prvi vrsti ugotoviti, kateri so izvori stresnih situacij pri prodajalcu. 

Raziskali bomo, kako se ta v tovrstnih primerih počuti, kaj razmišlja in kako take situacije 

vplivajo na njegovo delo, počutje in razmišljanje ter na osebno življenje. Končni cilj raziskave 

je, da se na strokovno utemeljenih predpostavkah in izvedeni raziskavi zasnuje ustrezen 

izobraževalni program, ki bo prodajalce izobrazil o tem, kako se spoprijemati s konfliktnimi 

in stresnimi situacijami, in predvsem o tem, kako naj se odzivajo ter kako naj ravnajo v 

primeru konfliktnih, arogantnih in nesramnih strank ter kako se lahko v takih primerih 

odzovejo diplomatsko, brez nesramnosti.  
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1.1 Prodaja 

 

1.1.1 Delovno mesto prodajalec 

 

Biti uspešen prodajalec ne pomeni samo prodati blaga. Uspešen prodajalec ve, kakšno stranko 

ima pred sabo in k njej tudi primerno pristopi. Pomeni biti specialist na vseh področjih, h 

kateremu se stranke vračajo zaradi pomoči pri izboru, učinkovitega servisa in strokovnega 

svetovanja. (Dobrič in Berzelak 2008) 

Prodajalec mora biti dostopen, prijazen, pokazati mora interes do stranke in se z njo tudi znati 

pogovarjati. Zanimanje za stranko mora pokazati tudi, ko je ta nakup že opravila. Na prodajo 

mora biti pripravljen, saj mora stranki čim bolj strokovno pomagati, poleg tega pa ustvariti 

sproščeno vzdušje na samem prodajnem mestu. Prodajalec mora biti čim bolj samozavesten, 

dobro mora poznati svoje izdelke ter njihove negativne in pozitivne lastnosti. Pred prihodom 

na delo pa mora biti dobre volje, urejen in solidnega izgleda ter v primerni telesni kondiciji. S 

temi lastnostmi bo deloval bolj profesionalno in skrbno. (Dobrič in Berzelak 2008) 

Pomembno je, da se prodajalec zaveda neverbalne komunikacije, saj je potrebnih le nekaj 

sekund, da si osebe, ki so se prvič srečale, druga o drugi ustvarijo mnenje. Če je na začetku 

prodajalec naredil dober vtis na stranko, je s tem že veliko narejenega. Prodajalec mora 

stranki pokazati, da se zanima zanjo. To lahko izkaže že s pozdravom ali pogledom, ko 

stranka vstopi v trgovino, saj ji s tem pokaže, da jo je opazil, ter s pristnim pristopom. S temi 

gestami bo prodajalec pridobil strankino naklonjenost. (Dobrič in Berzelak 2008) 

 

1.1.2 Prodajni proces 

 

Prodajni proces je sestavljen iz: priprave, uvodnega nastopa, predstavitve, obravnave 

ugovorov in sklenitve posla.  

Uvodni pristop temelji na sprejemu stranke, pozdravu in na tem, kako se ji približamo. Dobro 

je, da ne predstavimo le izdelka, ki ga prodajamo, temveč predstavimo tudi sebe. S tem se bolj 
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približamo sami stranki in ustvarimo bolj oseben kontakt. Lahko jo pozdravimo npr. z: 

»Dober dan, ime mi je Ana, kako vam lahko pomagam?« Lahko ustvarimo tudi sproščeno 

vzdušje, ki ga dosežemo z okusnim komplimentom ali šalo. (Križaj in Zuhair 2012) 

Ločimo štiri stopnje dejavnosti usmerjanja in poteka prodajnega procesa: pozornost, 

zanimanje, želja in akcija, nakup.  

Prodaja je prilagajanje ponudb strankinim željam. Prodajalec mora dobro poznati vse lastnosti 

tega, kar prodaja. Preden se stranka odloči za nakup, ji mora prodajalec pojasniti možnosti 

plačila, kako je z garancijo in dobavnimi roki, znati podati tehnična navodila in svetovati, 

kako naj ravna z izdelkom in pri čem mora biti še posebej pazljiv. Stranki mora pokazati 

interes in skrb, tudi ko ta nakup že opravi. Kadar to stranka začuti, še toliko bolj zaupa 

podjetju in se tudi v prihodnje odloča za nakup. (Križaj in Zuhair 2012) 

 

1.1.3 Skrb za stranke 

 

Nekateri od zaposlenih včasih pozabijo, da je stranka vedno na prvem mestu. Prihaja do 

primerov, ko se zaposleni obnašajo, kot da jih je stranka s svojim prihodom, zmotila pri 

njihovem delu. Stranka se v takem primeru počuti, kot da ji uslužbenec dela uslugo. Do 

takšnih situacij prihaja, kadar se ljudje ne zaposlijo v storitvenih dejavnostih zaradi veselja do 

določenega dela, temveč zato, ker je bilo to delovno mesto na razpolago. (Križaj in Zuhair 

2012) 

Pri sami postrežbi je zelo pomembno, s kakšnim tonom in s kakšno govorico telesa prodajalec 

komunicira s stranko. Velika razlika je, če stranko nagovorimo z »Dobro jutro, kako vam 

lahko pomagam?«, kot pa z »Da?«. Velik vpliv na kupčevo zadovoljstvo imata tudi besedi 

hvala in prosim, kakor  tudi nasmeh in prijazen pogled. Te geste ne stanejo nič, vendar kljub 

temu naredijo velik vpliv na stranke. (Križaj in Zuhair 2012) 

Pomembna je skrb za stranke. Včasih se nekateri prodajalci obnašajo nesramno, 

nepotrpežljivo in brez sočutnosti. Počasna postrežba, nevljudnost, brezbrižnost, napake ter 

grdo obnašanje in pomanjkanje spoštovanja strankam pustijo slabe občutke. Ker jih vse to 

odbija, se v večini primerov ne vrnejo več. Rade gredo tja, kjer se dobro počutijo in so lepo 
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ter spoštljivo postrežene. Zelo pomembno je, kako se zaposleni obnašajo. Raziskava 

obnašanja zaposlenih v veleblagovnicah je pokazala, da se šest od desetih prodajalcev nikoli 

ne nasmehne. (Cava 2003) 

Največjo škodo povzročijo stranke, ki odvihrajo iz trgovine. Ne samo da se v prodajalno ne 

vrnejo več, o tem, kako slabo so bile postrežene, povedo vsem svojim prijateljem in znancem. 

Kadar nas jezna stranka prosi, da ji pomagamo in svetujemo, smo s tem dobili dobro 

priložnost, da popravimo in preprečimo škodo. Če pravilno reagiramo, lahko določene stvari 

še uredimo, saj do prave katastrofe še ni prišlo. Zelo težko, skoraj nemogoče je razočarano 

stranko pridobiti nazaj. Če stranke vedo, da bodo dobro postrežene, pa bodo pripravljene 

kupiti nekaj, za kar mogoče sprva sploh niso imele namena in posledično bodo pri tem odštele 

več denarja. (Cava 2003) 

 

1.1.4 Definicija stranke 

 

Vedenje strank je del splošnega človekovega vedenja, pri katerem ločimo: situacijo, v kateri 

je človek, sile iz okolja, ki delujejo nanj, vloge, ki jih prevzema v skladu s svojimi 

aktivnostmi, stališča in znanja, ki so mu potrebna za opravljanje aktivnosti. (Možina in drugi 

2012) 

Stranka ima svoja stališča in vrednote ter izkušnje, ki jih je pridobila v preteklosti ali pa so se 

oblikovale v družini, preko prijateljev ali preko drugih srečanj, že oblikovana. Odločitve in 

stališča pa so pogojeni tudi s kulturnimi, ekonomskimi in socialnimi razmerami. Stranka se 

odloči za nakup, kadar želi zadovoljiti kakšno potrebo (Možina in drugi 2012), in je oseba, ki 

ima možnost za nakupovanje, z namenom, da zadovolji svoje ali skupne (družinske) potrebe. 

Je tista, ki kupi. Vse druge osebe le vplivajo na njeno nakupno odločitev. (Možina in drugi. 

2012) 

Če želimo dobro svetovati stranki in ji pomagati pri njeni odločitvi, je zelo dobro, če poznamo 

osebnostne značilnosti strank. Še bolje je, da poleg strankinih lastnosti poznamo tudi svoje, 

saj se ji bomo tako lažje prilagodili. (Možina in drugi 2012) 

Kot so napisali Možina in drugi (2012), ločimo naslednje vrste strank: 
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Tabela 1.1 Vrste strank 

Zaupljiva stranka 
Všeč ji je domačnost in zaupljivost, takšna stranka ve, kaj lahko od 

trgovine pričakuje. 

Odločna stranka 
Lahko hitro sprejme ali zavrne predlog prodajalca, saj točno ve, kaj 

hoče in koliko ima namen plačati. 

Omahljiva stranka 
Je neodločna in ne ve, kaj hoče. Veliko izdelkov ji je všeč, noben pa 

ji ni toliko, da bi se zanj z lahkoto odločila. 

Skromna stranka Se običajno zadovolji s standardno uslugo. 

Ošabna stranka Je domišljava in zagledana sama vase. Všeč ji je njen prefinjen okus. 

Jezna stranka 
Nekateri pridejo jezni že v trgovino, kjer poiščejo nekoga, nad 

katerim lahko stresejo svojo jezo. 

Klepetava stranka Ne pove ničesar o tem, kaj želi, veliko pa o vseh drugih stvareh. 

Molčeča stranka Nerada govori, prav tako bi jo lahko zmotilo prodajalčevo klepetanje. 

Nervozna  stranka Želi biti takoj postrežena in neprestano tarna, da nima časa. 

Neotesana stranka Je nevzgojena in se tako obnaša tudi drugod. 

Vir: Možina in drugi 2012, 45-47 

 

1.1.5 Zadovoljstvo strank 

 

Zadovoljstvo strank je čustveni odgovor na njeno izkušnjo (storitev, nakup). (Musek Lešnik 

2007) 

Zadovoljne stranke niso nujno tudi zveste stranke, saj zadovoljstvo ni merilo, da se bo 

stranka vračala. Velikokrat podjetja od zadovoljnih strank pričakujejo zelo veliko, vendar 

zadovoljstvo ne zagotavlja, da se bo stranka ponovno vrnila, prav tako zadovoljstvo ne 

zadošča za razvijanje naklonjenosti in pozitivnih stališč. Kar 65-85% strank je bilo (zelo) 

zadovoljnih s podjetjem pa se kljub temu niso vrnile. (Musek Lešnik 2007) 

Občutek zadovoljstva ima kognitivne in čustvene vzroke, razvije pa se brez ali s primerjavo 

že doživete izkušnje in lastnih pričakovanj. Kadar govorimo o splošnem zadovoljstvu, 
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govorimo o posledici več pozitivnih izkušenj. Stranka je na splošno zadovoljna z odnosom 

podjetja do sebe ter s ponujenimi izdelki ter storitvami. Na splošno zadovoljna stranka lažje in 

z večjo mero pripravljenosti odpusti napako podjetju, da jo le-ta lahko popravi. Enako pa ne 

velja za stranko, ki se odloča le na podlagi konkretnih izkušenj. (Musek Lešnik 2007) 

Občutek zadovoljstva se v konkretni situaciji navezuje na: 

- Izdelek (zadovoljstvo je posledica ocene, da izdelek ustreza pričakovanjem). 

- Blagovno znamko (zadovoljstvo je posledica ocene, da znamka s svojimi subjektivnimi  

in objektivnimi lastnostmi izpolnjuje potrošnikova pričakovanja). 

- Prodajalno (zadovoljstvo je posledica konkretne nakupovalne izkušnje, ki pozitivno  

vpliva na počutje potrošnika in izpolnjuje njegova pričakovanja). 

- Storitev (zadovoljstvo je posledica ocene, da opravljena storitev ustreza  

pričakovanjem. Gre za subjektivno oceno kakovosti storitve, kot rezultat primerjave  

predhodnih pričakovanj in vtisa po opravljeni storitvi). (Musek Lešnik 2007, 21) 

Med pozitivne posledice zadovoljstva potrošnikov štejemo, da se stranke vračajo v podjetje, 

svojo pozitivno izkušnjo povejo svojim prijateljem in znancem, ali da je stranka pripravljena 

plačati več, saj ima dobre izkušnje s podjetjem. Če kdaj pride do napake podjetja, bo stranka, 

ki je bila dolgo časa zadovoljna z njim, hitreje popustila, kar bo zmanjšalo število reklamacij 

in pritožb. S tem podjetje razvija zvestobo pri strankah, poveča se sam ugled podjetja ter 

znižajo stroški za pridobivanje novih strank. (Musek Lešnik 2006) 

Veliko težje je pridobiti novo stranko, kakor ohraniti zvesto. Podjetja velikokrat poudarjajo 

odnos do strank z raznimi slogani, kot sta »Pri nas je kupec kralj« ali, »Kupec ima vedno 

prav« , zato moramo pri ravnanju s strankami upoštevati naslednja vodila: 

- Glavni cilj podjetij so stranke, saj so življenjsko odvisna od njih. 

- Podjetje je odvisno od strank in ne obratno. 

- Stranke niso vir problemov, temveč nezmožnost podjetja, da zadosti strankinim   

zahtevam, pričakovanjem in željam. 

- Stranke so pomembni »partnerji« podjetja. 

- Stranke zaupajo podjetju, blagovni znamki, storitvi ali izdelku. 

- Na vedenje strank vplivajo ekonomski in sociološki dejavniki in ne obratno. 

- Omejeno razumevanje vedenja strank ob neupoštevanju psiholoških dejavnikov vodi v  

omejene modele z omejeno močjo pojasnjevanja njihovega vedenja. (Musek Lešnik  
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2007, 13) 

 

1.1.6 Nezadovoljstvo strank 

 

Nezadovoljstvo je za stranko neprijeten občutek, to pa negativno vpliva na podjetje in 

njegovo uspešnost. Svoje nezadovoljstvo o izdelku ali odnosu na prodajnem mestu, torej 

svojo negativno izkušnjo, stranka povprečno pove osmim do šestnajstim ljudem. 

Komunikacija od ust do ust lahko pripelje do resnih težav, saj nezadovoljstvo neposredno 

vpliva na poslovanje. (Musek Lešnik 2007)  

Nezadovoljstvo je posledica več dejavnikov, pri katerih subjektivna izkušnja o nezadovoljstvu 

in neizpolnjenega pričakovanja prevlada nad tistimi vidiki nakupa, s katerimi je stranka 

zadovoljna. Težko je oceniti, ali je krivda na strani podjetja, stranke ali morda celo neke tretje 

osebe. (Musek Lešnik, 2006) 

Nezadovoljne stranke so skupina, ki jim podjetje posveča manj pozornosti. Njihovi razlogi 

so: 

- Več je nezadovoljnih strank, kakor pritožb. Na vsako stranko, ki se pritoži jih v  

povprečju pride 25, za katere podjetje ne ve, da so nezadovoljni. (Musek Lešnik 2007,  

16) 

- Zaradi nezadovoljstva podjetje letno izgubi povprečno 20 % svojih strank. (Musek  

Lešnik 2007, 16) 

- Več kot 90% nezadovoljnih strank se nikoli ne vrne. (Musek Lešnik 2007, 16) 

- Zelo nezadovoljne stranke svojo izkušnjo povprečno povejo osmim do šestnajstim  

ljudem. Najbolj zadovoljna stranka pa to povprečno pove le petim do šestim ljudem.  

(Musek Lešnik 2007, 16) 

- Kadar je vir nezadovoljstva v storitvah, obstaja štirikrat večja možnost,da bo stranka  

šla h konkurenci. (Verderber 2017) 

- Potrebnih je 12 pozitivnih izkušenj, da nadomestijo eno negativno. (Verderber 2017) 

- Lažje je prepričati nezadovoljno stranko, da ostane, kot pridobiti novo. (Verderber  

2017) 

- Zmanjšanje števila »odhodov« strank za 5 % lahko vpliva na 25 – 85 % višji dobiček.  
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(Musek Lešnik 2007, 16) 

- Vzroki za nezadovoljstvo strank so številni in različni. Najpogostejši in najbolj 

splošen vzrok pa je, da je stranka dobila manj, kot je pričakovala. (Musek Lešnik 

2007) 

- Zgornje se nanaša na storitve in blago, medosebne odnose, splošno nezadovoljstvo  

glede podjetja, udobnost nakupa, moteč hrup, neprimerno osvetljenost prodajalne,  

cenovne strategije, promocijske storitve ter reševanje strankinih pritožb. (Musek  

Lešnik 2006) 

Svoje nezadovoljstvo stranke izražajo različno. Nekatere ne storijo nič, druge se v podjetje ne 

vračajo več ali drugim govorijo o negativni izkušnji, nekatere pa se pritožujejo v podjetju ali 

pritožbo naslovijo drugam. (Musek Lešnik 2007) 

Velikokrat gre za primer, ko se prodajalec sooča s težavno stranko. Ravnati s težavnimi 

ljudmi pomeni ravnati s težavnim obnašanjem. Zavedati se je potrebno, da lahko tudi naše 

obnašanje pripomore k temu, da se nekdo drug zaradi tega obnaša težavno – človek se odzove 

na nas in mi se odzovemo nanj. Obnašanja drugih ne moremo neposredno obvladovati, lahko 

pa se naučimo razviti tehnike sporazumevanja. (Cava 2003) 

 

1.2 Konflikt 

 

1.2.1 Definicija konflikta 

 

Konflikt je boj motivov, ki poteka znotraj človeka. Nastane, ko se pojavita dve potrebi hkrati 

in obeh ne moremo zadovoljiti. Kadar pride do konflikta, je potrebno izbrati pravo pot. Ena 

pot lahko pomeni oviro za drugo in obratno, zato je lahko nastala situacija za posameznika 

tudi frustrirajoča. Sami se odločimo, kako se bomo z njo soočili. (Skok 2012) 

Iršič (2005) navaja, da večina ljudi razume konflikt kot prepir ter meni, da so konflikti 

škodljivi in da se jim je najbolje izogibati. Po drugi strani pa strokovnjaki ugotavljajo, da so 

konflikti v medosebnih odnosih neizogibni in da je ključnega pomena, kaj se z njimi naredi. 

Eden od glavnih vzrokov za neuspeh je pomanjkanje spretnosti za reševanje problemov in 
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konfliktov. Smiselno je torej, da razvijamo svoje sposobnosti za njihovo obvladovanje in 

reševanje. (Iršič 2005) 

Če konfliktov ne razrešujemo lahko pride do slabše komunikacije, slabega vzdušja, oslabitve 

odnosa ter sčasoma do prekinitve odnosa. V težjih primerih lahko nerazrešeni konflikti 

povzročijo duševne ali psihosomatske bolezni. Kljub negativnim posledicam razrešeni 

konflikti prinašajo celo vrsto pozitivnih posledic, saj pripomorejo, da ozavestimo probleme in 

najdemo  rešitve, spodbujajo spremembe in omogočajo, da spoznamo sebe. (Iršič 2005) 

 

1.2.2 Vzroki konflikta 

 

Iršič (2004) loči več vrst konfliktov, ki so posledica neusklajenosti določenih elementov. Pri 

prodaji pogosto pride do konflikta zaradi neusklajenosti informacij, pričakovanj, osebnosti, 

razpoloženj, odnosov do drugih, dojemanja situacije, razumevanja in pomembnosti dogovora, 

pozornosti, stilov odzivanja na konflikt, prepoznavanja konflikta in tolerance na konflikt. 

(Iršič 2004) 

Opisali bomo le najpomembnejše neusklajenosti po Iršiču (2004): 

Neusklajenost informacij: 

Do konflikta lahko pride, ker imata dva posameznika različne oziroma neusklajene 

informacije o isti stvari. Te so lahko različno pridobljene, nekdo si je lahko informacijo 

narobe zapomnil ali jo narobe razumel. Možno je tudi, da je prišlo do spremembe informacij 

in je eden že dobil spremenjene informacije. Lahko pa tudi, da si je eden informacije narobe 

zapomnil ali jih narobe razumel ali pa da so se s časom v njegovem spominu spremenile ali 

celo izgubile. V primeru neusklajenosti informacij zelo malo dosežemo s prepričevanjem 

sogovornika, zato je bolj smiselno, da preverimo in poiščemo dodatne informacije. 

Neusklajenost pričakovanj: 

Vsak posameznik ima določene predstave oziroma pričakovanja, kako naj bi sodelovanje 

potekalo, vendar se jih pogosto niti ne zaveda. Če so pričakovanja različna, ni problema saj se 

lahko dopolnjujejo. Konflikt nastane, če se pričakovanja izključujejo. Konflikt je toliko težji, 
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kolikor so manj jasna pričakovanja. V tem primeru je najprej potrebno ugotoviti kakšna so 

pričakovanja, še posebej težko je pri nezavednih pričakovanjih. 

Neusklajenost pozornosti: 

Konflikt lahko izhaja iz neusklajenosti pozornosti, ki jo dva namenjata drug drugemu ali 

določeni dejavnosti. V primeru pogovora, ko nekdo samo pasivno posluša, to samo po sebi ne 

povzroči konflikta, vendar mora biti pasivno poslušanje dovolj pozorno. V primerih kadar 

nekdo pričakuje intenzivno sodelovanje sogovornika, je pomanjkanje pozornosti moteče kar 

je posledično vir konflikta.  

Neusklajenost razumevanja: 

Pogosto pride do konfliktov zaradi različno razumljenega dogovora ali zaradi različne 

pomembnosti, ki jo je eden ali drug pripisal teme dogovoru. Dogovore lahko ločimo glede 

jasnosti, in sicer: nejasen dogovor, različno razumljen dogovor in  jasen dogovor.  

Neusklajenost tolerance na konflikt: 

Prag tolerance v konfliktih je drugačen pri posameznikih. Ta neusklajenost lahko povzroči 

dodatne težave, saj se poleg osnovnega konflikta pojavi še različna sposobnost ohraniti 

konstruktivnost interakcije. Ob konfliktu lahko eden prej popusti in se na konflikt odzove 

destruktivno, medtem ko drugi kljub konfliktu ohrani konstruktivnost. Destruktivno delovanje 

enega, predstavlja breme za drugega, ki konstruktivnosti ne more ohraniti več zaradi tega. V 

primeru, da se nekdo zaradi nizke tolerance konfliktov boji, drugi pa se jih ne boji, ga stalno 

izogibanje konfliktom frustrira. (Iršič 2004) 

 

1.3 Kako naj prodajalec ravna v konfliktu 

 

Ko se prodajalec sooči s konfliktom je za njegovo uspešno reševanje pomembna odkritost, 

pripravljenost za sprejemanje novih informacij, odločnost in spoštljivost. Vsakdo ima občutek 

za osebno dostojanstvo. Ko prodajalec stranki izkazuje spoštovanje ji s tem daje občutek 

zaupanja. Kadar smo z nekom v konfliktu in naša prepričanja in vrednote nasprotujejo 

sogovornikovim, je pomembno, da mu izkažemo ustrezno mero spoštovanja. Pri reševanju 
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konfliktov težavo ločimo od človeka. Ne obtožujemo ter analiziramo človeka, pač pa 

konkretne težave. Osredotočimo se na potrebe in želje, na pa na zahteve. Pomembno je, da 

delujemo empatično in ne sklepamo o njegovih namenih zaradi svojih strahov ter ne krivimo 

drugega za svoje težave. (Selič 2012) 

Ko se učimo sporazumevati s težavnimi ljudmi, se s tem naučimo tudi obvladovati svoje delo 

dvosmernega odnosa. Tudi drugi dobijo priložnost, da z nami razčistijo nejasnosti. (Cava 

2003) 

V konfliktnih situacijah se prodajalec sooča z različnimi vzroki za strankino nezadovoljstvo, 

hkrati pa mora primerno reagirati glede na strankino nezadovoljstvo. 

Po Cavi (2007) poznamo različne vrste strank: 

Razburjena stranka: 

Ko se soočamo z razburjeno stranko, je potrebno ugotoviti kje je vzrok njenega vznemirjenja. 

Pokažimo ji, da jo poslušamo in ji verjamemo, nato pa poskušajmo z vprašanji čim več 

izvedeti o njeni težavi. Tako lahko pomagamo tudi v primeru, če izdelek ne deluje ali stranki 

nihče ni pomagal. (Cava 2003) 

Jezna stranka: 

Kadar so stranke jezne, so mnenja, da so zaposleni v podjetju zmožni odpraviti njihovo 

težavo. V takšnih primerih, bodimo sočutni in stranki povejmo, da jo razumemo, saj bi bili na 

njenem mestu, tudi sami vznemirjeni. Vzdržujmo očesni stik, poslušajmo, prikimavajmo in ji 

pokažimo, da smo nanjo pozorni, in poskušajmo z vprašanji najti odgovore na nejasnosti in ji 

obrazložimo, v čem mislimo, da je po našem mnenju težava ali vzrok jeze. Potem, ko smo 

razčistili glede čustev, se lahko posvetimo sami težavi. Ugotovimo kaj stranka želi od nas, saj 

stranke ponavadi ne vedo kaj želijo od nas. Ugotovimo kaj želijo in začnimo reševati težavo. 

Če stranka od nas želi, da nekaj naredimo in ji rečemo, da smo nemočni, bo stranka še naprej 

nezadovoljna. Lahko ji ponudimo drugačen način, kako bi lahko rešila težavo, da bo to 

delovalo vzpodbudno. Ponudimo ji vsaj dve možnosti. Tako stranki omogočimo, da ponovno 

prevzame nadzor nad situacijo. V primeru, da ni možnosti za rešitev za strankino težavo, ji 

obrazložimo pravila podjetja ali pravila poslovanja, zaradi česar ji ne moremo ustreči. Lahko 
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se zgodi, da stranke ne bomo mogli zadovoljiti, v takšnih situacijah je potrebno najti rešitev, 

ki bo ugodna za obe strani. (Cava 2003)  

Stranka, ki vse ve: 

Strankam, ki se obnašajo, kot da vejo več kot prodajalke, je potrebno prisluhniti. Stranka naj 

nato navede dejstva, ki njene trditve podpirajo. Nato ji z uporabo razpoložljivih informacij, 

povemo katera dejstva so prava. Lahko se sklicujemo na pravilnike, predpise in ostale pisne 

vire. (Cava, 2003) 

Stranke, ki ponižujejo: 

Niso prepričane same vase. Ponižajo nas lahko s sarkastičnimi pripombami, vendar 

poskušajmo preslišati. Povejmo jim želene informacije, ki jih zahtevajo od nas. Vprašajmo jih 

kako jim lahko pomagamo. Tako jih bomo zaustavili vsaj toliko, da bomo izvedeli kaj zares 

želijo od nas. (Cava 2003)  

Stranke, ki grozijo ali zmerjajo: 

Svoje nezadovoljstvo stranke izražajo na različne načine. Nekatere izmed njih zmerjajo ali 

grozijo. Takšno stranko prosimo, da naj začne lepše govoriti, saj bomo tako težavo bolje 

rešili, če se bosta pogovarjala v prijaznem tonu in brez psovk. Dobro je, da se posvetujemo s 

svojimi nadrejenimi, kako naj ravnamo v takšnih primerih. Vedeti moramo tudi, kdaj poklicati 

varnostnika. Za skrajne primere moramo imeti načrt, saj bomo tako v nepredvidljivih 

situacijah ravnali bolj samozavestno. (Cava 2003)  

Kadar se moramo ukvarjati z dvema strankama naenkrat: 

Po tem, ko smo se odločili po kakšnem vrstnem redu se bomo posvetili strankam, se moramo 

zavedati, da nikoli ne bo tako, da bi bilo vsakomur prav. Občutki krivde so tu povsem 

neumestni, kajti nemogoče je ustreči dvema strankama naenkrat. (Cava, 2003). 

Da bo komunikacija med prodajalcem in težavno stranko, čim lažja, je dobro, če upoštevamo 

naslednje nasvete: 

- Stranko prosimo, da nam da čas, da se pomirimo ter premislimo o stvareh. (Cava  

2003) 

- Globoko dihamo, da bo v naše telo prišlo več kisika. S tem bodo možgani sposobni  
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jasneje preučiti situacijo. Bodimo pozorni na odziv svojega telesa. (Cava 2003) 

- Na stranko se ne zadirajmo, saj imajo takšni odzivi lahko posledice. (Cava 2003, 137) 

- Ugotovimo, česa ne dobivamo in ali se bomo morali še malo pogajati in popustiti, da  

bosta oba zmagala. (Cava 2003) 

- Stranke ne prekinjamo, ampak jo poslušamo. Prodajalec naj pusti, da stranka izrazi  

svoje mnenje. (Tela Vital 2007)  

- S stranko ne pričenjajmo prepira.  

- Preslišimo žaljivke – prodajalec naj se upre skušnjavi, da bi se zapletel v izmenjavo  

sarkastičnih izjav in žaljivk. (Tela Vital 2007) 

- Ohranimo dobro voljo, vljudnost, dostojnost in obzirnost – celo take stranke cenijo  

tako vedenje in se mu počasi začnejo prilagajati. (Tela Vital 2007) 

- Ne pokažimo nestrpnosti ali naveličanosti (potrebno je paziti tudi na nebesedno  

komunikacijo). (Tela Vital 2007) 

- Ne dolgovezimo o tem, kaj je bilo. Takoj se lotimo reševanja problema in v to  

vključimo tudi kupca. (Tela Vital 2007) 

- Govorimo umirjeno in se vsaj deloma strinjajmo z njim. (Cava 2003) 

- Se ne opravičujemo pretirano – opravičilo naj bo kratko in iskreno. (Tela Vital 2007) 

- Vprašajmo in spoznajmo strankine želje. Povejmo, ali se strinjamo. (Tela Vital 2007) 

- Jasno in postopno povejmo kaj hočemo in bodimo pripravljeni na kompromis. (Tela  

Vital 2007) 

- Ko dosežemo dogovor, povzemimo temeljne stvari in se ponovno prepričajmo, ali  

dobro razumemo situacijo. (Cava 2003) 

 

1.4 Reševanje pritožb  

 

Načini, kako se podjetja odzovejo na pritožbe, so različni. Prav tako se razlikujejo vzroki, 

zakaj se bodo nezadovoljne stranke pritožile. Stranke, ki se pritožujejo ali reklamirajo, so v 

veliki večini razočarane, jezne. Te občutke izražajo na različne načine. Tisti, ki sprejme 

stranko s pritožbo, mora imeti do stranke profesionalen odnos. 

Zgodi se tudi, da uporabijo še druga možna sredstva (mediji, sodišče), da bi dokazali svoj 

prav. Največkrat se to zgodi ravno zaradi nepravilno izpeljanega postopka reševanja pritožbe 

oz.reklamacije. (Cava, 2003) 
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1.4.1 Kdaj pride do pritožbe 

 

Ali se bo nezadovoljna stranka pritožila podjetju, je odvisno od: 

Stopnje nezadovoljstva: 

Stranka, ki je bila zmerno nezadovoljna, se ne bo pritožila, saj ne čuti potrebe po tem in s tem 

ne bo izgubljala energije in časa. Nezadovoljne stranke ne želijo imeti več opravka s 

podjetjem, zato se potreba po pritožbi zmanjša. (Musek Lešnik 2007) 

Stališča do pritoževanja: 

Če ima stranka pozitivna stališča do izražanja nezadovoljstva, se bo prej pritožila, kot če 

misli, da je pritoževanje nekaj neprimernega. Pomembne so strankine predhodne izkušnje s 

pritoževanjem. (Musek Lešnik 2007) 

Pomembnosti: 

Možnost pritožbe se bo povečala, kadar se stranki izdelki in storitve zdijo pomembneje. 

(Musek Lešnik 2007) 

Razmerja med vloženim trudom in pričakovanim rezultatom: 

Ko stranka pričakuje, da bo vloženi napor odtehtal rezultate pritožbe, so bo zanjo tudi 

odločila. Če misli, da razlog za zadovoljstvo ni vreden njenega časa, se s tem ne bo 

obremenjevala. Če verjame, da se bo podjetje konstruktivno odzvalo na pritožbo, se bo prej 

pritožila. (Musek Lešnik, 2007) 

Osebnostnih lastnosti: 

Nekatere stranke so bolj nagnjene k nezadovoljstvu in pritoževanju kot druge. Večja 

verjetnost je, da se bodo pritožile izobražene stranke - stranke, ki so karakterno bolj 

prepirljive in nasilne. Osebnostne značilnosti določajo tudi, na kakšen način se bo stranka 

pritožila. (Musek Lešnik 2007) 

Pripisovanja krivde: 
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Del krivde za nezadovoljstvo lahko stranka pripiše tudi sebi. Če verjame, da je za neprijetno 

izkušnjo deloma kriva tudi sama, obstaja manjša verjetnost, da se bo pritožila. Odločitev, ali 

se bo pritožila ali ne, je odvisna tudi od tega, da se stranka zaveda, da bi v soočenju s 

podjetjem morala prevzeti del krivde nase. (Musek Lešnik 2007) 

Mnenja, da je zaposlenim (podjetju) vseeno: 

Kadar dobi stranka občutek, da je podjetju vseeno za njene težave, se na njih ne bo obračala. 

(Musek Lešnik 2007) 

Poznavanja postopkov in ključnih oseb za pritožbe v podjetju: 

Če podjetje nima jasnih postopkov za izražanje pritožb, se stranka ne bo pritožila in bo svoje 

nezadovoljstvo izražala drugje. (Musek Lešnik 2007) 

Nelagodja, odpora do izpostavljanja, strahu pred maščevanjem: 

Kadar je oseba, ki je povzročila njihovo nezadovoljstvo, tudi oseba, kateri bi lahko 

posredovali pritožbo, se v večini primerov za pritožbo ne bodo odločili. (Musek Lešnik 2007) 

Poleg vseh naštetih razlogov je za ravnanje z nezadovoljno stranko pomemben tudi čustveni 

odziv, ki je odvisen od dogodka, ki sproži nezadovoljstvo. (Musek Lešnik 2007) 

 

1.4.2 Odziv podjetja na pritožbe 

 

Načini, kako se podjetja odzovejo na pritožbe strank, se med seboj razlikujejo. Dobro je 

upoštevati naslednje: 

- Opravičilo: Podjetje s tem pokaže, da strankino izkušnjo jemlje resno in odgovorno.  

- Opravičilo pozitivno vpliva na strankine nadaljnje nakupe. 

- Pojasnilo: Ko podjetje stranki pojasni vzrok problema, ji s tem stranki pokaže, da se  

zaveda svojih težav in da se bodo potrudili, da bodo napako odpravili. 

- Trud: Na vtis stranke vpliva tudi trud podjetja, da bi problem odpravili. 

- Hitrost: Pomembno je, da se podjetje hitro odzove na strankino nezadovoljstvo in  

rešitev. 
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- Priznavanja krivde: Ko podjetje prevzame krivdo za strankino nezadovoljstvo, s tem  

potrdi samovrednotenje.  

- Podpora: Velik pomen ima sistem za naslavljanje pritožb. S tem podjetje pokaže, kako  

pomembne so zanj stranke. 

- Pozornost: Ko je podjetje pripravljeno prisluhniti stranki, pozitivno vpliva na njene  

občutke. (Musek Lešnik 2007) 

Podjetje se mora na pritožbe čim bolj ustrezno odzvati in popraviti napake, ki so jih utrpele 

stranke (ali so o tem vsaj prepričane). Največkrat se pritožijo stranke, ki jim ni vseeno za 

podjetje, zato je zelo pomemben učinkovit odziv na pritožbo. Neukrepanje ali nespretno 

reševanje pritožbe lahko povzroči še večjo škodo. (Musek Lešnik 2007) 

Problem nastane, kadar se stranka oglasi v eni izmed poslovalnic. Ker prodajalke delajo po 

pravilih, določenim stvarem ne morejo ali ne smejo ugoditi. V primeru, ko se stranka pisno 

pritoži, se stvar spremeni, saj podjetje večinoma ugodi strankinim zahtevam in željam. V 

takih primerih so prodajalke zmedene in ne vedo, kako pravilno reagirati. V večini so vse 

pritožbe uspešno rešene. 

 

1.5 Skrb delodajalcev za duševno zdravje zaposlenih 

 

Glede na pritožbe, ki prihajajo s strani strank, delodajalci premalo pozornosti posvečajo 

duševnemu zdravju zaposlenih. Zaposleni so stalno pod pritiskom, da morajo povečati 

produktivnost, delati dlje časa in prodati čim več v svojem delovnem času. Vsi ti pritiski 

vodijo do tega, da so bolj razdražljivi, s tem pa hitreje pride do raznih konfliktov, tako med 

sodelavci kot tudi s strankami. 

Ministrstvo za zdravje Republika Slovenija opozarja, da je »pomembna skrb za ohranjanje 

zdravja zaposlenih, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem 

okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž in 

ostajajo zvesti delodajalcu. Delodajalec, ki nudi dobro in stimulativno delovno okolje, lažje 

zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu.« (Zdravje na delovnem mestu, 2018) 
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Pomembno je, da delodajalec posveča čim več skrbi za duševno zdravje zaposlenih, saj le-to 

bistveno izboljša zadovoljstvo prodajalcev in bistveno poveča njihovo produktivnost. Vse to 

pa pozitivno vpliva na dobro ime podjetja. 

Študija, ki so jo izvedli Judith G. Proudfoot, Philip J. Corr, David E. Guest in Graham Dunn, 

je prvič poročala o kognitivno-vedenjskem usposabljanju, v katerem so bili udeleženci 

razdeljeni v dve naključni skupini. Prva je bila začetna, druga  pa kontrolna. Program, ki so ga 

izvedli po načelu kognitivno-vedenjske terapije, je bil zasnovan tako, da se izboljša 

atribucijski slog ter kot pomoč zaposlenim, da izboljšajo svoje delo, razmišljanje, vedenje in 

stališča. Atribucijski slog je način, ki ga ljudje pripisujejo dogodkom, zlasti uspehom in 

napakam. Kadar se negativni dogodki pripisujejo notranjim, pozitivni dogodki pa zunanjim 

vzrokom, (»pesimistični atributi«), lahko pride do brezupnosti in odklonitve rezultatov, stresa 

in drugih negativnih dogodkov. Program je bil izveden v eni izmed britanskih zavarovalnic. 

Zaposleni so se soočali s psihološkimi stiskami, nedoseganjem želenih poslovnih rezultatov in 

nezadovoljstvom na delovnem mestu. Zaradi tega so imeli v zavarovalnici veliko fluktuacijo 

zaposlenih, kar je povzročalo veliko dodatnih stroškov. (Proudfoot 2008)  

Programa se je udeležilo 166 zaposlenih moškega spola. Razdeljeni so bili v dve skupini, v 

začetno in kontrolno. V skupini, ki je začela s programom, je bilo 81, v kontrolni pa 85 

zaposlenih. Program je potekal sedem tednov po tri ure tedensko. Pet mesecev po tem, ko je 

začetna skupina končala program, je s programom začela kontrolna skupina. Tri mesece po 

zaključku programa, je sledil tudi pregled uspešnosti. (Proudfoot 2008) 

Po koncu izobraževanja so se pokazale izboljšave atribucijskega sloga zaposlenih, zmanjšale 

so se psihološke stiske, povečalo se je samospoštovanje in zadovoljstvo z delom ter zmanjšalo 

število prekinitev delovnega razmerja. Poleg tega, so se zmanjšali simptomi psihološkega 

stresa s 37 na 10 %. V obdobju po usposabljanju se je število prekinitev delovnega razmerja 

vrnilo na povprečje. To pomeni prihranek podjetja, saj so se zmanjšali stroški povezani z 

menjavo zaposlenih, hkrati pa se je izboljšala tudi produktivnost udeležencev. Pred 

izobraževanjem je 29 % zaposlenih dosegalo pričakovane rezultate. Dve leti po izobraževanju 

se je to število dvignilo na 65 %, kar kaže na to, da je kognitivno-vedenjski program pozitivno 

vplival na produktivnost. Čeprav so kognitivno-vedenjska načela v kliničnih kontekstih 

splošno priznana, ta študija kaže, da so temeljna načela in procesi lahko prenesljivi v 

neklinične kontekste. (Proudfoot 2008) 
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Študija, ki sta jo izvedla Seligman in Schulman, je pokazala, da so tisti z optimističnim 

atribucijskim stilom v službi dosegali dvakrat boljše rezultate kot tisti s pesimističnim stilom. 

Optimistični atributni stil korelira z zadovoljstvom in uspešnostjo dela. ( Proudfoot 2008) 

 

1.6 Kognitivno-vedenjski model 

 

Pri raziskavi smo se navezovali na kognitivno-vedenjsko teorijo in terapijo. V njunem okviru 

smo želeli razumeti, kakšne misli, vedenja in čustva, se pojavljajo pri prodajalcu ob soočanju 

s težavnimi strankami in kako le-te vplivajo na duševno stanje prodajalcev.  

Kognitivno-vedenjsko teorijo smo v naši raziskavi uporabili za izhodišče, ker poudarja vlogo 

osebnih pomenov, ki jih pripišemo dogodkom pri določanju svojih čustvenih odzivov, nudi 

praktične nasvete in orodja za premagovanje običajnih čustvenih težav. 

Uporabili smo jo, ker je zasnovana na stališču, da se lahko spreminjamo in razvijamo, če 

zadeve dobro premislimo in preizkusimo nove zamisli ter strategije ter ker se lahko loteva 

stvari iz naše preteklosti, če nam to pomaga razumeti in spreminjati način, kako sedaj 

razmišljamo in ravnamo. Kognitivno-vedenjska terapija nam pokaže, da nekatere od strategij, 

ki jih uporabljamo za spoprijemanje s svojimi čustvenimi problemi, te probleme dejansko 

ohranjajo. (Branch 2012) 

Prav tako se nam je zdela omenjena teorija primerna za izhodišče naše raziskave, ker 

upošteva, da utegnemo razviti nove čustvene probleme zaradi že obstoječih. Posebej poudarja 

učenje tehnik in daje kar največjo vlogo samopomoči, zato lahko sčasoma postanemo svoj 

lasten terapevt. (Branch 2012) 

Razvoj kognitivne psihoterapije se prične v zgodnjih šestdesetih letih 20. stoletja. 

Najpomembnejša avtorja sta A. T. Beck in A. Ellis. (Anić in Janjuševič 2007) 

Njen cilj je pomagati ljudem, da premagajo svoje čustvene težave, osredotoča pa se na to, 

kako ljudje razmišljamo in ravnamo, da bi nam tako pomagala pri naših čustvenih in 

vedenjskih težavah. (Branch 2012) 
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Da bomo lažje razumeli kognitivno-vedenjsko terapijo, smo najprej preučili naslednje pojme 

po Branchu (2012):  

- KOGNITIVNO pomeni spoznavne procese, kot je mišljenje. Izraz »kognitivno« se  

nanaša na vse, ker se dogaja v našem umu, skupaj s spomini, sanjami, podobami,  

pozornostjo in mislimi.  

- VEDENJE se nanaša na vse, kar počnemo. Vključuje vse, kar rečemo, kako ravnamo,  

se izogibamo, kako skušamo rešiti težave. Vedenje se nanaša na dejanja in nedejanja.  

Če se grizemo v jezik, namesto, da bi povedali, kar nam leži na duši, je to vedenje,  

čeprav skušamo nečesa ne storiti. 

- TERAPIJA je izraz s katerim opisujemo sistematičen pristop k boju s problemom,  

nereguliranim stanjem in boleznijo. (Branch 2012) 

Za razliko od nekaterih drugih načinov obravnave se kognitivno-vedenjska terapija 

osredotoča na probleme in težave "tukaj in zdaj". Namesto da bi se osredotočili na vzroke 

naše stiske ali simptomov v preteklosti, išče načine za izboljšanje stanja našega duha. (Royal 

2018) 

 

1.6.1 Povezava med mišljenjem in počutjem 

 

Naše misli, predpostavke in prepričanja vplivajo na to, kako se počutimo in kako kaj 

počnemo. In obratno. Korist tega pristopa je, da lahko spremenimo način razmišljanja in 

obnašanja, da se počutimo bolje. Četudi se situacija ne spremeni, obstajajo številni skupni 

vzorci razmišljanja ali miselne napake, ki lahko vplivajo na naše občutke, vedenje in telesno 

reakcijo. (Branch 2012) 

Ko se nam nekaj zgodi, predpostavljamo, da nam je ta dogodek povzročil določeno počutje. 

Če npr. stranka, ki vstopi v trgovino, neobzirno ravna z nami, sklepamo, da s tem povzroča 

našo jezo. Kasneje lahko izpeljemo, da njeno obnašanje povzroča, da se vedemo na določen 

način, npr. se kujamo dlje časa. (Branch 2012) 

Da bi lažje razumeli čustvene težave, lahko posamične probleme razčlenimo s pomočjo 

Branchove (2012) formule ABC: 
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- A je aktivacijski dogodek. To je zunanji dogodek, ki se je že zgodil, bodoči dogodek ali  

notranji dogodek v našem umu, spomin ali sanje. 

- B so naša prepričanja. To so misli, osebna pravila, zahteve do nas samih in drugih ter  

pomeni, ki jih pripišemo zunanjim in notranjim dogodkom. 

- C so posledice. Vključujejo čustva, vedenje in telesne občutke, ki različna čustva  

spremljajo. (Branch 2012, 15) 

Dogodek bomo ponazorili s sledečo formulo: 

V tej enačbi »A« pomeni resničen dogodek, npr. da smo izgubili službo. Pomeni tudi 

aktivacijski dogodek, ki se je lahko zgodil ali pa ne. Lahko je napoved glede prihodnosti, 

denimo: »Spet bo napisala pritožbo«, ali spomin na dogodek iz preteklosti, kot je: » Šef se bo, 

tako kot lani, spet jezil name zaradi strankine reklamacije«. 

»C» predstavlja posledico – način, kako se počutimo in vedemo v odziv na dejanski ali 

aktivacijski dogodek.  

A (aktualen dogodek) = C (čustvene in vedenjske posledice). (Branch 2012) 

Kognitivno-vedenjska terapija pomaga razumeti, da med dogodkom in končnimi občutki ter 

dejanji ležijo mišljenje oz. prepričanja. Misli, mnenja in pomen, ki ga pripišemo dogodku, 

porodijo čustvene in vedenjske odzive. V jeziku kognitivno-vedenjske terapije, stranka ne 

povzroča naše jeze in kujanja. Stranka se vede neobzirno, mi pa njenemu vedenju pripišemo 

pomen, npr.: »To dela namenoma, da bi me razburila in tega nikakor ne bi smela početi!«, in 

si tako sami povzročimo jezo in kujanje. (Branch 2012) 

V naslednji formuli »B« predstavlja naša prepričanja o dogodku in pomene, ki mu jih damo. 

A (aktualen ali aktivacijski dogodek) + B (prepričanja o dogodku in njegovi pomeni) = C 

(čustvene in vedenjske posledice). To je formula, ki jo uporablja kognitivno-vedenjska 

terapija kot opis čustvenih problemov. (Branch 2012) 

Pomen, ki ga pripišemo kakršnemu koli dogodku, vpliva na čustvene odzive, ki jih imamo na 

ta dogodek. Pozitivni dogodki normalno vodijo k pozitivnim občutjem sreče, negativni 

dogodki pa praviloma vodijo k negativnim občutjem, kot sta žalost in tesnoba. Pomeni, ki jih 

pripišemo določenim tipom negativnih dogodkov, niso nujno točni ali realistični. Včasih 
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lahko naše mišljenje privede do tega, da dogodkom pripišemo pomen, ki nas vznemiri. 

(Branch 2012) 

To bomo ponazorili s primerom:  

Maša ima razgovor za službo. Na prvem razgovoru ji je delo všeč, zato upa, da jo bodo 

poklicali za naslednji razgovor. Toda oni je ne pokličejo, zato po dveh tednih čakanja na klic, 

Maša postane depresivna. Dejstvo, da je delodajalec ni povabil na naslednji razgovor, 

prispeva k njenemu slabemu počutju. Kar jo zares pripelje v akutno depresivno počutje, je 

pomen, ki ga je izpeljala iz njihove zavrnitve: »To dokazuje, da sem nesposobna, nezaželjena 

in neprimerna kandidatka. Do konca življenja bom brez službe«. (Branch 2012) 

Kot kaže Mašin primer, lahko delanje zaključkov o sebi in drugih, na osnovi ene izkušnje 

slabo situacijo obrne v motečo. Če smo zavrnjeni po prvem razgovoru z delodajalcem 

(dogodek), lahko pomislimo: »Temu delodajalcu očitno nisem bil tako zelo všeč – pač niso 

primerni zame,« (pomen) in občutimo razočaranje (čustvo). Lahko pa pomislimo ravno 

obratno, če nas potencialni delodajalec zavrne po prvem razgovoru (dogodek), in  pomislimo: 

»To je dokaz, da sem nesposoben in neprimeren« (pomen) in se počutimo depresivne 

(čustvo). (Branch 2012) 

Kognitivno vedenjska terapija vključuje prepoznavanje misli, prepričanj in pomenov, ki se 

aktivirajo, kadar nekaj zmoti naše čustvovanje. Če smo negativnim dogodkom pripisali bolj 

točne pomene, bomo najbrž doživljali manj moteče čustvene in vedenjske odzive (Branch, 

2012).  

 

1.6.2 Napake v razmišljanju 

 

Misli, odnos do sveta in stališča, ki jih zavzamemo, imajo velik učinek na to, kako si 

razlagamo svet okoli sebe in kako se počutimo. Napake v razmišljanju nas vodijo k temu, da 

narobe ocenimo situacijo, prehitro sklepamo in pričakujemo najhujše. (Branch 2010) 

V nadaljevanju naštevamo nekaj primerov napak v razmišljanju: 

Katastrofiziranje: 
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Pomeni, da si ob manj pomembnem negativnem dogodku predstavljamo, kako bodo iz tega 

majhnega dogodka nastale vse vrste tragedije. (Branch 2010) Katastrofične misli se pogosto 

začnejo s »kaj če«: kaj če bo tudi naše podjetje propadlo, kaj če ne dobim službe, kaj če bom 

zbolel. Seznam je lahko neskončen. Pred nami se odvija film katastrof, ki se lahko zgodijo v 

prihodnosti. Pravzaprav jih že vidimo kako nastajajo. (Spoznajmo sebe, da bomo bolje 

razumeli druge, b.l.) 

Razmišljanje po načelu vse ali nič: 

Skrajno razmišljanje, ki lahko pelje do skrajnih čustev in vedenja. Stvari so ali popolne ali 

zanič. (Branch 2010) Načelo, ki ga imenujemo tudi črno-belo razmišljanje je skrajno 

razmišljanje, ki lahko pripelje do skrajnih čustev ali vedenja. Naše interpretacije so 

ekstremne. Prav tako so ekstremne čustvene reakcije, ki prehajajo od popolnega obupa do 

vznesenosti. Ljudje ali stvari so dobre ali slabe, čudovite ali grozne. (Spoznajmo sebe, da 

bomo bolje razumeli druge, b.l.) 

Sklepanje iz čustev: 

Preveliko dopuščanje, da nas vodijo čustva, lahko zapeljejo s poti resničnosti. Sklepanje iz 

čustev lahko zelo hitro pritegne še ostala izkrivljena mišljenja, kot so branje misli, 

prerokovanje, katastrofiziranje. (Spoznajmo sebe, da bomo lažje razumeli druge, b.l.) 

Pretirano posploševanje: 

Pomembno je, da se izogibamo posploševanju iz delov na celoto. To je vzorec mišljenja, ko iz 

posameznega dogodka ali dela dokaza oblikujemo posplošene sklepe. Oblikujemo dokončne 

trditve, ki vsebujejo besede, kot so »vedno« ali, »nikoli«. Te misli vodijo do tega, da iz enega 

ali več dogodkov potegnemo splošne zaključke. (Branch 2010) 

Označevanje: 

Sebe in druge pogosto označujemo na dva načina. Prvi način je primerjava z drugimi, ko jih 

povzdigujemo, drugi način pa je primerjava z drugimi, ko povzdigujemo sebe. To vključuje 

oznake in označevanje ljudi in dogodkov, kot so občutki manjvrednosti, neustreznosti,itd. 

(Branch 2010) 

Postavljanje zahtev: 
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Misli in prepričanja, ki vsebujejo besede, kot so »moram« ali, »ne smem«, so pogosto 

problematične, ker so skrajne. (Branch 2010). To so notranji samogovori z izjavami, pri 

katerih si govoriš kaj moraš ali kaj bi moral narediti. Lahko se uporabljajo tudi za ostale vrste 

pričakovanj, ki po vsej verjetnosti ne bodo izpolnjene. Kadar smo preveč obremenjeni s 

takšnimi izjavami, kaj vse bi morali, lahko občutimo krivdo. Kadar razmišljamo, kaj bi morali 

narediti v zvezi z drugimi, smo na splošno razočarani, ker nismo zadovoljili svojih 

pričakovanj do njih. Vse to vodi do jeze in zamere. (Courtney 2017)  

Miselno filtriranje: 

Izkrivljeno mišljenje izloči določene elemente zaznavanja. Osredotoči se samo na en element, 

ostalih pa ne zaznava. Pozorni postanemo samo na en detajl, celoten dogodek ali situacijo pa 

opazujemo z vidika tega detajla. Način obdelave, kjer si priznavamo zgolj informacije, ki so v 

skladu z našim prepričanjem. Proces je podoben filtru na leči fotoaparata, ki prepušča samo 

določene vrste svetlobe. (Branch 2010) 

Diskvalificiranje pozitivnega: 

Pri tem izkrivljenem mišljenju iz dogodkov ali situacij izključimo pozitivni vidik. Tudi tu 

podatke pristransko obdelujemo. Govorimo o mentalnem odzivu na pozitivni dogodek, ki ta 

dogodek v našem umu spremeni v nevtralnega ali negativnega (Branch and Willson, 2011, 

33). 

Nizka frustracijska toleranca: 

Napaka, pri kateri za nekaj, kar je težko prenesti, predpostavljamo, da je »neznosno«. 

Pretirano poudarjamo nelagodje in ga ne toleriramo, četudi bi nam dolgoročno koristilo. 

(Branch 2010) 

Sklepanje z zaključki: 

Stvari si negativno razlagamo, kljub temu da ni nikakršnih konkretnih dejstev, ki prepričljivo 

podpirajo naše zaključke. Ločimo: 

- Branje misli: sklepamo, da se nekdo negativno odziva na nas. Kljub temu se ne  

potrudimo, da bi to preverili. 

- Napovedovanje prihodnosti: predvidevamo, da se bo zgodilo nekaj slabega. Prepričani  
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smo, da je naša napoved že ugotovljeno dejstvo. (Burns David 1980) 

Sklepanje z zaključki se nanaša na težnjo po sklepih in napovedih, ki ne temeljijo na 

nikakršnih dokazih. Načina, kako se bo življenje odvilo, ne poznamo, oseba to napoved kljub 

temu vidi kot dejstvo in ne kot enega izmed možnih izidov. (Courtney 2017) 

 

Napačna poštenost: 

Kljub temu da bi vsi radi živeli v pravičnem svetu, ta predpostavka ne temelji na resničnosti. 

Osebi, ki se je znašla v nepravičnosti življenja, to povzroča negativne občutke. Oseba, ki 

dogodke presodi po poštenosti, bo najverjetneje občutila jezo, zamero in brezup, ko se bo 

srečala z nepošteno situacijo. (Courtney 2017) 

Branje misli:  

Branje misli predstavlja naše domneve, da vemo, kaj drugi mislijo o nas oz. negativno mislijo 

o nas. Verjamemo, da jih vodijo negativni motivi in nameni. Prav tako že vnaprej vemo, kako 

se bodo ljudje odzvali. (Spoznajmo sebe, da bomo lažje razumeli druge, n.l.) 

 

1.6.3 Razumevanje povezav med mislimi, občutki in vedenji 

 

Nekdo, ki je na primer v depresiji, se zjutraj zbudi in pomisli: »To bo še en obupen dan«, 

»Spet bom vse pokvaril« ali »Le v čem je smisel?«. Zaradi teh misli se bo počutil še bolj 

depresivnega (čustva) in si bo morda čez glavo potegnil odejo in ostal v postelji (vedenje). 

Zelo verjetno je tudi, da bo to še povečalo njegove negativne misli, kar bo še poslabšalo 

občutke depresije in zmanjšalo možnosti za vstajanje iz postelje. Rezultat je začaran krog – 

nadaljevanje z istim razmišljanjem in vedenjem bo pomagalo vzdrževati depresijo ali 

anksioznost. (Šorc, b.l., 8) To prikazuje Slika 1.1. 
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Slika 1.1 Primer misli, občutkov in vedenja pri depresiji 

Jutranje zbujanje

Misli

Vedenje Ob utkič

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Spet bom vse 
zavozil
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Utrujenost
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 postelji

Potegnem si
odejo ez glavo č

 
Vir: Vivyan 2015, 3. 

 

Kako bi to vplivalo na naše občutke in misli? Če bi ostali v postelji, bi to pomenilo, da bi naše 

misli odneslo še dlje, zaradi česar bi se počutili še slabše in bi raje ostali v postelji. Vse to pa 

vodi v začaran krog. (Šorc, b.l., 8)  

Poleg misli, vedenja in občutkov ima velik pomen tudi okolje, v katerem živimo, saj vpliva na 

to, kar smo, delamo, razmišljamo in kako se fizično in čustveno počutimo. Lahko se pojavijo 

različne situacije, ki bi lahko vplivale na komponente, tako v pozitivni kot negativni izkušnji. 

Pri kognitivno-vedenjski terapiji imajo dogodki v vseh štirih komponentah opazen vpliv drug 

na drugega. Negativna misel iz neprijetnega dogodka lahko vpliva na dejavnosti in čustva, kar 

lahko vpliva na nove misli in vedenje. Čustva so del  izkušenj, ki so rezultat negativnih misli 

in premalo pozitivnih dogodkov. (Šorc, b.l., 12) 

Slika 1.2 ponazarja štiri pomembne sestavine kognitivno-vedenjskega pristopa in njihovo 

medsebojno komuniciranje. Prikazuje, kako komponente vplivajo druga na drugo. (Šorc, b.l., 

12) 
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Slika 1.2 Kognitivno vedenjski model 

 

Psihi no 
zdravje

č

Čustva

Vedenje

OkoljeOkolje

OkoljeOkolje

Misli

Kognitivno vedenjski model

 
Vir: Šorc, b.l.,12. 

 

Pomembno vedenje v kognitivno-vedenjski terapiji so zgoraj omenjene štiri komponente, ki 

vplivajo druga na drugo. Vsaka povezava ima puščico v dveh smereh. Njihov vpliv je 

vzajemen, saj negativna misel lahko vpliva na dejavnosti ali čustva, kar pa lahko vpliva na 

nove misli in vedenje. Potrebno je upoštevati, da se okolje nanaša na dogodke in ljudi okoli 

nas. Okolje vpliva na naše delo, razmišljanje, čustva in fizično počutje. Dodatni element 

okolja bi lahko bila smrt družinskega člana ali izguba prijatelja. Lahko se pojavijo različne 

številne situacije, ki vplivajo na te komponente v pozitivni ali negativni smeri.  

Negativna misel vpliva na dejavnost ali čustva kar vpliva na nove misli in vedenje. V teh 

primerih, ko te komponente vodijo v negativne spremembe, lahko povzročijo depresijo ali 

anksiozno motnjo (Thompson, 2009), kar prikazuje slika 1.3. 
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Slika 1.3 Spirala štirih komponent 
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Vir: Thompson and company 2009, 6. 

 

Leva stran Slike 1.3 prikazuje spiralo navzdol, ki pomeni »upadanje« in prihajanje v 

depresijo, kar vodi v slabo počutje in posledično zaradi tega naredimo še manj. Desna stran pa 

prikazuje spiralo navzgor, kar pomeni naraščanje in vodenje v dobro počutje ter povečanje 

naše produktivnosti. (Thompson 2009)  

 

1.6.4 Kognitivno-vedenjska terapija v delovnem okolju 

 

Na podlagi ugotovljene teorije, kako so misli, vedenje, čustva in okolje med seboj povezani, 

smo opredelili kognitivno-vedenjsko terapijo kot možen način za spremembo vedenj in misli 

pri delavcih in s tem preprečevanja negativnih reakcij uslužbencev do strank, še preden se le- 

te začnejo. 
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Veliko raziskovalnih študij je pokazalo, da so ljudje našli koristen pristop s kognitivno- 

vedenjsko terapijo. (Thompson 2009) 

Njen središčni koncept je, da se počutimo tako, kakor razmišljamo. Je k ciljem usmerjen, 

sistematičen in v razreševanje problemov usmerjen pristop k čustvenim težavam. (Branch 

2012) 

Kognitivno-vedenjska terapija nam lahko pomaga pri ustvarjanju občutljivih težav, saj jih 

razbije na manjše dele, s tem pa vidimo njihovo povezavo in vpliv na nas. Ti deli so stanje, 

problem, dogodek ali težka situacija. Iz tega sledijo misli, čustva, fizična čustva in akcija. 

Vsako od teh področij lahko vpliva na druge. Določen problem lahko vpliva na fizično in 

čustveno počutje. Kognitivno-vedenjska terapija nam lahko pomaga prekiniti začaran krog 

spremenjenih misli, občutkov in vedenja. Ko jasno vidimo dele zaporedja, jih lahko 

spremenimo. (Royal 2018) 

Ugotovljeno je, da je kognitivno-vedenjsko izobraževanje eden najučinkovitejših načinov 

povečanja samomotivacije za učenje in aktivno upravljanje svojih misli in občutkov. 

Razvijanje teh veščin za povečanje inteligence vodi k učinkovitejšim rezultatom in koristnim 

vedenjem kot tudi k večji angažiranosti in motiviranosti. Motivacija temelji na uspešnosti 

vseh zaposlenih. Raziskave kažejo, da sta v prodajnih vlogah motivacija in odpornost glavna 

dejavnika dolgoročnega uspeha. Zaradi soočenja z nenehnimi izzivi, pomanjkljivostmi in 

zavračanji je nujno potrebno, da so ljudje v prodajnih vlogah hitro odzivni in ostanejo 

motivirani. (McCrae 2013) 

Na podlagi načel kognitivno-vedenjskega izobraževanja, skupaj z organizacijskim 

usposabljanjem in razvojem, je ta pristop v pomoč, saj pomaga razviti uporabnejše načine 

razmišljanja, kako postati bolj odporen in motiviran, ko se je potrebno soočiti s težavami. 

Kognitivne-vedenjske strategije (zlasti kako prepoznati in spremeniti predpostavke o uspehu 

in neuspehu), ki so povezane z delovno prakso, ki je namenjena izboljšanju psihološkega 

zdravja, učijo, kako izboljšati produktivnost prodaje in kako ohraniti delovno mesto. (McCrae 

2013) 

Čeprav je kognitivno-vedenjsko izobraževanje učinkovit pristop, ima v svoji tradicionalni 

obliki tudi pomanjkljivosti. Stroški so relativno visoki, rezultati so odvisni od primernosti 

trenerja, udeleženec mora biti na isti fizični lokaciji kot trener ob enako določenem času, zato 
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se treniranje običajno uporablja le pri zaposlenih z višjo vrednostjo in zaposlenih, kjer so 

visoki stroški lažje opravičeni. (McCrae, 2013)  

Zato se je McCrae (2013) osredotočil na računalnišk kognitivno-vedenjski pristop, pri 

katerem, računalnik vodi udeleženca skozi individualne pristope na izkustven, zabaven, 

interaktiven način. Besedilo, video in grafika se uporabljajo za privlačnost učnih stilov. 

Program traja od trideset do štirideset minut ter vsebuje videoposnetke, kvize in bralne 

materiale, ki jih udeleženec lahko izpolni. Napredek sledi samodejno. (McCrae 2013) 

Veliko računalniško podprtih izobraževanj in e-učenja, ima dobre začetne odzive in 

zanimanje, kljub temu pa veliko udeležencev opusti izobraževanje. 

Izobraževanje vključuje številne napredne tehnike vedenja, vključno z mislimi in izzivi, 

alternativne psihološke strategije, prepoznavanje in nadomeščanje pomožnih vzorcev navad, 

postopno načrtovanje in določanje ciljev, razvrščanje nalog in razporejanje vedenja. Vse 

naloge so oblikovane tako, da uporabnike vključijo v normalne delovne aktivnosti. Časovni 

okvir dela preko programa, se razlikuje od posameznika do posameznika. (McCrae 2013) 

Ta pristop je bil preizkušen v zavarovalnici v Britaniji, v kateri je sodelovalo 166 prodajalcev. 

Rezultati so pokazali, da je prodaja povečala za 20 %, kar za 27 % pa so se zmanjšali znaki 

stresa.  

Računalniški pristop se je torej izkazal za enako učinkovitega kot osebno izobraževanje. Že 

po nekaj tednih se lahko pokažejo pozitivni rezultati, saj se izboljšajo prodajni rezultati, 

zmanjša se stopnja stresa, hkrati pa se ohranijo delovna mesta. (McCrae 2013) 

Kot pomoč podjetjem v obliki zmanjševanja stresa na delovnem mestu, dviga produktivnosti 

in ohranjanja delovnih mest je na voljo več različnih pristopov, ki privedejo do uspešnih 

rezultatov.  

 

2 EMPIRIČNI DEL 

 

2.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 



Gorišek, Pina. 2018. »Analiza doživljanja in odziva prodajalca v konfliktu s stranko.« Magistrska 
naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

30 
 

 

Vse več ljudi je nezadovoljnih samih s seboj. Svoje nezadovoljstvo velikokrat izražajo na 

vzven, tako da se znašajo nad prodajalce, kljub temu da v večini primerov ti niso nič krivi. 

Kljub temu da prodajalec naredi vse, kar je v njegovi moči, se zgodi, da kupci pričnejo 

izsiljevati s popusti, groziti s pritožbami in mediji ter ustrahovati, da se bodo obrnili na 

direktorja. Takšno vedenje vpliva na zaposlene, saj jim to predstavlja stres, poleg tega pa se 

bojijo, da bodo stranke napisale (neupravičeno) pritožbo in s tem ogrozile njihovo delovno 

mesto. Takšne stranke prodajalce izčrpajo in utrudijo.  

Veliko prodajalk se zaradi konflikta s stranko zelo obremenjuje, veliko pa je tudi takšnih, ki to 

breme nosijo domov, čeprav so naredile vse, kar so lahko in so bile do strank zelo prijazne in 

ustrežljive. Vse to lahko pripelje do izčrpanosti, neustreznega odnosa prodajalcev do strank in 

posledično se to odraža tudi na uspešnosti podjetja.  

Delodajalci se redko ukvarjajo z duševnim stanjem zaposlenega. Le redko se organizira 

izobraževanje na temo, kako uspešno prodajati, kako zaključiti prodajo in s kakšnim 

pristopom svetovati stranki, kdaj pristopiti do nje, kdaj se umakniti, kako svetovati.  

 

2.2 Cilji magistrske naloge 

 

V naši raziskavi smo želeli najprej opredeliti, kateri so izvori konfliktnih in stresnih situacij 

pri poklicu prodajalca v odnosu s strankami. Raziskali smo, kako se prodajalec v primeru 

konfliktne situacije počuti, kaj razmišlja in kako take situacije vplivajo na njegovo vedenje. 

Končni cilj raziskave je, da se na strokovno utemeljenih predpostavkah in analizi rezultatov 

izvedene raziskave pripravi smernice za oblikovanje izobraževalnega programa za zaposlene 

na področju prodaje o soočanju s konfliktnimi strankami. Na osnovi teh bi se lahko zasnoval 

ustrezen izobraževalni program, ki bo prodajalce izobrazil, kako se spoprijemati s 

konfliktnimi in stresnimi situacijami, ko je bila pritožba že posredovana nadrejenemu, in 

predvsem o tem, kako naj se odzivajo ter kako naj ravnajo v primeru konfliktnih, arogantnih 

in nesramnih strank ter kako naj se v takih primerih odzovejo diplomatsko brez nesramnosti. 
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2.3 Raziskovalna vprašanja 

 

Pred raziskavo smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kateri so najpogostejši vzroki pritožb strank? 

- Kaj predstavlja stresno situacijo za nekoga, ki opravlja poklic prodajalca? 

- Kako se prodajalec vede, počuti in razmišlja v stresnih situacijah? 

- Kako naj bo oblikovana ustrezna psihološka priprava prodajalcev, da bodo odporni  

proti stresnim situacijam v delovnem okolju? 

 

2.4 Metodologija 

 

V raziskavi smo uporabili kvalitativno metodologijo. S pojmom »kvalitativna raziskava« 

označujemo raziskavo, pri kateri osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem 

procesu, sestavljajo besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to gradivo tudi obdelano in 

analizirano na beseden način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez operacij 

nad števili (Mesec 1998). Po Creswellu (1998) je kvalitativno raziskovanje raziskovalni 

proces, zasnovan na jasni metodološki tradiciji raziskovanja, pri katerem si raziskovalci 

zgradijo kompleksno, celostno podobo tako, da analizirajo pripovedi in opazovanja ter vodijo 

raziskavo v naravnem okolju. (Creswell 1998) 

Za kvalitativno raziskovanje je torej značilno, da so zbrani podatki bolj v besedni in slikovni 

kot pa v numerični obliki. Teži se k celostnemu in poglobljenemu spoznavanju pojavov, v čim 

bolj naravnih razmerah in v kontekstu konkretnih okoliščin. (Mesec 1998) 

Ključni instrument kvalitativnega empiričnega raziskovanja je raziskovalec. Raziskovalec 

lahko razume ne le tisto, kar je izraženo v racionalni govorici, ampak tudi tisto, česar z 

besedami ni mogoče izraziti. Želje, pričakovanja, interesi, potrebe, osebni pogledi ljudi, ki so 

vključeni v raziskavo, naj bi raziskovalcu pomagali do popolnejšega spoznanja proučevanih 

pojavov. (Mesec 1998) 

Mesec (1998) postopek kvalitativnega raziskovanja razdeli na šest korakov: 

- prepis gradiva, 
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- določitev enot kodiranja, 

- odprto kodiranje, 

- oblikovanje kategorij, 

- interpretacija kategorij, 

- oblikovanje poskusne teorije. (Mesec 1998, 103) 

Ko osnovno empirično gradivo prepišemo in uredimo pričnemo z razgradnjo, z 

razčlenjevanjem besedila na sestavne dele, tako da dobimo enote kodiranja. Z določanjem 

enot kodiranja določimo katere dele besedila bomo analizirali v nadaljevanju in katere dele 

besedila bomo izpustili iz nadaljnje analize. Ko to določimo sledi kodiranje. Kodiranje je 

osrednji proces v oblikovanju teorije in pomeni proces izločevanja bistva iz posamezne enote 

kodiranja in poimenovanje tega bistva s kratkim imenom, t.j. kodo. V nadaljevanju 

kvalitativne analize podatkov, primerjamo kode med seboj. Vsebinsko sorodne kode oziroma 

kode, ki se nanašajo na podobne pojave, združimo v kategorije, ki jih tudi poimenujemo. Iz 

skupne značilnosti naredimo kategorije in določimo povezave med samimi kodami. (Mesec, 

1998) 

 

2.4.1 Merski instrument 

 

Eden izmed načinov pridobivanja kvalitativnih podatkov je intervju. Intervju je pogovor 

praviloma, med dvema osebama, od katerih ena (intervjuvar) sprašuje, druga (intervjuvanec) 

pa odgovarja. Vprašanja so odprtega tipa, lahko so popolnoma prosta, lahko pa sledijo 

nekemu določenemu razporedu. Z njim lahko preiščemo novo področje, ki ga želimo 

raziskati, saj lahko odkrivamo kje so problemi, kakšno mnenje imajo o tem ljudje, kako na to 

gledajo in kako se o tem pogovarjajo. 

Obstaja več vrst, najpogosteje pa ga delimo glede na njegovo strukturiranost. (Mesec 1998, 

40) 

Različne oblike intervjuja dajejo intervjuvancem svobodo, da odgovorijo na svoj način. V 

raziskavi smo uporabili polstrukturiran ali delno strukturiran intervju s 13 vprašanji, ki so se 

nanašala na čustva, misli in vedenje prodajalcev v konfliktni situaciji s stranko. Pri 

polstrukturiranem intervjuju so vprašanja odprtega tipa. Lahko si sledijo po določenem 
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zaporedju ali pa so popolnoma prosta. S tem tipom lahko preiščemo novo področje 

raziskovanja, saj lahko odkrijemo kje so problemi in kako ljudje nanje gledajo. Tak intervju je 

fleksibilnejši, z njim se približamo vrednostni ravni, odgovori pa so bolj konkretni in 

spontani. (Kordeš in Smrdu, 2015) 

 

2.4.2 Opis vzorca 

 

Cilj kvalitativnega raziskovanja je celoviteje spoznati preučevano osebo, institucijo, pojav, 

skupino. V kvalitativni raziskavi nas ne zanima pogostost pojavljanja določene strukture 

variabel in odnosov med variablami, ampak raznoličnost struktur. (Vogrinc 2008) 

Pomembno je, da je vzorec primeren oziroma relevanten za raziskavo, oziroma, da je 

raziskovalec prepričan, da bo z izbranimi enotami, pridobil potrebne informacije s katerimi si 

bo lahko odgovoril na zastavljena raziskovalna vprašanja oziroma cilje raziskave. (Vogrinc 

2008) 

Za lažjo predstavo smo s pomočjo Tabele 2.1. prikazali starost prodajalk in njihove delovne 

izkušnje. 

Tabela 2.1 Starost in izkušenost prodajalk 

Spol Starost (leta) Delovne izkušnje v podjetju 

ženski 60 17 let 

ženski 26 1,5 let 

ženski 30 8 let 

ženski 36 10 let 

ženski 53 17 let 

ženski 52 12 let 

ženski 36 10 let 

ženski 51 12 let 

ženski 29 10 let 

ženski 40 8let 

ženski 38 11 let 
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ženski 24 8 mesecev 

Vir: Gorišek, lastna raziskava (2018) 

V raziskavi je sodelovalo 12 oseb, ki imajo neposreden stik s strankami. Vse osebe, razen ene, 

so zaposlene za nedoločen čas. Šest oseb opravlja delo prodajalke, šest pa poleg tega še delo 

poslovodje.  

Intervjuvane osebe, z izjemo dveh, so izkušene oziroma zelo izkušene. Vzorčenje je bilo 

priložnostno. Zaradi majhnega števila udeležencev raziskave moramo biti pazljivi pri 

posploševanju rezultatov na celotno populacijo. 

 

2.5 Postopek zbiranja podatkov 

 

Pred izvedbo intervjuja smo vsako udeleženko posebej seznanili z vsebino in namenom 

intervjujev. Seznanili smo jih tudi o tem, koliko časa približno jim bo intervju vzel. Vseh 12 

udeleženk se je z intervjujem strinjalo. Intervju je vseboval 13 vprašanj, s potrebnimi 

podvprašanji in je potekal povprečno 10 min. Vse intervjuje smo izvedli osebno in 

individualno. Intervjuje smo z njihovim dovoljenjem snemali, nakar smo jih prepisali in 

uredili. 

 

2.5.1 Postopek analize podatkov  

 

Analiza podatkov zajema urejanje kvalitativnega gradiva.  

Intervjuji so bili prepisani v obliki transkriptov. V raziskavi, niso uporabljeni osebna imena in 

naziv delodajalca. Zaradi tega smo udeležence poimenovali z velikimi tiskanimi črkami od A 

do L. 

 

2.5.2 Kodiranje 
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V pomoč pri analizi besedila smo uporabili proces kodiranja besedila. 

V tem procesu posameznim delom besedila pripisujemo pojme; besedila, ki smo jim pripisali 

isti pojem, zberemo, jih ločimo od besedil, ki spadajo pod drug pojem, in tako organiziramo 

podatke. Kodiranje nam omogoči zmanjšanje obsega podatkov in povezavo razdrobljenih 

pomenov raziskovalne tematike v vsebinsko in pomensko zaključene celote. (Roblek 2009, 

57) 

Kordeš in Smrdu (2015) proces kodiranja  razdelita v naslednje korake: 

- Ureditev gradiva 

- transkribiranje teksta, 

- izbira delov teksta, ki ga bomo analizirali ali ovrednotili kot pomembnega. 

- Definiranje kodirnih enot: 

- razbitje teksta na komponente (kodirne enote). 

- Odprto kodiranje (prosto opisovanje pojmov): 

- Formiranje t. i. kod (kategorij) prvega reda.  

- Zbiranje povezanih pojmov v kategorije višjih redov: 

- primerjava pojmov, tako da ugotovimo, kateri se nanaša na povezan fenomen – to    

združimo v širše kategorije. 

- Selekcija in definiranje pomembnih pojmov in kategorij: 

- Med velikim številom pojmov in kategorij izberemo pomembne. 

- Definiramo pojme in kategorije – določimo njihov pomen. 

- Odnosno kodiranje in oblikovanje poskusne teorije. (Kordeš in Smrdu, 2015, 57) 

Pri kodiranju so bili izpostavljeni ključni problemi. S tehniko odprtega kodiranja smo sorodne 

pojme združili v naslednje kategorije: delovne izkušnje, vrste izkušenj s strankami, vrste 

odziva v primeru konflikta, počutje ob konfliktu, pritožbe strank, vzrok pritožbe, vzrok 

pritožbe na delo, vpliv pritožbe na vedenje, vpliv pritožbe na zasebno življenje, misli, 

negativne avtomatske misli, izboljšave, ustreznost izobraževanja. 

Vsa vprašanja in kodiranje iz naše raziskave se nahajajo v Prilogi 1 na koncu naloge. 
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3 PREDSTAVITEV IN ANALIZA PODATKOV 

 

 

V tem poglavju predstavljamo rezultate, s pomočjo katerih si lahko oblikujemo odgovore na 

zastavljena raziskovalna vprašanja.  

Kateri so najpogostejši vzroki pritožb strank? 

Pred samim nakupom je potrebno stranki svetovati glede pozitivnih in negativnih lastnosti 

določenega artikla, ji razložiti pogoje uporabe, vzdrževanje, garancijske pogoje, možnosti 

reklamacije in roke za menjavo artikla. Potrebno je obrazložiti tudi plačilne pogoje in 

morebitne popuste. Stranke pričakujejo in želijo slišati tudi strokovno mnenje, ki jim bo 

pomagalo, da se bodo pravilno odločile. Ker se je potrebno vsaki stranki posebej posvetiti, 

sam prodajni proces, zahteva veliko časa. Pred odločitvijo o samem nakupu nekatere stranke 

potrebujejo več časa in se zato večkrat vrnejo in posvetujejo, druge pa se odločijo za nakup v 

danem trenutku. 

V večjih prodajalnah sta običajno v eni izmeni dve prodajalki, v manjših pa ena sama, torej 

sta lahko istočasno postreženi dve oziroma ena stranka. Povprečno vzame prodaja oziroma 

svetovanje prodajalki 20 – 30 minut, v določenih primerih pa celo do ene ure. Zato je 

posledično eden od vzrokov za pritožbe nepotrpežljivost strank, če je potrebno počakati na 

prostega prodajalca. To so potrdile tudi prodajalke v samih intervjujih. 

Prodajalka A pravi: »Strežeš naenkrat dve stranki (hočeš biti prijazen in želiš, da delo poteka 

hitro), tretja pa napiše grozilno pismo v podjetje. Seveda moraš podati tudi odgovor, kaj se je 

dogajalo.« 

Prodajalka B podobno pove: »Živčnost in vzdihovanje, ko čakajo, da pridejo na vrsto, 

prekinjanje pogovora z neko drugo stranko.« 

Prodajalka E kot vzrok pritožb strank navede: »Stranka je rekla, da sem jo ignorirala, ker sem 

gospoda prej postregla, ker je bil pred njo. Bilo je težko, ker so bili vsi na kupu. 20 minut po 

tem je napisala pritožbo. Jaz bi jo morala vprašati. Ker je bil gospod bližje pultu, sem 

postregla njega, ona pa se je obrnila in šla.« 
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Eden od vzrokov je tudi nepravilna uporaba artikla kljub strokovnim nasvetom in navodilom, 

kako ravnati z njim. Stranke artikle nepravilno uporabljajo, nato pa krivdo zvalijo na 

prodajalca, češ da jih o tem ni seznanil. 

Primer opisa prodajalke C: »Stranka je kupila darilo za mamo. Pletivo je bilo občutljivo. 

Mama je z ogrlico spala in jo poškodovala. Zahtevala je vračilo denarja. Ker ji tega nismo 

odobrili, je šla na urad za zaščito potrošnikov.« 

V zadnjem času strankam zelo veliko pomeni tudi videz embalaže. Včasih skoraj več kakor 

sam artikel znotraj nje. Ker velikokrat kupujejo darila, želijo imeti brezhibno embalažo, hkrati 

pa od prodajalcev pričakujejo, da se jim bo kupljen artikel dodatno zavil. V ta namen imajo 

prodajalci na razpolago določeno embalažo, ki je ni potrebno naknadno zavijati. Enega izmed 

banalnih primerov, je doživela prodajalka G. 

Pritožbo stranke je opisala takole: 

»Dobila sem pritožbo zaradi embalaže, ker je stranka kupila artikel v vrednosti 1.000€. 

Problem je bil, ker je našla prasko na embalaži. Vseeno sem se potrudila in po dogovoru z 

vodjo maloprodaje, sem šla do ostalih poslovalnic, kjer sem pregledala, kje lahko dobim 

najlepšo embalažo in tako ugodim stranki. Vse to sem naredila, ji prinesla embalažo, vendar 

stranka je bila zopet nezadovoljna, zato se je ponovno pritožila. Potem je prišla vodja 

maloprodaje in, ker ji tudi njena razlaga ni zadostovala, smo se morali o tem dogovoriti še z 

direktorjem. Šele takrat je popustila zaradi teh nepotrebnih stvari, da se je zadeva pomirila.«  

Podobno zgodbo je doživela tudi prodajalka J. Embalaža je bila malo poškodovana. 

Prodajalka ji je razložila, da ni problema, da bosta izbrali novo, toda stranka se ni dala 

prepričati. Prodajalka je bila v šoku in je skoraj doživela napad panike, zato se je odmaknila 

od stranke, le-ta pa je vpila za njo, češ da bi lahko dobila lepšo embalažo. 

Za enega izmed vzrokov pritožb je »krivo« dosledno izvajanje navodil podjetja. Ena izmed 

poslovalnic je izpostavljena ropom, zato ima stroga pravila. Lahko se pokaže in poskusi samo 

posamezen artikel in da je na razpolago več artiklov naenkrat. Ker se je prodajalka H držala 

navodil, se je stranka kljub razlagi, da ima prodajalka takšna navodila, razjezila in zahtevala 

njeno ime, da bo podala pritožbo. 
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Včasih pride tudi do primerov, ko se zgodi napaka pri prodajalki. Lahko se zgodi, da je 

prodajalka prepričana, da je nek določen artikel na zalogi ali da ga je možno izdelati, četudi ni 

več v prodaji, ali da je možno popravilo, čeprav ga potem na servisu zavrnejo itd. Ko 

prodajalka ugotovi svojo zmoto, le-to prizna in se na lep, prijazen in miren način opraviči 

stranki. Mogoče ji ponudi tudi dodatne storitve ali, drug artikel.  

Takšen primer je doživela prodajalka I: »Pritožbo sem dobila v smislu, ker v trgovini nismo 

imeli pravilno označene popuste in je stranka želela kupiti artikel. Jaz sem bila v dobri veri 

prepričana, da je artikel znižan. Ko sem naredila račun, artikel ni bil znižan. Stranki sem to 

na lep način povedala in ji razložila, da ji žal ne morem dati popusta. Stranka se je razburila 

in napisala pritožbo.« 

Pogosto pa pride do izsiljevanja popustov, kljub temu da določeni artikli niso znižani. Stranke 

zahtevajo in izsiljujejo popuste. 

S takšnim primerom se je srečala prodajalka J: »Stranka je želela popuste, ampak za tisti 

artikel nismo ponujali popustov. Kljub temu smo ji ponudili nekaj drugega kar je bilo znižano. 

Potem se je stranka pritožila, da je bila v drugi prodajalni in, da ji tega popusta niso ponudili 

za isti artikel. Stranka je hodila od trgovine do trgovine in napisala pritožbo vodji 

maloprodaje. S sodelavko je bila zelo pikolovka in jo lovila na detajlih. Podobno se je 

obnašala tudi do našega študenta. Ponudila sem ji popust v primeru, če ima našo zlato  

kartico zvestobe. Stranka se je zelo razburila zakaj ona nima naše zlate kartice. Ko je stranka 

želela nakup opraviti z boni, le-te niso zagrabili v sistemu. Ko kupec stopi v trgovino lahko 

sam vpraša ali je popust in kaj ponujamo ter kakšna so plačilna sredstva. Ker ji nismo sami 

od sebe ponudili cel seznam popust, je stranka znorela. Kasneje je stranka odšla še v druge 

poslovalnice kjer je pričakovala, da ji povemo vse popuste.« 

Težji primer glede izsiljevanja s strani stranki pa je doživela prodajalka K. Primer je podrobno 

opisala: 

»Stranka je prišla v soboto ob 13.00, ko sem trgovino že zaklenila, ker se je delavnik že 

končal. Ker je vztrajala pri vratih, sem jo prijazno povabila notri. Povedala mi je težavo, in 

sicer po pol leta naj bi prinesla artikel v zamenjavo, ker ji je premajhen, poleg tega je trdila, 

da je artikel nenošen in da želi novega (gre za precej drag kos). Artikel je bil vidno nošen in 

sem ji razložila, da v tem primeru, bo za nov artikel potrebno doplačati 100€ (kljub temu, da 

sem vedela, da je za tak artikel potrebno doplačati več kot 100€, ker gre za omejeno serijo). 
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Njeno prepričevanje, da artikel ni bil nošen, se je nadaljevalo. Nato nisem več želela 

komentirati njenih izjav, zato sem vzela servisno vrečko, vzela njen artikel ter z njo še 

prijazno poklepetala, kljub temu, da je bil moj delavnik že krepko čez. Po nekaj dneh, ko smo 

artikel poslali v proizvodnjo, se je na mail pojavila pritožba za moje neprofesionalno delo. 

Punca, ki mi je prstan prinesla, kot prvo, ni bil njen prstan, ampak od njene mame. Njena 

mama se je pritožila, kljub temu da ni bila v stiku z mano. Pritožba je prišla, ker so ji iz 

proizvodnje sporočili, da je za tak artikel potrebno plačati 500 €, ker je vidno nošen. Kljub 

temu so ji šli na roko, da je ne bo stalo več kot 100€. Poskušala je na vsak način, priti najbolj 

ugodno čez, tako da se je spravila name, celo v taki meri, da je predlagala mojo odpustitev, 

ker mečem slabo luč na podjetje. Ker je širila neresnico in sem zato morala poslati mojo 

stran zgodbe direktorju, sem bila zaskrbljena, komu bo direktor verjel. V vseh letih, mislim, 

da me je stranka spravila v največjo stisko. Kot prvo me ni poznala in ni bila v stiku z mano, 

pa si je kljub  temu vzela to pravico, da je lahko odločala o moji zaposlitvi.« 

Kaj predstavlja stresno situacijo za nekoga, ki opravlja poklic prodajalca? 

Stres je stalnica pri delu prodajalca, saj je vsak dan pod pritiskom tako delodajalca kot strank. 

Prodajalca najbolj skrbijo pritožbe, še posebej, če so neupravičene. Skrbijo jih tudi grožnje z 

odvetniki, klicanjem nadrejenih, direktorja ali z, objavo v medijih. To pri prodajalkah 

povzroča stres, saj med samim delom niso sproščene. Dosledno sledenje navodilom 

delodajalca pripelje do konfliktnih situacij. Čeprav prodajalka ve, da je ravnala pravilno, mora 

podati svojo plat zgodbe. Kljub temu pa se še vedno boji posledic ali je v strahu, da mogoče le 

ni ravnala pravilno. Boji se, na čigavi strani bo podjetje. 

Primer prodajalke B: »Velikokrat o tem, ko strežem konfliktno stranko, razmišljam o tem, kaj 

naj naredim in rečem, da ne bom potem pridobila pritožbe. Še ko pridem domov, pomislim na 

to, če sem reagirala pravilno ali ne. Ni preveč prijetno razmišljati o tem, saj potem med 

delom nisi sproščen.« 

Ko pride do konflikta, to včasih vpliva na prodajalca, saj ga skrbi, da se mu bo podobna 

zgodba ponovila z naslednjo stranko. Prodajalka E pravi, da »se sicer do ostalih strank vede 

normalno, vendar je bolj pazljiva.« Dodaja: «Agresija, ki ti jo pokaže stranka, te prizadene in 

potem ne veš kaj bi rekel, ne znaš niti govoriti. Večinoma so agresivni. Če je pritožba 

upravičena, potem okej.« 
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Prodajalka J pravi, da »ti takšne stranke poberejo energijo in ti pustijo sledi. Potrebuješ čas, 

da se pobereš in dobiš energijo«. 

Veliko prodajalk je podalo odgovor, da imajo zaradi konfliktnih strank, uničen dan ali dva. 

Kako se prodajalec vede, počuti in razmišlja v stresnih situacijah? 

V primeru konfliktnih situacij se lahko nezavedno spremenijo naše razmišljanje, vedenje in 

počutje. Več negativnih misli kot imamo, slabše se bomo počutili. Vse to vodi v začaran krog.  

Prodajalke se zato skušajo izogniti kakršnemu koli konfliktu. 

Vedenje 

Zaradi konfliktne situacije se lahko spremeni tudi vedenje prodajalk do naslednjih strank in 

sodelavk. Polovica intervjuvanih je odgovorila, da konfliktna situacija ne vpliva na njihovo 

vedenje. Na ostale pa vpliva kratkotrajno, vendar ne pušča dolgotrajnejših posledic. 

Potrebujejo malo časa, da ta konflikt pozabijo, nato se lahko v polni meri posvetijo naslednji 

stranki. Pri nekaterih je to celo pozitivno, saj se, kot navaja prodajalka H, še bolj potrudi, da je 

še boljša pri naslednjih strankah. Pri nekaterih prodajalkah konfliktne situacije vplivajo na 

vedenje do ostalih strank.  

Prodajalka I pravi: »Konflikt definitivno ne vpliva na to, kako se obnašam do svojih prijateljev 

in staršev. Včasih se pogovarjamo o službi in povem kakšen poseben primer, ampak pri tem 

tudi ostane. Vpliva pa na ostale stranke, saj to vpliva tudi na moje počutje. Postanem potem 

malo bolj uradna, nisem toliko pri stvari in razmišljam. Nisem toliko 100 % pri stranki, 

ampak razmišljam o tisti drugi.« 

Prodajalka K dodaja: »Mogoče vpliva v primeru, če je pritožba neupravičena. S tem postanem 

do drugih strank bolj zamišljena in zadržana. Tudi doma sem bolj tiha in zadržana.« 

Prodajalka A poskuša konflikt pozabiti, vendar: »Vseeno si razdražen, dan je pokvarjen, 

hočeš ali ne. Kljub temu poskušaš, da ti ne pride do »živega« in si čim bolj suveren, da 

stranka ne začuti, da te nadvlada.« 

Pri prodajalkah B, C, D, E in F ne vpliva, slednja je mnenja: »Ljudje smo si med seboj zelo 

različni.« Prodajalka H pravi: »Konfliktna situacija ne vpliva na moje vedenje, ker me druge 

stranke pohvalijo in se ne obremenjujem.« 
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Prodajalka J pravi, da konfliktna situacija načeloma ne vpliva na njeno vedenje do drugih: 

»Ko prediham to grozno stranko, sem do drugih naprej normalna. Pusti pa sledi, pobere 

veliko energije, da se zopet pobereš.« 

Ko pride do konfliktnih situacij med prodajalko in stranko, prodajalke velikokrat skušajo 

najprej umiriti situacijo. Večinoma delujejo čim bolj prijazno, suvereno, ali kot pravi 

prodajalka B: »Če se le da, stranko pomirim s prijaznostjo, ker se mi zdi, da jim tako otežim 

nadaljnjo jezo in pritoževanje. Z mirnim glasom skušam stranko pomiriti, da bomo vse 

uredili. Vendar ne deluje vedno«.  

Nekatere se najprej samo pomirijo, kot pravi prodajalka C, pa se v primeru svoje napake 

opravičijo in jo priznajo: »Najprej se umirim. Če je moja napaka, se opravičim. Če je 

strankina napaka oziroma ima težavo pri kateri ji ne znam pomagati, jo prijazno odslovim in 

poskušam svetovati kje ji lahko pomagajo, če to vem. V primeru, da ničesar ne pomaga, ji 

dam kontakt od nadrejenega in se v prepire ne spuščam.« Prodajalke se na miren način 

pogovorijo s stranko, so profesionalne, nekatere se obrnejo na nadrejene, če je to potrebno. 

Odgovor prodajalke G: »Stranko poskušaš pomiriti, da stvar izpelješ čim bolj profesionalno, v 

korist stranke. Če se stvar res zaplete, da potrebujemo odobravanje naših nadrejenih, se potem 

obrnemo nanje.« Prodajalke poskušajo narediti vse, da tudi same niso čustveno prizadete.  

Kot je povedala prodajalka K: »Problem poskušam urediti na miren način. Ne dovolim 

stranki, da me prizadene.« 

Vedenje prodajalk lahko označimo kot konstruktiven način spoprijemanja s stresnimi 

situacijami, saj se od stresnih situacij ne odmikajo in jih poskušajo reševati z vedenjem, ki je 

usmerjeno k reševanju nastalega problema. 

Občutki  

Prodajalke so opredelile, kako so se počutile ob konfliktu s stranko. 

V primeru, ko pride do konflikta prodajalka A pravi: »Počutim se prizadeto. Včasih imam 

občutek, ko da se vsi spravijo ravno name, čeprav mislim, da je to le posledica 

razdraženosti.« 
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Podobno se počuti prodajalka B: »Na začetku mi je bilo zelo neprijetno in sem napad stranke 

jemala zelo osebno, sedaj se v večini primerov ne obremenjujem več, ampak poskušam 

situacijo umiriti. Še vedno mi stranke pridejo do živega.«  

Prodajalka D pravi: »Počutje vsekakor ni dobro, vendar imam pred stranko suveren nastop in 

se na diskreten način izognem konfliktu.« 

Ostale prodajalke so povedale podobno. Njihovo počutje ni bilo dobro, počutile so se grozno, 

težko jim je, posebej, če je stranka nesramna do njih. Prodajalka J dodaja: »Zelo slabo se 

počutim, tudi čustveno se me dotakne. Slabo se počutim, kot da nisem bila dovolj dobra. Kaj 

bi še lahko naredila, da do tega ne bi prišlo. Včasih ne moreš preprečiti tega in potem si 

očitaš, da nisi dovolj dober.«  

Prodajalka K navaja: »Občasno občutim povišan utrip srca, sebe začnem umirjati in se ne 

spuščam na strankin nivo. Poslušam kakšno težavo ima in se skoncentriram na rešitev.« , 

prodajalka L pa bi najraje »znorela«.  

Počutje prodajalke E je: »Grozno. Agresija, ki jo stranka pokaže te prizadene.« Tudi 

prodajalki H in J se nista počutili prijetno.  

Odgovor prodajalke H: »Težko mi je, če vem, da ni moja napaka. Postane mi težko, da je 

stranka nesramna do mene, niti se ne poznava. Poskušam odmisliti, da se ne žrem, ampak mi 

ni vseeno, da me človek obsodi.«  

Prodajalka I pravi, da zadnje čase nanjo najbolj vplivata nezadovoljstvo strank in njihovo 

stresanje slabe volje na njih. Dodaja: »Ni moja krivda, če se stranka kljub opozorilu, ni držala 

navodil o uporabi.« 

Prodajalki C in G navajata, da se njuno počutje ob konfliktni situaciji s stranko, ni spremenilo. 

Prodajalka F pa je odgovorila: »Na začetku me je motilo, sedaj me ne več.« 

Odgovor prodajalke C, ko smo jo vprašali kako se počuti ob napad stranke: » Vseeno mi je, ne 

občutim tega kot osebni napad.« 

G pa je povedala: »Jaz se ne počutim nič slabo zaradi tega, ker vem, da stranka komplicira 

zaradi sama sebe. Nima urejeno v svoji glavi kaj bi rada. Da kompliciraš zaradi embalaže in 

ne zaradi izdelka, se mi zdi nepotrebno.« 
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Konfliktno vedenje v večini primerov prodajalkam povzroča slabo počutje, kar posledično 

vpliva tudi na njihove misli. 

Misli 

Prodajalke različno razmišljajo o konfliktni situaciji. Velika večina jih o tem razmišlja tudi v 

prostem času, nekatere izmed njih tudi dlje. Kot navajata prodajalki A in E, imata zaradi tega 

uničen cel dan ali celo dva.  

Prodajalka A dodaja: »Prizadeta sem. Sprašujem se, kaj sem naredila narobe. Ni pravično, 

saj sem se potrudila.« E nadaljuje: »Moje misli so zmedene. Sprašujem se, če je to potrebno.«  

Prodajalka B razmišlja kaj je naredila narobe, kaj bi lahko popravila, če je odreagirala prav ali 

ne: »Preveč razmišljam, kaj sem mogoče naredila narobe, kar res ni dobro, saj služba 

nikakor ne bi smela vplivati na tvoj prosti čas«. 

Podobno razmišlja tudi veliko ostalih prodajalk. Razmišljajo o tem, ali so odreagirale prav ali 

narobe, kaj so povedale, ali mogoče česa ne bi smele reči, ali zakaj se »spravijo« ravno na 

njih.  

Prodajalka L priznava, »da bi stranki najraje povedala, kar ji gre«, vendar se zaveda, da mora 

ostati tiho, saj lahko izgubi službo.  

Prodajalka H pravi » da se jo celotna situacija dotakne, da o tem veliko razmišlja, saj je to 

njena služba, po drugi strani pa si to situacijo jemlje le kot izkušnjo, da se podoben konflikt v 

prihodnje ne bo več ponovil. Doda, da jo veliko strank tudi pohvali. Poskušam odmisliti, da se 

ne žrem, ampak mi ni vseeno, da me človek obsodi in je nesramen do mene, čeprav me ne 

pozna. Zakaj je nesramna do mene, če se ne poznava? Jaz imam pravila v službi, ki se jih 

moram držati.« 

Prodajalka I: »Moje misli so klasične – joj, kako je tečna, kako je zoprna, kaj ji ni jasno. Take 

klasične variante. Kako je neumna. To razmišljam, ko stranka odide. Ko pa je z menoj, 

razmišljam o stvareh oziroma možnih rešitvah, oziroma pravilih, kako bi jaz to čim prej, če bi 

se dalo, stvar zaključila. Ampak, če to ne gre, če stranki razložim nek postopek, pa se ona s 

tem ne strinja, ji jaz potem ne morem nič pomagati.« Dodaja: »Ko sem dobila pritožbo, so 

bile moje misli popolnoma, iskreno povedano, samozavestne, ker se nisem počutila, da bi 

naredila kar koli narobe, se mi je zdela tista pritožba krivična. Dobila pa sem tudi potrditev s 



Gorišek, Pina. 2018. »Analiza doživljanja in odziva prodajalca v konfliktu s stranko.« Magistrska 
naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

44 
 

strani takratne poslovodje, tudi vodje, da v tem primeru, nisem ravnala popolnoma nič 

narobe.« 

Prodajalka J razmišlja: »Kot da nisem bila dovolj dobra. Kaj bi še lahko naredila, da do tega 

ne bi prišlo. Včasih si očitaš, da nisi dovolj dober.« 

Prodajalka K pa se sprašuje: »Kaj sem naredila narobe, kaj moram spremeniti, veliko 

vprašanj,zakaj ravno jaz, saj sem vedno prijazna.« 

Prodajalka L je na vprašanje, kakšne misli se ji porajajo ob konfliktu s stranko, odgovorila: »V 

bistvu, hmmm ... Ne vem. Da v bistvu po eni strani, bi najraje povedala, kar stranki gre, sploh 

kadar nima prav, po drugi strani pa, da tega ne smem narediti, ker pač lahko izgubim 

službo.« 

Prodajalka G: »Nisem se obremenjevala. Bilo mi je smešno. In pa tudi odveč.« 

Prodajalka C pravi, da o sebi nikoli nima slabih misli. Zaveda se, da dela napake, vendar jih 

obrne sebi v prid in se trudi biti čim boljša. Prodajalki C in D sta podobnih misli: »Kako naj 

rešim težavo, da se bo zaključila v prid stranke in v prid nam.«  

Prodajalka F poleg tega misli tudi:« Poskušam ugotoviti kaj bi lahko stranko pripravilo do 

tega, da je reagirala tako, kot je.« 

V naši raziskavi smo želeli izvedeti tudi, ali se prodajalkam jim pogosto/redko/občasno 

porajajo negativne avtomatske misli kot so: nisem dovolj dobra, vedno se spravijo name, 

nisem dobro odreagirala.  

Prodajalka A je povedala, da včasih pride takšen dan, vendar ga je razlagala s posledico svoje 

razdraženosti.  

Podobno je odgovorila prodajalka B: »To nikoli, običajno stvari povezujem s slabim dnevom, 

tako mene, kot stranke. Ali pa si mislim, da pač nekateri ljudje radi svojo nesrečo zlivajo na 

druge. Res pa je, da se moram še veliko naučiti.« 

Prodajalka J je odgovorila: »Ne, pogosto ne. Se zalotim dvakrat na leto, da se za hip zalotim, 

ampak verjamem vase, vem, da sem profesionalna in, da se maksimalno potrudim. Posledično 

si ne očitam. »Ko smo jo pri vprašanju pred tem vprašali, kakšne so njene misli ob konfliktu, 

pa je bil odgovor malo drugačen, in sicer :«Slabo se počutim, kot da nisem bila dovolj dobra. 
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Kaj bi še lahko naredila, da do tega ne bi prišlo. Včasih ne moreš preprečiti tega, potem si pa 

očitaš,da nisi dovolj dober.« 

Prav tako je zanimiv odgovor pri prodajalki K. Na vprašanje, ali se ji porajajo negativne 

avtomatske misli, je odgovorila z »Ne«. Vendar pa, ko smo jo samo eno vprašanje pred tem 

vprašali, kakšne so njene misli ob konfliktu s stranko, je bil njen odgovor: »Sprašujem se, kaj 

sem naredila narobe, kaj moram spremeniti, veliko vprašanj, zakaj ravno jaz, saj sem vedno 

prijazna.« 

Misli prodajalke I: »Večkrat dobim občutek, da se vedno spravijo samo name, ker to se mi je 

zdaj, še ne dolgo nazaj zgodilo. Sprašujem se, kaj je narobe z ljudmi, da se tako negativno 

obnašajo in, da jim taki problemi, kot je na primer pokvarjen artikel, predstavlja konec sveta 

in se morajo potem znašati nad prodajalkami. Kljub temu, da prodajalke nismo krive za to.« 

Prodajalka C je odgovorila: »Nikoli nimam slabih misli o sebi. Daleč od tega, da ne delam 

napak. Jih vzamem sebi v prid in poskušam biti boljša.« Podobno je odgovorila tudi 

prodajalka  

G: »Ne. Ker vem, da se vedno potrudim in, da znam pomiriti stranko, ker tudi rada delam s 

strankami, tako da s tem nimam težav.«  

Prodajalka H razmišlja podobno: »Ne, to ne, ker me stranke pohvalijo in mi je jasno, da ne 

morem biti vsem všeč. Mogoče tudi jaz naredim krivico kakšni stranki. Tudi jaz sem samo 

človek.« 

Prodajalke D, F, L so na vprašanje, ali se jim porajajo negativne avtomatske misli, odgovorile 

z »Ne.«, prodajalka E je odgovorila enako, vendar je dodala: »Enkrat ena, drugič druga«. 

Kako naj bo oblikovana ustrezna psihološka priprava prodajalcev, da bodo odporni 

proti stresnim situacijam v delovnem okolju? 

Prodajalke smo vprašali tudi o tem, kaj mislijo, kako in na kašen način bi jim podjetje lahko 

pomagalo, da bi se lažje soočale s stresnimi situacijami v delovnem okolju.  

Nekaj prodajalk je dejalo, da bi moralo podjetje narediti izobraževanje v smislu psiholoških 

priprav. Prodajalka C kot obliko priprave navede, da bi si lahko sodelavke med sabo 

izmenjale mnenja in primere, potem pa bi se o tem skupaj pogovorile.  



Gorišek, Pina. 2018. »Analiza doživljanja in odziva prodajalca v konfliktu s stranko.« Magistrska 
naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

46 
 

Prodajalki E in C sta mnenja, da bi bilo dobro izvesti pripravo, ki bi temeljila zgolj na 

človeški psihologiji. Torej, kako naj prodajalka odreagira v konfliktnih situacijah in v kakšen 

položaj naj se postavi, da bi preprečila konflikt.  

Eden izmed predlogov je tudi, kako naj prodajalka komunicira s strankami, in sicer je 

prodajalka H mnenja: »Podjetje bi moralo razumeti, da so prodajalke na delovnem mestu 

izpostavljene in bi moralo biti na strani prodajalk, saj je vsaka prodajalka prijazna in se trudi 

po svojih močeh.« Prodajalki I in L menita podobno.  

Odgovor prodajalke I:« Podjetje bi moralo bolj jasno začrtati kakšni so postopki v takih 

primerih, ker velikokrat prodajalke izpademo, kot tiste slabe v tej igri. Običajno nadrejeni 

vedno ugodijo stranki, kot ona želi, me prodajalke pa povemo, da to žal ne gre. Potem se pa 

vse uredi. Po eni strani razumem, ker je treba stranki ugoditi, drugače ne prideš nikamor, ker 

se lahko samo prepiraš, po drugi strani pa je včasih treba stati za svojimi načeli in vztrajati 

pri tem«. Prodajalka I dodaja, da pogreša izobraževanje kako pravilno ravnati in reagirati v 

primerih, ko so stranke nezadovoljne in razburjene.  

Odgovor prodajalke L: »Lahko bi bilo kakšno izobraževanje, mislim pa, da je 

najpomembnejše to, da sploh če stranka nima prav, da podjetje podpre tebe in, da ne gre 

stranki na roko. Saj razumem, da je treba iti stranki na roko, ampak je pa tudi dobro, da 

podjetje podpre delavce, da ne izpadeš potem ti slab.« 

Odgovor prodajalke J: »Psihološke prijeme, kako predihati stvari, kako opazovati človeka. 

Obstajajo čarobne besede, ki preprečijo konflikt. Če je stranka razburjena, jo poslušaš in 

mirno gledaš v oči in rečeš, da jo razumeš. Enim ne pomaga nič, toda v večini primerov je 

pomagalo. Izobraževanje bi se moralo navezovati na to, da bi prodajalec znal napovedati 

kdaj se bo napad zgodil in, da se postavi v položaj, da bo to preprečil. Prodajalec mora biti 

dober psiholog.«  

Podobno razmišlja prodajalka E: »Mogoče bi podjetje lahko pomagalo, da bi nas pripravili 

kako reagirati s kakšnim izobraževanjem na psihološki ravni. Da znaš reagirati, saj si v tistem 

trenutku zmeden in ne veš kaj bi rekel, ali je bolje, da si tiho.« 

Odgovor prodajalke K: »Podjetje bi moralo predvsem držati skupaj. Izobraževanje bi bilo 

potrebno usmeriti v več timskega dela, tako je tudi lažje reševati probleme.« 
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Prodajalke A, B, D, G in K, so mnenja, da lahko tudi same pripomorejo k temu, da bodo bolj 

odporne proti stresnim situacijam na delovnem mestu. 

Prodajalka A je mnenja: »Poskušaš, da ti konflikt s stranko ne pride do »živega« in si čim bolj 

suveren.«  

Odgovor prodajalke B: «Pri meni je problem v informiranosti, ker je še veliko stvari, ki se jih 

moram naučiti v zvezi s ponudbo podjetja, kot tudi s samo prodajo. Ampak za vse je potreben 

nek čas. Podjetje bi lahko organiziralo dodatno izobraževanje.« 

Odgovor prodajalke D: »Mislim, da moramo biti visoko na čustveni lestvici in s tem bolje 

odreagiramo v primeru težavnih strank.«  

Na podoben način razmišlja prodajalka G: »Odvisno kako si kdo razlaga. Jaz mislim, da za 

dobrega prodajalca moraš biti tudi malo bolj močen karakter, da veš kje moraš potegniti črto, 

da te stranke ne izsiljujejo za vsako stvar. Če je prodajalec dober karakter in, če zna stvar 

potegniti tako kot je treba, ni nobenih težav na koncu. Seveda, se ne smeš spuščati v prepir. 

Moraš biti profesionalen.« 

Prodajalka K je poleg mnenja kaj bi podjetje še lahko naredilo, da bi pripomoglo k boljši 

psihološki pripravi prodajalcev dodala: »Zase mislim, da znam zelo dobro komunicirati s 

strankami, vendar to so tudi leta izkušenj. Predvsem je potrebno obdržati mirno kri in vse 

znanje, ki ga imaš, uporabiti pri svojem delu. Mislim, da se potem tukaj nima kaj zalomiti.« 

 

3.1 Interpretacija dobljenih rezultatov 

 

Kateri so najpogostejši vzroki pritožb strank? 

V raziskavi smo se lotili štirih raziskovalnih vprašanj. Najprej smo se osredotočili na to, kateri 

so najpogostejši vzroki pritožb strank. Mednje spadajo nepotrpežljivost strank, izbira 

embalaže, nepravilno ravnanje strank z artikli, nestrinjanje strank z navodili podjetja, 

izsiljevanje popustov, izjema je bila tudi lastna napaka prodajalke. 
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Ugotovili smo, da so najpogostejši vzroki pritožb strank, njihova nepotrpežljivost v primeru, 

kadar morajo čakati na prosto prodajalko. Prodajalka povprečno porabi 20 - 30 minut za 

strežbo ene stranke. Včasih ji nekatere stranke vzamejo manj časa, saj so se pred samim 

nakupom že pozanimale, spet druge potrebujejo več časa in pomoči ter nasvetov. Ker je delo 

v prodajalni zelo odgovorno, je težko postreči dve stranki hkrati, lahko pa celo nevljudno in 

nespoštljivo do stranke, ki je prva prišla v prodajalno. 

Štiri prodajalke so navedle, da je nepotrpežljivost strank velik problem. Navajajo »živčnost in 

vzdihovanje, ko čakajo, da pridejo na vrsto, prekinjajo pogovor z neko drugo stranko.« Dve 

prodajalki sta navedli tudi, da sta zaradi tega, ker je stranka morala čakati, dobili pritožbo, 

kljub njuni prijaznosti in želji, da bi ustregli vsem strankam.  

Cava (2003) navaja, da po tem, ko smo se odločili po kakšnem vrstnem redu se bomo 

posvetili strankam, moramo sami sebe opomniti, da je bila ta situacija neprijetna, vendar smo 

naredili vse kar je bilo v naši moči. Kakorkoli se bomo odločili, se je potrebno zavedati, da 

nikoli ne bo tako, da bi bilo vsakomur prav, zato so občutki krivde in obremenjenosti v 

takšnih primerih povsem odveč. Nemogoče je ustreči dvema strankama naenkrat. (Cava 2003) 

Nepotrpežljivosti strank sledi pomembnost videza embalaže. Nekaterim strankam včasih 

skoraj več pomeni sam videz embalaže kakor njena vsebina. Prodajalci imajo za vsak artikel 

na razpolago določeno vrsto embalaže, hkrati pa je količina embalaže, vezana na količino 

artiklov. Dve prodajalki sta navedli, da sta ravno zaradi embalaže dobili pritožbo. Vendar je to 

stvar na katero prodajalke zelo težko ali skorajda ne morejo vplivati. 

Embalaža izžareva slog, osebnost in bistvo blagovne znamke, vzbuja pozornost ter ustvarja 

željo po določeni blagovni znamki in zanimanje zanjo. Korelc (2010) je mnenja, da embalaža 

naredi blagovno znamko ter pomaga ustvarjati njeno identiteto. (Korelc 2010) 

Ugotovili smo, da so vzroki pritožb tudi v nepravilni uporabi artiklov. Prodajalke pred samim 

nakupom strankam razložijo navodila uporabe in na kaj morajo biti še posebej pozorne. 

Včasih pride do primerov, ko stranke z artikli neprimerno ravnajo, zato se le-ti med nošenjem 

poškodujejo. Nekatere stranke pa hočejo zaradi lastnega neupoštevanja navodil vso krivdo 

zvaliti na prodajalce, češ da o tem niso bile obveščene. Prodajalka je podala primer, ko je 

stranka zaradi neodobritve vračila denarja napisala pritožbo in odšla na Zvezo potrošnikov, 

kjer je želela uveljavljati svoje pravice. 
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Kadar so stranke jezne in nezadovoljne, želijo, da se njihovo težavo odpravi. Takšne stranke 

verjamejo, da so prodajalci sposobni narediti vsaj nekaj, da bi njihovo težavo odpravili. 

Prodajalec se mora najprej posvetiti strankinim čustvom, se postaviti v njen položaj in biti 

sočuten. Stranko je potrebno poslušati in ji postaviti vprašanja, da bi stvari še bolj razjasnili. 

Na podlagi podanih informacij ji lahko razložimo zakaj je do nastale težave prišlo. Ko smo 

razčistili strankina čustva, se posvetimo težavi. Potrebno je, da ugotovimo, kaj stranka želi, in 

na podlagi njenih želja poskušamo najti ustrezno rešitev. Če je možno, ji ponudimo dve 

(vendar ne več kot tri, da se stranka ne bo zmedla) možnosti. Stranko seznanimo s pravili 

podjetja in poslovanja. V primerih, kadar ni možno ustreči vsem strankinim željam, se je 

potrebno prilagoditi in pogajati, da dosežemo rešitve, ki so sprejemljive za obe strani. (Cava 

2003) 

Naslednjo pritožbo je dobila prodajalka, ki je le upoštevala pravila podjetja. 

Prišlo pa je tudi do primera, ko se je prodajalka zmotila v sami ceni, zaradi česar se je stranka 

hudo razburila. Cava (2003) poudarja, da moramo v takšnih primerih povedati po resnici, 

priznati svojo zmoto in se stranki opravičiti. S tem ji bomo pokazali, da jo spoštujemo. Nato 

pa se potrudimo, da ji ugodimo. (Cava, 2003) 

Prišli smo do ugotovitev, da se stranke pritožujejo, kadar jim cena artikla ali same storitve 

niso všeč. Takrat so pripravljeni izsiljevati s popusti. Ena izmed prodajalk se je morala celo 

zagovarjati pred direktorjem: »Poskušala je na vsak način priti najbolj ugodno čez, tako da se 

je spravila name celo v taki meri, da je predlagala mojo odpustitev, ker mečem slabo luč na 

podjetje.« 

V primerih, ko so stranke nezadovoljne in pod vplivom čustev, pogosto zmerjajo prodajalke 

ali podjetje. Topf (2002) je mnenja, da so takšni izrazi pretirani in da se prodajalci ne smejo 

pustiti izzvati. Potrebno je najti vzrok, ki je stranko pripeljal do takšnega pretiravanja. (Topf 

2002). Cava (2003) navaja, da človeka, ki zmerja, lahko prosimo, naj začne lepše govoriti. 

Strankino težavo bomo bolje rešili, če se bomo pogovarjali v prijaznem tonu in brez psovk. 

Predvsem pa moramo vedeti, kakšno ravnanje od nas pričakuje naš nadrejeni. (Cava, 2003) 

S pomočjo raziskave smo ugotovili, da so vzroki, zakaj se stranke pritožujejo, različni. Samo 

v enem primeru, je šlo za napako prodajalke, v vseh ostalih primerih pa je bil razlog v sami 

storitvi, ceni, artiklu, upoštevanju navodil podjetja ali embalaži. V takšnih primerih so 

prodajalke nemočne, saj imajo določena pravila, ki se jih držijo. Kljub njihovemu pravilnemu 
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delovanju pa so one tiste, ki se morajo spoprijemati s strankami in reševati njihove 

reklamacije in nezadovoljstva. 

Kaj predstavlja stresno situacijo za nekoga, ki opravlja poklic prodajalca? 

Z opravljeno raziskavo smo prišli do ugotovitve, da so prodajalke velikokrat obremenjene in 

pod stresom v primerih, ko pride do konflikta s stranko. Znajdejo se v težki situaciji, ki jih 

zelo obremenjuje. Pri prodajalkah je prisoten strah glede pritožbe že med samim konfliktom, 

ki pa se nadaljuje tudi po odhodu stranke iz prodajalne. Prodajalke so pod pritiskom, tako s 

strani strank kot tudi s strani delodajalcev.  

Opazili smo, da je pri prodajalkah zelo prisoten strah pred pritožbo, zato veliko razmišljajo o 

tem, kaj lahko rečejo in česa ne smejo, da stranka pritožbe ne bi napisala. Prav tako jih je 

strah, da se bo zgodba ponovila z naslednjo stranko. Navajajo, da jim konflikti »poberejo 

energijo in ti pustijo sledi. Potrebuješ čas, da se pobereš in dobiš energijo« in da jim takšne 

situacije znajo uničiti celoten dan, lahko tudi več dni. 

Ob konfliktih se počutimo nemočni, lahko izgubimo nadzor nad samim sabo ter občutimo 

bolečino in napetost. (Iršič 2004) 

Nekatere ljudi strah popolnoma ohromi, spet druge pusti neprizadete. Strah pri ljudeh, ki 

ostanejo neprizadeti, izzove moč in jim da dodatno energijo in akcijo. Nasprotno pa je z 

ljudmi, katere strah ohromi. V njih izzove prizadetost, nemoč in ohromljenost. (Božič 2003, 

59)  

Po opravljenih intervjujih smo ugotovili, da se prodajalke bojijo tudi samega odziva 

nadrejenih. Skrbi jih, komu bodo ti verjeli – njim ali strankam. Poleg vsega naštetega jim stres 

predstavljajo tudi vse grožnje z mediji, klicanjem nadrejenih in prihodom odvetnikov. 

Zavedajo se, da so ravnale pravilno, vendar v njih še vedno ostaja strah, na čigavi strani bo 

podjetje.  

V primerih, kadar stranke grozijo, so moramo pogovoriti z nadrejenimi, pa tudi o tem, v 

kakšnih primerih lahko pokličemo varnostnike in kako naj na grožnje odreagiramo. (Cava 

2003) 
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Grožnje, izsiljevanje in razmišljanje o tem, ali so ravnale pravilno ali ne ter kako bodo 

nadrejeni reagirali, v mnogih primerih na prodajalkah pusti kratkoročne sledi in jim povzroča 

stres, saj med sami delom niso sproščene, ampak so v strahu, kako se bodo stvari odvijale. 

Kot navaja Božič (2003), zaskrbljenost povzroča stres. Kadar nas nekaj skrbi, postanemo 

napeti, razdražljivi, upade nam energija. Vse to povzroči, da se še bolj osredotočamo na 

težave in o tem premišljujemo. Težje se skoncentriramo in poglobimo v delo. Misli nam 

begajo k napakam v preteklosti, kako smo odreagirali v konfliktni situaciji s stranko, ali pa v 

prihodnost, ali bo stranka napisala pritožbo ter kako bo podjetje odreagiralo. (Božič 2003) 

Kako se prodajalec vede, počuti in razmišlja v stresnih situacijah? 

Vedenje 

V sami raziskavi nas je še posebej zanimalo, kako se prodajalke vedejo, razmišljajo in kako se 

počutijo v primerih, ko pride do konflikta s stranko. Ugotovili smo, da se skušajo izogniti 

konfliktu in se vanj ne spuščajo.  

V primerih, ko so konflikti neizogibni, želijo vse prodajalke stranko pomiriti, so do nje 

prijazne, ji dajo vedeti, da jo razumejo, in se, če je to potrebno in upravičeno, za nastalo 

situacijo in nezadovoljstvo tudi opravičijo. Včasih to ni dovolj in v takšnih primerih so 

konfliktni neizbežni.  

Ljudje, ki prvi pridejo v stik s strankami, so najbolj dovzetni za to, da jim popustijo živci. To 

še posebej velja, če so stranke razočarane ali jezne. Težavne stranke so lahko neučakane, 

vztrajne, nesramne, čustvene, lahko pa so tudi nasilne. Običajno si izberejo nekoga iz 

podjetja, na katerega stresajo svojo jezo. V večini primerov podjetja svojim uslužbencem 

prepovejo grobost, zaradi tega je mnogo uslužbencev pod stresom in zagrenjenih. (Cava, 

2003) 

Želeli smo izvedeti tudi, kakšne posledice pusti konflikt na prodajalko in kakšen je njen 

kasnejši odnos do strank. Na podlagi podanih odgovorov smo prišli do ugotovitev, da na 

polovici prodajalk konfliktna situacija pusti posledice, na ostali polovici pa so le-te 

kratkotrajne. Opazili smo, da so prodajalke, ki so odgovorile, da konfliktna situacija vpliva na 

njihovo vedenje, navajale podobne odgovore. Skupno jim je, da so postajale bolj zamišljene, 
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uradne in zadržane. Večinoma potrebujejo nekaj časa, da se pomirijo in premislijo ter 

pozabijo na konflikt, nato pa lahko suvereno nadaljujejo svoje delo.  

Pet odgovorov prodajalk kaže, da konfliktna situacija na vedenje prodajalk ne vpliva. 

Zanimivo je, da konflikta situacija na nekatere vpliva celo pozitivno, saj jih pripravi do tega, 

da obrnejo konflikt sebi v prid, da bodo postale še boljše. Prodajalka H pravi: »Še bolj se 

potrudim«. 

Stranke pogosto izzovejo konfliktno situacijo. Le-ta je lahko destruktivna ali konstruktivna.  

Destruktivna konfliktna situacija stopnjuje uporabo groženj in prisile in vzpodbuja vračanje z 

enakim. To pa vodi do prevelike napetosti. (Iršič 2004) 

Cilj destruktivnega reševanja konfliktov je ohranjanje osebne moči in lastnega ugleda. 

Usmerjeno je na zatiranje psiholoških potreb drugih, pri njem pa se lahko ponavlja vzorec 

izmikanja ali celo nasilja. Ravno nasprotno pa velja za konstruktivno reševanje konfliktov. 

Zanj je značilno, da so posamezniki pri reševanju konflikta usmerjeni na interese in želje 

vključenih –  konflikt je izražen, zato ga lahko rešujemo. Obe strani imata cilj, zato se želita 

prilagoditi, da tako lahko pridejo do rešitve, ki bo za obe strani sprejemljiva. (Selić 2012)  

Prodajalke se v večini primerov odzivajo in rešujejo probleme na konstruktiven način. 

Občutki 

V raziskavi smo nadaljevali z analizo občutkov prodajalk, ki se pojavijo v konfliktni situaciji 

s stranko. 

»Občutek je telesni odziv na čustvo«. Je občutek zavedanja tistega, kar se dogaja v našem 

telesu, ko doživljamo določeno čustvo. (Strniša 2018) 

Večinoma so se vse prodajalke ob konfliktni situaciji počutile neprijetno. Navajale so: 

- »Počutim se prizadeto. Občutek imam, da se vsi spravijo samo name.« 

- »Počutim se neprijetno. Napad sem jemala kot osebno. Še vedno mi stranke pridejo do  

živega.« 

- »Zelo slabo se počutim, čustveno se me dotakne. Slabo se počutim, kot da nisem dovolj  

dobra.« 

- »Počutim povišan utrip srca.« 
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- »Najraje bo znorela.« 

Na podlagi odgovorov smo ugotovili, da se njihovo počutje poslabša tako na psihični kot na 

fizični ravni. Opazili smo da konfliktna situacija prodajalke prizadene. To doživimo, kadar 

nas čustveno ranijo besede ali ravnanja druge osebe. Takrat čutimo žalost in čustveno 

bolečino. (Slovar čustev, n.l.) Ko je naše telo pod stresom, se spremeni tudi naše obnašanje. 

Občutimo nemir, nepotrpežljivost, nenadni izbruhi smeha ali joka, nagnjenost k občutljivosti 

vseh vrst. Lahko se pojavi tudi potrtost in otopelost. (Cava, 2003) 

Odgovori, ki smo jih dobili v raziskavi, so potrdili tudi, da konfliktne situacije fizično 

vplivajo na prodajalke.  

Pri spopadanju s konfliktom, večina ljudi ignorira ali zatira svoja čustva. Ne glede na to, kako 

težko poskušamo ostati neobzirni, v času konflikta naše srce začne biti hitreje, pospeši se 

dihanje, dlani se začnejo potiti. Vsi ti fizični znaki potrjujejo osnovna čustva. (Health 

Publishing, 2008) 

Le dve prodajalki navajata, da se njuni občutki ob konfliktni situaciji niso spremenili: 

- »Vseeno mi je, ne občutim to kot osebni napad.« 

- »Jaz se ne počutim slabo, ker vem, da stranka komplicira zaradi sama sebe.« 

Misli 

Raziskavo smo nadaljevali z analizo misli pri prodajalkah.  

Temeljno načelo kognitivno-vedenjske terapije je naše razpoloženje, nastalo z mislimi ali 

spoznanji. Ta spoznanja se nanašajo na naše dojemanje resničnosti (kako razlagamo svet okoli 

sebe) in sebe (kako komuniciramo sami s seboj, naša prepričanja in naše vrednote). Z drugimi 

besedami, naše misli (kaj mislimo) določajo naša čustva (kako se počutimo). (Davies Thomas 

2017) 

Večina prodajalk o konfliktni situaciji razmišlja tudi izven delovnega časa. Nekatere dlje časa, 

druge manj. Opazili smo nekatera miselna izkrivljanja. 

Najpogostejše misli prodajalk in njihova miselna izkrivljanja smo prikazali v Tabeli 3.1. 

Tabela 3.1 Miselna izkrivljanja 
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Misli prodajalk Miselna izkrivljanja 

»Zakaj ravno jaz, saj sem vedno prijazna.« PERSONALIZIRANJE 

»Sprašujem se, kaj sem naredila narobe.« PERSONALIZIRANJE 

»Včasih si očitam, da nisem dovolj dobra.« PERSONALIZIRANJE 

»Ni mi vseeno, če me človek obsodi in je 

nesramen do mene. Zakaj je nesramna, če me 

ne pozna?« 

PERSONALIZIRANJE 

»Kaj sem naredila narobe. Očitam si, da 

nisem dovolj dobra.« 
PERSONALIZIRANJE 

»Jemala sem kot osebni napad.« PERSONALIZIRANJE 

Prodajalka B razmišlja, »kaj je naredila 

narobe, kaj bi lahko popravila«, razmišlja, če 

je odreagirala prav ali ne. 

PERSONALIZIRANJE 

»Ali sem prav odreagirala, narobe 

odreagirala. Če sem kaj preveč povedala. Če 

sem imela predolg jezik.« 

PERSONALIZIRANJE 

»Kaj je narobe z ljudmi, da se tako negativno 

obnašajo« 
POSPLOŠEVANJE 

»Mislim, da pač nekateri ljudje radi svojo 

nesrečo zlivajo na druge.« 
POSPLOŠEVANJE 

»Enkrat ena, drugič druga.« NAPOVEDOVANJE PRIHODNOSTI 

»Ni pravično, saj sem se potrudila.« NAPAČNA POŠTENOST  

»Zakaj se ravno name spravijo.« NAPAČNA POŠTENOST  

»Bilo je težko.« KATASTROFIZIRANJE 

»Bilo je grozno.« KATASTROFIZIRANJE 

»Zelo slabo.« KATASTROFIZIRANJE 

»Skoraj sem doživela napad panike.« KATASTROFIZIRANJE 

»Morala  bi bolj poslušati stranke in jim 

ugoditi.« 
MORAL BI RAZMIŠLJANJE 

»Avtomatično ti uniči dan.« DELANJE ZAKLJUČKOV 

Vir: Gorišek, lastna raziskava (2018) 
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Spoznali smo tudi, da ima veliko prodajalk negativne avtomatske misli. To so kratke misli, 

sklepi ali trditve, ki se pojavijo v trenutku in jih zato pogosto ne opazimo. Lahko se pojavijo v 

obliki slike ali kratkega sporočila. Pogosto jih sprejmemo kot resnico brez razmisleka ali 

ovrednotenja. Običajno se zavedamo čustva in ne misli, ki čustvo spremljajo. Njihova 

značilnost je, da so avtomatične, so specifična sporočila, pogosto se pojavijo v stenografski 

obliki, ne glede, kako iracionalne so, jim običajno verjamemo. So spontane, pogosto so 

oblikovane v obliki terminov: naj bi, moral bi. So katastrofične. Težko jih je izključiti. So 

naučene. (Anić in Janjuševič. 2007)  

Med raziskavo smo prišli do zaključka, da se najpogostejša miselna izkrivljanja pri 

prodajalkah nanašajo na personaliziranje, posploševanje in katastrofiziranje. 

Miselna izkrivljanja so naučeni miselni vzorci, s katerimi vrednotimo določene situacije v 

skladu z našimi prepričanji. (Kako z mislimi izkrivljamo resničnost, 2015) Miselna 

izkrivljanja so nerazumne misli, ki nas prepričajo v nekaj kar ni res in so naša interpretacija 

dogodka. Mi pa smo tisti, ki nadziramo svoje misli in čustva. Ko natančno določimo in 

odpravimo miselna izkrivljanja, lahko začnemo razmišljati bolj objektivno in se glede nastale 

situacije bolje počutimo. (Davies Thomas, 2017) 

Avtomatske misli posameznika, ki se jih pogosto ne zaveda, lahko pomembno vplivajo na 

razvoj posameznikove osebnosti. Avtomatske misli so v skladu s posameznikovimi 

individualnimi prepričanji in osnovnimi-bazičnimi prepričanji. Tako mišljenje pomembno 

vpliva na to, kako se posameznik vede in odloča v življenju. (Anić in Janjuševič, 2007) 

Tako je ena izmed najpomembnejših konceptov kognitivne terapije povezanost naših misli in 

predstav s čustvovanjem, vedenjem in fiziološkimi telesnimi reakcijami. Ta proces se dogaja 

v kontekstu nekega okolja, ki dodatno, specifično vpliva na posameznika. (Anić in Janjuševič, 

2007)  

Nekatere prodajalke se niti ne zavedajo svojih negativnih avtomatskih misli, kar je lahko  

velik problem pri soočanju s stresnimi situacijami. 

Primer takega razmišljanja pri vprašanju: 

Kakšne so bile vaše misli ob konfliktu s stranko? »Sprašujem se kaj sem naredila narobe, kaj 

moram spremeniti, veliko vprašanj, zakaj ravno jaz, saj sem vedno prijazna.« 
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Ena prodajalka je na vprašanje Ali se vam porajajo negativne avtomatske misli (nisem dovolj 

dobra, vedno se spravijo samo name …)? Odgovorila z »Ne.« 

Le ena prodajalka se je zavedala svojih misli in je odgovorila, da včasih ima takšne misli. 

Kljub temu da se je tekom raziskave izkazalo, da ima večina prodajalk določena miselna 

izkrivljanja, se je le ena zavedala, da se ji porajajo negativne avtomatske misli. Dve prodajalki 

pa sta odgovorili, da se miselno nista obremenjevali s konfliktno situacijo. Ena je konflikt 

vzela kot pozitivno in se bo potrudila, da se kaj takega v prihodnje to ne bo ponovilo. 

Iz primerov je razvidno, da posamezniki v podobnih situacijah reagiramo z različnimi 

avtomatskimi mislimi, ki vplivajo na različna čustvovanja, vedenja in telesne reakcije. 

Pri tem je treba upoštevati vzajemen odnos med kognicijo in čustvom. Določena interpretacija 

ali misel vpliva na čustveno stanje, prav tako pa čustvo samo po sebi povečuje verjetnost 

prepričanja v to kognicijo. (Anić in Janjuševič. 2007) 

Ker se s problemi nenehno srečujemo in se jim ne moremo izogniti, je bistvenega pomena, 

kako se z njimi soočamo. Lahko jih vzamemo za nekaj dobrega in zelo napredujemo, se 

izboljšamo in dobimo možnost, da oblikujemo svojo osebnost in postanemo še boljši. Lahko 

pa nas tudi ovirajo. (Božič 2003) 

Na stresne situacije se mnogokrat odzovemo refleksno ter z vnaprej naučenimi rešitvami. Čim 

hitreje se želimo znebiti stresnega položaja, večinoma pa se odzivov na konflikt niti ne 

zavedamo. (Bohinec Gorjak 2013)  

Kadar se na konflikt odzovemo avtomatično, se ga ne zavedamo. Avtomatičen odziv na 

nekonstruktiven način, privede do destruktivne reakcije na konflikt. (Iršič 2004)  

Ko konflikt zaznamo, se nanj začnemo odzivati z našimi ustaljenimi vzorci. Če so vzorci 

konstruktivni konflikt lahko obvladamo. Če je odziv na konflikt destruktiven nas spremljajo 

negativni občutki. Pogosto pa se ti občutki pojavijo, preden se zavemo, da gre za konflikt.  

To pomeni, da konflikt zaznamo, še preden ga prepoznamo. Zaznavanje se nanaša na 

čustveno dojemanje, prepoznavanje pa na razumsko in zavestno. (Iršič 2004) 

Kako naj bo oblikovana ustrezna psihološka priprava prodajalcev, da bodo odporni 

proti stresnim situacijam v delovnem okolju? 
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Ugotovili smo, da si prodajalke želijo dodatnega izobraževanja. Zelo pomembno se jim zdi, 

da bi jih podjetje lahko pripravilo na to, kako se odzvati na konfliktne situacije s strankami. Iz 

odgovorov je bilo razvidno, da tudi tiste prodajalke, ki niso podale točnega odgovora kako naj 

podjetje oblikuje izobraževanje, so podale mnenje o tem kašen naj bo karakterno izoblikovan 

prodajalec. Po njihovem mnenju je potrebno biti dobro psihološko pripravljen, da bi na vse 

nepričakovane situacije pravilno odreagiral v smislu, da bi dal prav strankah jih hkrati 

zadovoljil glede odgovora, vendar bi kljub temu deloval profesionalno v prid delodajalcu in 

njegovim navodilom. 

Bolj kot sama reakcija in pristop do stranke jih zanimajo psihološke priprave, ki bi zajemale 

področje samozavesti in soočanja v konfliktnih situacijah. Priprave bi zajemale teoretični del, 

največji del pa bi bil na praktičnih primerih. Priprave bi vsebovale tudi sprostitvene tehnike, 

kjer bi se prodajalke ozavestile in naučile kako se sprostiti, da konflikte situacije ne bodo 

puščale posledic v njihovem privatnem življenju. Na podlagi podanih odgovorov, smo 

ugotovili, da konfliktne situacije predstavljajo za prodajalke velik problem. Pogosto se s 

problemom ne znajo soočiti ali pa se z njim preveč obremenjujejo.  

Podan je bil predlog o samoizobraževanju prodajalk. Velikokrat se zgodi, da prodajalke 

doživljajo negativne izkušnje v konfliktnih situacijah. Tako stranke kot tudi prodajalke, se na 

konflikte odzovejo drugače. Na podlagi intervjujev je bilo ugotovljeno, da imajo prodajalke 

veliko delovnih izkušenj, zato bi lahko vsaka prodajalka predstavila svoje izkušnje, s 

konfliktnimi situacijami.  

Prodajalke bi predhodno napisale svoje konkretne izkušnje s konfliktnimi strankami. Te 

izkušnje bi posredovale vodji programa, le-ta pa bi izluščil podobne primere, ki bi jih nato 

skupaj analizirali na izobraževanju. Na osnovi praktičnih primerov bi ugotovili možne 

scenarije reakcij strank in prodajalk. Prodajalke bi nato skupaj z vodjo izobraževanja v 

skupinski razpravi poiskale različne možne pozitivne rešitve.  

Kot navaja Kastelic (2016) je posameznik, ki je deležen dodatnega izobraževanja zmožen 

boljšega opravljanja svoje službe. Vpliva na samozavest in posledično motivacijo zaposlenih 

in s pridobljenimi veščinami hitreje in lažje in bolje opravlja svoje delo. Redno izobraževanje 

in usposabljanje poskrbi, da so zaposleni na tekočem z najnovejšimi trendi. Usposobljeni, 

motivirani zaposleni, z detajlnim poznavanjem procesov, bodo poskrbeli, da bo podjetje še 

bolj uspešno. Zlasti velikega pomena je notranje izobraževanje, saj so izobraževalni programi 
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prirejeni konkretnim potrebam in področju dela. Udeleženci neposredno povezujejo teorijo s 

prakso. (Kastelic 2016) 

Prišli smo tudi do zaključka, da si prodajalke v veliki meri želijo, da bi podjetje začrtalo jasne 

smernice in pravila, ki bi se jih držali vsi – tako podjetje kot same prodajalke. Nerodno se jim 

zdi, ko upoštevajo pravila podjetja, nato pa stranka napiše pritožbo in v večini primerov 

podjetje odobri stranki, saj želijo obdržati dobro ime podjetja. Po drugi strani pa so prodajalke 

postavljene v neprijeten položaj. Morajo se držati pravil in navodil podjetja, ki pa to podjetje 

v primeru pritožb negira. 

Račnik (2008) navaja, da so zaposleni zelo pomembne osebe, saj so glavni stik s strankami in 

predstavljajo podjetje. Odločilnega pomena je kvaliteta komunikacije prodajalk s strankami. 

Stranke v njih in iz njihovega vedenja prepoznajo vrednote in identiteto podjetja, zato je 

izjemno pomembno, da prodajalke razumejo pravila in vrednote podjetja. Na vse to pa v prvi 

vrsti vplivajo razmere znotraj podjetja. Za prodajalke je zagotovo zelo pomembna kakšno 

politiko v odnosu s strankami ima podjetje oziroma kako naj prodajalke ravnajo s strankami 

in katere potrebe želi podjetje rešiti potencialnim strankam. (Račnik 2008)  

V primerih, ko pride do neutemeljenih pritožb in so le-te s strani podjetja pozitivno rešene za 

stranko, prodajalke verjamejo, da bi se moralo podjetje držati lastnih navodil. Prav tako si 

želijo, da je v primerih, ko dobijo pritožbo, podjetje na njihovi strani. Želijo si, da jih podjetje 

razume, saj se vse vedno zelo potrudijo in so prijazne ter ustrežljive. 

Če ima npr. vodstvo napisano med svojimi vrednotami v odnosu do strank, kvaliteto, 

profesionalnost, pogoje poslovanja, ki pa se jih v določenih zaradi agresivnosti strank, ne 

držijo zaradi ugleda, to negativno vpliva na prodajalke. Mislijo si: »Le zakaj bi se držal pravil 

podjetja, če na koncu podjetje vedno ugodi strankini zahtevi?« V takšnih primerih se 

zaposleni bolj kot s strankami ukvarjajo s tem, kakšen odnos ima do njih vodja. Ker so v manj 

dobrih čustvenih stanjih, je njihova uspešnost manjša. (Račnik 2008) 

Smernice za izobraževanje   

V podjetju mora nenehno potekati izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje, saj so le 

izobraženi in usposobljeni kadri temelj razvoja in uspeha podjetja. 
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Izobraževanje je načrten proces razvijanja posameznikovih znanj, spretnosti in navad. Pomeni 

načrtno in sistematično pridobivanje novega znanja z različnimi oblikami izobraževanja. 

(Kramar 2010) 

Usposabljanje je proces razvijanja spretnosti in sposobnosti, ki jih človek potrebuje za 

opravljanje konkretnega dela. Pri usposabljanju gre za to, da s posebnimi postopki skušamo 

izboljšati delavčeve lastnosti, da bi lahko upravljal ali pa, da bi bolje opravljal svoje delo. Gre 

za usposabljanje za konkretno delo na konkretnem delovnem mestu. Načini, oblike 

usposabljanja ljudi za delo se dokaj razlikujejo in so odvisne od potreb, ki jih terja nova 

tehnologija, usmeritev vodstva in vrste dejavnosti. (Kramar 2010) 

Izpopolnjevanje je proces dopolnjevanja, spreminjanja in sistematiziranja že pridobljenega 

znanja, spretnosti, sposobnosti in navad. Izpopolnjevanje omogoča zaposlenim, da vso svojo 

delovno dobo osvežujejo, dopolnjujejo, širijo in poglabljajo znanje in spretnosti, ki jih 

potrebujejo pri delu. (Kramar 2010) 

Tako podjetje kot zaposleni se morata zavedati, da znanje hitro zastara. Podjetje mora 

upoštevati interese, sposobnosti in pripravljenosti vsakega zaposlenega, saj le ustrezno 

izobražen in usposobljen kader lahko pokaže svojo uspešnost in učinkovitost. Dodatno 

izobraževanje omogoča zaposlenemu, da boljše opravlja svoje delo, je bolj samozavesten in 

motiviran. Poleg tega izobraževanje zaposlenega poveča prednost pred konkurenco. (Kastelic 

2016) 

V prodajalni, kjer se prodajalci nenehno srečujejo z različnimi strankami je poleg nenehnega 

strokovnega usposabljanja velikega pomena tudi psihološka priprava na razne stresne situacije 

v odnosih s stranko. Prodajalke se morajo striktno držati navodil delodajalca, kar pa v odnosih 

s strankami ni vedno lahko. Različni interesi v zvezi z navodili in pričakovanji strank 

pripeljejo do konfliktnih situacij, ki bi se jim moralo podjetje z dodatnim izobraževanjem na 

psihološkem področju izogniti. Prodajalke so »strelovod« med stranko in podjetjem, zato je 

potrebno tudi nenehno izobraževanje na področju psihologije.  

Pred tem pa je potrebno jasno začrtati navodila, ki se jih morajo držati vsi, tako prodajalke, 

kot tudi podjetje.  

Ker pa je delo v prodajalni timsko, moramo razločevati med naslednjimi odnosi, kjer je 

potrebno dodatno izobraževanje na področju medsebojnih odnosov: 
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- prodajalec - stranka, 

- prodajalec - sodelavec, 

- prodajalec - nadrejeni. 

Raziskava je pokazala, da velik problem pri konfliktnih situacijah predstavlja razmišljanje 

prodajalk. Večjo skrb je potrebno posvetiti ozaveščenosti misli.  

Prvi korak k odpravljanju napačnega razmišljanja je, da ugotovimo, katere so naše avtomatske 

misli. Bistveni del procesa je, da povečamo zavest o lastnih mislih, zato moramo ugotoviti 

vzrok, ki povzroča naša negativna čustva.  

Za lažje razumevanje in odkrivanje misli, lahko uporabimo tehniko pisanja dnevnika. To je 

način zbiranja podatkov o naših mislih in razpoloženju. Lahko pa vključuje tudi čas 

razpoloženja ali misli, njegov vir, obseg in intenzivnost ter naš odziv. Pisanje dnevnika nam 

lahko pomaga prepoznati naše miselne vzorce in čustvene tendence. (Courtney 2018) 

Na podlagi odgovorov smo prišli do spoznanja, da je večina misli, ki jih imajo prodajalke ob 

konfliktu s stranko, personaliziranih, posplošenih in katastrofiziranih. Zato bi lahko programe 

usposabljanja specializirali v smer z ustreznimi tehnikami in vajami. 

Lahko se poslužimo Sokratovega spraševanja, pri katerem gre za zelo učinkovito tehniko 

kognitivnega prekonstrukturiranja, ki nam lahko pomaga izzvati nerazumne, nelogične ali 

škodljive miselne napake. Lahko si postavimo vprašanja, kot so: 

- Je ta misel realistična? 

- Ali mislim na dejstva ali občutke? 

- Kakšni so dokazi za to misel? 

- Ali lahko napačno razlagam dokaze? 

- Ali gledam na situacijo kot črno - belo, ali je res tako zapletena? 

- Ali imam to misel iz navade ali to res podpirajo dejstva? (Courtney 2018) 

Najprej je potrebno odkriti misli, za katere mislimo, da nas uničujejo ali pa so iracionalne. 

Upoštevati moramo dokaze, ki so za ali proti tej misli, in ali so dokazi za to misel točni. Po 

ugotovitvi dokazov, lahko o tej misli razmislimo ter ugotovimo, ali temelji na dejstvih ali 

občutkih. Potem si odgovorimo, ali je ta misel res črno-bela ali pa resničnost pušča prostor za 

sive barve. Lahko pa razmišljamo tudi o tem, ali imajo drugi ljudje različne razlage za enako 
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situacijo. Vprašamo se, ali iščemo ustrezne dokaze ali le tiste, ki podpirajo prepričanje, ki smo 

ga že imeli. Za konec se vprašajmo, kako verjeten je scenarij, ki ga naša misel prinaša, in ali 

je to dejansko najslabši možni scenarij. (Courtney 2018) 

Sokratska vprašanja spodbujajo, da se poglobimo v naše misli, ki ponujajo priložnost, da jih 

analiziramo in ocenimo za resnico. (Courtney 2018) 

Vizualizacija ali vodeni posnetki 

Vizualizacija je prav tako zelo učinkovita metoda prestrukturiranja, saj pomaga pri 

sproščanju, upravljanju bolečin, obvladovanju tesnobe in nevtraliziranju jeze.  

Glavne kategorije vodenih posnetkov pa so: vizualizacija življenjskega dogodka, ponovna 

vzpostavitev sanjske ali dnevne slike in občutek fokusiranja. (Courtney 2018) 

Vizualizacija je tehnika, ki vključuje identifikacijo določenega dogodka ali teme. Ta dogodek 

je lahko nekaj nedavnega ali posebej značilnega, kot konflikt prodajalke s stranko, ali nekaj iz 

preteklosti, kar še vedno močno vpliva na nas. (Courtney 2018)  

Poleg zgoraj opisanih metod obstaja več tehnik, s katerimi lahko omilimo ali odpravimo stres 

(samohipnoza, avtogeni trening, progresivna mišična relaksacija, meditacija,itd.). Uspeh je 

odvisen od vsakodnevne vaje in vztrajnosti. (Božič 2003) 

Tudi na delovnem mestu lahko odpravljamo stres. Kadar začutimo in začnemo doživljati 

stres, si poskušajmo vzeti odmor, za kratek čas odložimo delo in se poskušajmo umiriti s 

kratko vajo za sproščanje (pomiritveni refleks). (Božič 2003) 

Poleg same izvedbe sprostitvenih tehnik bi vodje imele nalogo, da se s svojimi podrejenimi 

tedensko pogovorijo o situacijah ali strankah, ki so jih bremenile. Tako bi si lahko sodelavke 

med sabo izmenjale mnenja in, svetovale druga drugi. S pogovorom bi se počutile bolje, saj bi 

svoje skrbi, tegobe in slabe misli delile med sabo in, bi se počutile bolj olajšano in posledično 

o problemih ne bi razmišljale izven delovnega časa. Prav tako bi pogovor in vse tehnike 

kolektiv še bolj zbližali. S tem bi se izboljšali ne le počutje zaposlenih, temveč tudi klima in 

vzdušje v sami trgovini. Posledično pa bi to vplivalo tudi na stranke. 
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4 ZAKLJUČEK 

 

 

V raziskavi smo se lotili štirih raziskovalnih vprašanj, in sicer, kateri so najpogostejši vzroki 

pritožb strank, kaj predstavlja stresno situacijo za nekoga, ki opravlja poklic prodajalca, kako 

se prodajalec vede, počuti in razmišlja v stresnih situacijah in kako naj bo oblikovana ustrezna 

psihološka priprava prodajalcev, da bodo odporni proti stresnim situacijam v delovnem 

okolju? 

Če povzamemo rezultate raziskave, lahko podamo naslednje odgovore: 

- Najpogostejši vzroki pritožb strank so nepotrpežljivost strank v prodajalni, nepravilna  

uporaba artikla ali embalaže, izsiljevanje popustov. 

- Prodajalca najbolj skrbijo pritožbe, posebej če so neupravičene. Skrbijo jih tudi  

grožnje z odvetniki, klicanjem nadrejenih ali objavo v medijih. 

- Konfliktne situacije vplivajo na čustva prodajalk, vendar le za kratek čas, veliko bolj  

pa vplivajo na njihove misli. 

- Prodajalke so mnenja, da bi moralo podjetje organizirati dodatna izobraževanja ali  

izmenjavo mnenj in da bi morali podjetje biti na njihovi strani. 

Z uporabljenima metodo in analizo raziskovanja v raziskovalni nalogi je bilo ugotovljeno, da 

so skoraj vse intervjuvanke že imele slabe izkušnje s strankami. V večini primerov ni bil kriv 

njihov odnos, temveč strankino nezadovoljstvo, napačna uporaba artikla in nepotrpežljivost 

ob čakanju. Veliko strank pa je tudi zadovoljnih z nakupi, storitvami, svetovanjem in se rade 

vračajo v trgovino. Te stranke večinoma tudi pohvalijo prodajalke in se jim zahvalijo za 

prijaznost in strokovnost. 

Spoznali smo tudi, da prodajalke v primeru težavnih strank ravnajo profesionalno in se ne 

spuščajo v prepire z njimi. Ravnajo v skladu s pravili podjetja, kljub temu pa se znajdejo 

neizogibnih konfliktnih situacijah. V takšnih primerih poskušajo na lep in miren ter prijazen 

način stranko pomiriti. Trudijo se, da strankinega odziva ne jemljejo osebno in, da jih ne 

prizadene.  

Raziskava je potrdila, da je počutje v konfliktnih situacijah slabo. Prodajalke se počutijo 

grozno, krivo, prizadeto, zlasti ob neupravičenih situacijah in pritožbah. Ugotovljeno je, da so 
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skoraj vse prodajalke že dobile pritožbo, pri katerih je bilo povečini ugotovljeno, da one same 

niso bile krive za pritožbe. Te pritožbe so se velikokrat nanašale na nepravilno nošenje 

oziroma ravnanje z artikli, garancijske pogoje, embalažo in izsiljevanje popustov ter grožnjo s 

klicanjem nadrejenih in prihodom odvetnikov.  

Pritožbe oziroma konflikti so kratkotrajno vplivali na prodajalke. Posebej to velja za njihovo 

delo, na odnos do strank in sodelavk pa ni imelo večjega vpliva. Pritožbe in konfliktne 

situacije, vplivajo tudi na razmišljanje v prostem času. Nekatere izmed njih namreč o situaciji 

razmišljajo tudi doma, vse to pa vpliva tudi na njihov delovni dan in prosti čas. Spet druge o 

tem razmišljajo tudi, ko že imajo drugo stranko, tretje pa vse to jemljejo kot neko izkušnjo, da 

se kaj takega v prihodnje ne bo ponovilo. Zavedajo se, da so ravnale profesionalno, kljub 

temu pa pogosto razmišljajo, kako bi morale reagirati, da do konflikta ne bi prišlo. Nekaterim 

pa je to celo dodatna motivacija, da skušajo biti čim boljše. Kljub nekaterim slabim 

izkušnjam, dobijo tudi pohvale strank.  

Med raziskavo smo prišli do zaključka, da se prodajalke strogo držijo navodil delodajalca. 

Delodajalec zardi dobrega imena in ugleda velikokrat popusti v prid stranki kljub 

neupravičeni pritožbi. Zaposlene si želijo izobraževanja na temo, kako reagirati v primeru 

konflikta, in dobiti konkretna navodila, ko pride do konfliktnih situacij. S strani delodajalca je 

za del zaposlenih opravljeno izobraževanje, ki pa je imelo večji poudarek na temi kako 

zaključiti in povečati prodajo, ne pa toliko na tem, kako se izogniti oziroma kako reagirati v 

konfliktnih situacijah. 

Prodajalke si želijo izobraževanja, ki bo vključevalo tehnike sproščanja, samopomiritve, 

izboljšanja samopodobe, dviga samozavesti, pridobivanja večjo odločnost prodajalke, 

praktične primere, izmenjavo mnenj. Poudarek je tudi na tem, da imata podjetje in prodajalka 

enaka pravila, tudi kadar stranke neupravičeno grozijo z mediji in tožbami. Pravil bi se morali 

držati vsi, tako delodajalec kot prodajalke. Podjetje bi moralo stati za navodili, saj se v 

nasprotnem primeru prodajalke počutijo izigrane.  

Prodajalke so za svoje delo zelo strokovno izobražene, imajo profesionalen in pozitiven odnos 

do strank. Le-te velikokrat reagirajo negativno, oziroma hočejo uveljavljati pravice, ki jim 

mogoče ne pripadajo. Pri izkušenih prodajalkah konfliktne situacije ne puščajo tako velikih 

posledic kot pri prodajalkah z manj izkušnjami. 
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Priloga 1: Vprašanja za intervjuje 

1. Koliko časa si zaposlena v podjetju? 

2. Kakšne izkušnje imaš s strankami (dobre/slabe)? 

3. Kako reagiraš v primeru težavne stranke? 

4. Kako se počutiš, ko te stranka napade? 

5. Ali si že dobila kakšno pritožbo/kritiko s strani stranke? 

6. Če si odgovorila z da, opiši konkreten primer kaj se je zgodilo? 

7. Ali pritožba vpliva na tvoje delo? 

8. Ali pritožba vpliva na tvoje vedenje (Do drugih strank, do dela, zasebnega življenja, 

sodelavk)? 

9. Ali o pritožbi razmišljaš tudi izven delovnega časa? 

10. Kakšne so takrat tvoje misli? 

11. Ali se vam pogosto/včasih/redko zgodi, da se vam porajajo misli kot npr.: vedno se 

spravijo name, nisem dovolj dobra? 

12. Kako bi lahko izboljšali stvari, da bi znali bolje odreagirati v primeru težavnih strank? 

13. Pred kratkim, smo imeli izobraževanje... Se vam zdi, da vam je pomagalo? Bi podjetje 

lahko še kaj naredilo v tej smeri, da bi se znale bolje spopasti s takšnimi strankami in 

tega ne bi nosile domov? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Priloga 2: Kvalitativna vsebinska analiza 

VPRAŠANJA IN  

ODGOVORI 
KODE POJMI KATEGORIJE 

Koliko časa si zaposlena 

v podjetju? 
   

A: 17 let 17 let Zelo izkušen 

DELOVNE 

IZKUŠNJE 

B: Leto in pol 1,5 let Začetnik 

C: 8 let 8 let Izkušen 

D: 10 let 10 let Izkušen 

E: 17 let 11 let Zelo izkušen 

F: 12 let 12 let Zelo izkušen 

G: 10 leto teče 10 let Izkušen 

H: 12 let 12 let Zelo izkušen 

I: 10 let 10 let Izkušen 

J: 8 let 8 let Izkušen 

K: 11 let 11 let Zelo izkušen 

L: 8 mesecev 8 mesecev Začetnik  

Kakšne izkušnje imaš s 

strankami (dobre/slabe)? 
   

A: Večinoma dobre. Večinoma dobre. Dobre 

VRSTE IZKUŠENJ 

B: Dobre: prijazne, ko 

sodelujejo s tabo in cenijo 

tvoj nasvet, ko se zahvalijo 

za pomoč, ko se vrnejo k 

tebi, da jih ponovno 

postrežeš. 

Slabe: izsiljevanje za 

popuste v smislu, kaj vse 

so jim ponudili v drugi 

naši poslovalnici: odrezav 

odnos v smislu, da sem 

premalo izkušena za 

svetovanje:  živčnost in 

Dobre. 

Cenijo nasvet. 

Zahvala za pomoč. 

Se vrnejo nazaj, da jih 

postrežeš. 

Izsiljevanje. 

Odrezav odnos. 

Živčnost. 

Vzdihovanje. 

Čakanje. 

Prekinjanje pogovora. 

 

Dobre in slabe 



 

 
 

'vzdihovanje', ko čakajo, 

da pridejo na vrsto: 

prekinjanje pogovora z 

neko drugi stranko. 

C: V osnovi dobre. Imam 

pa občutek, da zadnjih 

nekaj let stranke vedno več 

zahtevajo in se tudi bolj 

zavedajo svojih 

potrošniških pravic. Veliko 

jih pa tudi izkorišča in 

vztrajajo tudi, ko nimajo 

prav. 

V osnovi dobre. 

Izkoriščanje. 
Dobre in slabe 

D: V 99 % dobre. Večinoma dobre. Dobre 

E: Pozitivne in negativne, 

oboje. 

Pozitivne, 

Negativne. 
Dobre in slabe 

F: Večinoma dobre. Večinoma dobre. Dobre 

G: V večini kar v redu, v 

veliki večini imam kar 

dobre izkušnje s strankami, 

ker tudi rada delam s 

strankami, so bile pa 

včasih tudi kakšne težave, 

ampak smo jih uspešno 

rešili. Ali iz naše strani ali 

iz strani nadrejenih.  

Večinoma dobre. 

Tudi težavne. 
Dobre 

H: Dobre in slabe, ampak 

večinoma dobre. 

Večinoma dobre. 

Nekaj slabih. 
Dobre in slabe 

I: Večinoma bolj kot ne, 

slabe. Na vsake toliko 

časa, ti pa dan polepša tudi 

kakšna prijazna stranka. 

Večinoma slabe.  

Tudi dobre. 
Slabe in dobre 

J: Pozitivne in negativne. Pozitivne. Dobre in slabe 



 

 
 

Negativne. 

K: Izkušnje so dobre, zelo 

malo je slabih. 

Dobre. 

Nekaj slabih. 
Dobre in slabe 

L: Načeloma dobre, kdaj 

pa kdaj se pa znajde tudi 

težavna kakšna stranka. 

Dobre. 

Nekaj slabih. 
Dobre 

Kako reagiraš v primeru 

težavne stranke? 
   

A: Poskušam biti čim bolj 

prijazna. 
Prijaznost. Prijaznost 

VRSTE ODZIVA 

B: Če se le da s 

prijaznostjo, ker se mi zdi 

da jim tako otežim 

nadaljnje pritoževanje in 

jezo. Z mirnim glasom 

skušam pomiriti, da bomo 

vse uredili. Ne deluje 

vedno. 

Prijaznost. 

Pomiritev stranke. 
Prijaznost 

C: Se umirim, če je moja 

napaka, se opravičim, če je 

strankina napaka oziroma 

ima težavo, pri kateri ji ne 

znam pomagati, jo prijazno 

odslovim oziroma 

poizkusim svetovati, kje ji 

lahko pomagajo, če to 

vem. V primeru, da nič ne 

pomaga, dam kontakt od 

nadrejenega in se ne 

spuščam v prepire. 

Samopomiritev. 

Opravičilo.  

Poskušam pomagati.  

Kontakt nadrejenega.  

Ne spuščam se v 

prepir. 

Pomiritev 

stranke 

Pomoč 

nadrejenega 

D: Odreagiram tako, da 

ohranim mirno kri in 

stranki ne pokažem, da mi 

Mirnost.  

Ne pokažem 

ranljivosti. 

Pomiritev 



 

 
 

je prišla do živega. Če je 

stranka težavna zaradi 

reklamacije, jo pomirim in 

ji zagotovim, da se vsaka 

težava lahko reši. 

Pomiritev stranke. 

E: Poskušam jih čim bolj 

pomiriti, če se da, se 

pogovorimo. 

Pomiritev.  

Pogovor. 
Pomiritev  

F: Vedno ohranim mirno 

kri. 
Mirnost. Samo pomiritev 

G: Skušaš stranko pomiriti, 

da stvar izpelješ čim bolj 

profesionalno, v korist 

stranke. Če se pa stvar res 

zaplete, da potrebujemo 

odobravanje od naših 

nadrejenih, se obrnem na 

njih.  

Pomiritev stranke, 

Profesionalnost, 

Pomoč nadrejenih. 

Pomiritev 

H: Vedno jo poskušam 

umiriti, ji razložiti. Skupaj 

poskušava najti pravo 

rešitev. 

Pomiritev. 

Razlaga.  

Skupna rešitev.  

Pomiritev 

I: Do stranke sem zelo 

hladna, ledena in se jim ne 

pustim. Potem, ko pa 

stranka gre, takrat pa začne 

malo jeza bruhati ven iz 

mene.  

Hladnost. 

 Jeza. 
Pasivnost 

J: Poskušam zadržati 

profesionalen odnos. 
Profesionalnost. Profesionalnost 

K: Poskušam problem 

urediti na miren način. Ne 

dovolim stranki, da me 

Umiritev stranke. 

Neprizadetost. 
Pomiritev  



 

 
 

prizadene.  

L:V sebi me notri razjezi, 

zelo sem živčna in bi se 

najraje zadrla na njo, 

ampak načeloma moram 

potem odreagirati mirno pa 

v bistvu najti neko 

najboljšo, skupno rešitev. 

V sebi jeza.  

Živčnost. 

Odreagirati mirno. 

Iskanje rešitve.  

Samo pomiritev 

Kako se počutiš, ko te 

stranka napade? 
   

A: Skušam biti suverena. Suverenost. Neosebno 

 

B: Na začetku mi je bilo 

zelo neprijetno in sem 

napad stranke jemala zelo 

osebno, sedaj se v večini 

primerov ne obremenjujem 

več toliko, ampak 

poskušam situacijo umiriti. 

Še vedno mi stranke 

pridejo do živega. 

Neprijetno. 

Napad na osebnost. 

 Umiritev situacije. 

 

Osebno 

C: Vseeno mi je, ne 

občutim to kot oseben 

napad. 

Neobremenjenost. Neosebno 

D: Počutje vsekakor ni 

dobro, vendar imam pred 

stranko suveren nastop in 

se na diskreten način 

izogneš konfliktu. 

Počutje ni dobro.  

Suveren nastop.  

Izogibanje konfliktu. 

Osebno 

E: Grozno. Agresija, ki jo 

stranka pokaže, te 

prizadene in si potem kar 

malo, ne veš, kaj bi rekel, 

ne znaš niti govoriti. 

Grozno.  

Prizadetost. 

Agresivnost. 

Osebno 

http://je.ne/


 

 
 

Večinoma so agresivni. Če 

je pritožba upravičena, 

okej. 

F: Na začetku me je 

motilo, sedaj me ne več. 
Ne moti me več. Neosebno 

G: Jaz se ne počutim slabo 

zaradi tega, ker vem, da 

stranka komplicira zaradi 

sama sebe, ker pač to nima 

ravno urejeno v svoji glavi 

kaj bi rada, ker ne vem. Da 

ti kompliciraš zaradi 

embalaže, ne pa zaradi 

izdelka, se mi zdi to že 

malo nepotrebno, ampak 

okej. 

Ne počutim se slabo. Neosebno 

H: Težko mi je. Če vem, 

da ni moja napaka mi 

postane težko, da je 

nesramna do mene, niti se 

ne poznava. Poskušam 

odmisliti, da se ne žrem, 

ampak mi ni vseeno, da me 

človek obsodi. 

Težko mi je.  

Poskušam odmisliti. 

Ni mi vseeno. 

Osebno 

I:Iskreno povedano, 

počutila sem se 

samozavestno, ker se 

nisem počutila, da sem kar 

koli naredila narobe. Se mi 

je pa pritožba zdela 

pravična. 

Samozavestno.  

Nisem se počutila, da 

sem naredila kaj 

narobe. 

Neosebno 

J: Zelo slabo, se me 

dotakne čustveno. 

Slabo. 

Čustveno dotakne. 
Osebno 



 

 
 

K: Občasno začutim 

povišan utrip srca, sebe 

začnem umirjati, ne 

spuščam se na njen nivo. 

Poslušam kakšno težavo 

ima, in se skoncentriram 

na rešitev.  

Povišan utrip srca. 

Začnem se umirjati. 

Poslušanje. 

Koncentriranje. 

Osebno 

L:  Znorela bi, itak, 

najraje. 
Znorela bi. Osebno 

Ali si že dobila kakšno 

pritožbo/kritiko s strani 

stranke? 

   

A: Seveda, mislim, da smo 

bile že vse tarče pritožb. 
Da. Da 

PRITOŽBE 

STRANK 

B: Vsaj da bi vedela, ne. Ne da bi vedela. Ne 

C: Najverjetneje sem 

dobila, čeprav iskreno se 

ne spomnim. V zadnjih 

nekaj letih zagotovo ne. 

V zadnjih letih ne. Da 

D: Ni bilo posebno 

težavnih strank. 
Ne. Da 

E: Ja, sem. Da. Ne 

F: Pritožbe nikoli, težavne 

stranke pa pridejo včasih. 

Pritožbe ne,  

težavno stranko da. 
Ne 

G:Da. Da. Da 

H: Da. Da Da 

I: Da, sem. Da Da 

J: Da, že. Da Da 

K: Seveda, še ne dolgo 

nazaj. Kljub moji 

profesionalnosti in 

takojšnji ureditvi 

problema, je stranka 

Da. 

Navajanje neresnic. 
Da 



 

 
 

poslala pritožbo vodji. V 

pritožbi je navajala čisto 

neresnico.  

L: Uradne pritožbe ne, 

težavne stranke pa ja. 

Uradno ne.  

Težavne stranke, da. 
Ne 

Če si odgovorila z da, 

opiši konkreten primer, 

kaj se je zgodilo? 

   

A: Nič posebnega. Strežeš 

naenkrat dve stranki (hočeš 

biti prijazen, ter da delo 

hitro poteka), tretja pa 

napiše grozilno pismo v 

Celje. Seveda moraš podati 

tudi odgovor, kaj se je 

dogajalo. 

Hkratna strežba dveh 

strank. 
Postrežba 

VZROK 

PRITOŽBE 

B: Ker še nisem dobila 

uradne pritožbe, na to 

vprašanje ne morem 

odgovoriti. 

Ni bilo uradne 

pritožbe. 
Brez pritožb 

C: Stranka je kupila darilo, 

ogrlico za mamo. Pletivo 

je bilo bolj občutljivo, 

mama je z verižico spala in 

jo poškodovala. Gospa je 

želela vračilo gotovine, 

vendar tega nismo 

odobrili. Gospa je šla na 

urad za zaščito potrošnikov 

in prišla z zapisnikom, da 

ji moramo vrniti gotovino, 

češ da ogrlica ne ustreza 

določenim parametrom in 

Poškodba verižice. 

Zahtevek vračila 

denarja. 

Nepravilna 

uporaba 

http://sla.na/


 

 
 

da je nismo opozorili naj 

ne spi z njo. V glavnem, na 

koncu je zaradi teženja in 

ker nismo želeli da gospa 

(neupravičeno) širi slabo 

ime, vrnili gotovino. 

D: Ni bilo posebnih 

primerov, ki bi jih lahko 

izpostavili. 

Ni bilo primerov. Brez primera 

E: Rekla je, da sem jo 

ignorirala, ker sem 

gospoda prej postregla, ker 

je bil pred njo. Bilo je 

težko, ker so bili vsi na 

kupu. 20 minut po tem je 

napisala pritožbo. Jaz bi jo 

morala vprašati. Ker je bil 

gospod bližje pultu, sem 

postregla njega, ona pa se 

je obrnila in šla. 

Gneča v trgovini. 

Ignoriranje s strani 

prodajalke. 

Postrežba 

F: Nič ekstremnega, 

običajno nepotrpežljivost, 

nerazumevanje ali slaba 

volja stranke. 

Nepotrpežljivost.  

Nerazumevanje. 

Slaba volja. 

Postrežba 

G: Ja, primer je bil tak, da 

sem dobila enkrat pritožbo 

zaradi embalaže, ker je 

stranka kupila za 1.000€ 

vrednosti. Problem je pa 

bil, ker je ona našla neko 

praskico na embalaži. Sem 

se vseeno potrudila v 

dogovoru z vodjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embalaža 



 

 
 

maloprodaje, da grem po 

trgovinah pregledati, kje 

dobim najlepšo embalažo 

in da ji prinesem. Vse to 

sem naredila in ji prinesla 

in spet ni bila zadovoljna. 

Potem se je stranka spet 

pritoževala in ji ni bilo 

všeč. In potem, ko je prišla 

vodja maloprodaje in, ker 

ji tudi njena razlaga ni 

zadostovala, smo se morali 

o tem dogovoriti še z 

direktorjem. Šele takrat je 

potem popustila zaradi teh 

nepotrebnih stvari, da se je 

zadeva pomirila. 

Poškodovana 

embalaža. 

H: Ker stranki nisem dala 

pladenj na pult, se je 

razjezila in je zahtevala 

moje ime. Stranka bi 

kupila prstan, ampak ne 

more kupovati, če nima 

pladnja pred seboj. Jaz ji 

pa pladnja ne moram dati, 

saj imam taka navodila. 

Stranka je zahtevala moje 

ime. Počutila sem se 

neprijetno, vendar se 

nisem počutila krivo, kajti 

prodajo imamo čez vitrine. 

Upoštevanje navodil 

nadrejenih.  

Prodaja čez vitrino. 

Postrežba 

I: Pritožbo sem pa dobila v 

smislu, ker v trgovini 

Nepravilno označen 

popust. 
Popust 



 

 
 

nismo imeli pravilno 

označene popuste in je 

stranka želela kupiti 

zapestnico in sem bila tudi 

jaz v dobri veri prepričana, 

da je bila zapestnica 

znižana. Ko sem naredila 

račun, zapestnica ni bila 

znižana. Jaz sem stranki to 

na lep način povedala, da 

žal ji ne morem dati 

popusta in takrat se je 

potem to začelo.  

J: Stranka je želela 

popuste, ampak nismo 

ponujali za tisti artikel 

popusta, smo ji pa ponudili 

nekaj drugega kar je bilo 

znižano. Potem se je 

pritožila, da je bila v drugi 

prodajalni in, da ji tega 

popusta nismo ponudili za 

isti artikel. V drugi 

trgovini niso povedali da je 

popust. Hodila je od 

trgovine do trgovine. 

Napisala je pritožbo vodji 

maloprodaje. Sodelavko je 

lovila na detajlih. Našega 

študenta je lovila za vsako 

stvar. Ponudila sem popust 

na kartico ugodnosti, 

potem pa je bil hudič, 

Popust. 

Embalaža. 

Upoštevanje 

navodil 



 

 
 

zakaj nima ona te kartice. 

Nato še boni niso prijeli. 

Ko kupec stopi v trgovino, 

lahko sam vpraša ali je 

popust in kaj ponujamo in 

kakšna so plačilna 

sredstva. Ker ji nismo mi 

sami od sebe ponudili cel 

asortima popustov. Potem 

je šla še v drugo 

poslovalnico. Pričakovala 

je, da ji povemo vse 

popuste. 

Druga pritožba je bila v 

povezavi z embalažo. V 

notranji strani embalaže je 

bila v kotu zlepljena 

škatlica, je popolnoma 

znorela. Bila sem v šoku, 

sem rekla ni problema, 

bova izbrali novo, toda 

ženska ni odnehala. Skoraj 

mi je napad panike 

povzročila. Odmaknila 

sem se iz njenega polja 

ven, da ne bi vame 

pljuvala pa je šla za mano 

in vpila, da bi lahko dobila 

lepšo škatlo. 

K: Stranka je v soboto 

prišla ob 13.00 na vrata 

prodajalne, ko sem jo že 

zaklenila, ker se je 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

delovnik že končal. Ko je 

vztrajala pri vratih, sem jo 

prijazno povabila noter. 

Povedala mi je težavo, in 

sicer po pol leta naj bi 

prinesla artikel v 

zamenjavo, ker ji je 

premajhen, poleg tega je 

trdila, da ga ni nič nosila in 

da želi nov artikel (gre za 

precej drag kos). Artikel je 

bil vidno nošen in sem ji 

razložila da v tem primeru, 

bo za novega potrebno 

doplačati 100€ 

(kljub temu, da sem vedela 

da za tak prstan je treba 

doplačati tudi več kot 

100€, ker gre za omejeno 

serijo). Njeno 

prepričevanje, da artikel ni 

nošen, se je nadaljevalo. 

Pa nisem želela več 

komentirati njenih izjav, 

sem izpolnila servisno 

vrečko, z artiklom ter z njo 

še prijazno poklepetala 

kljub temu da je bil moj 

delovnik že krepko čez ... 

po nekaj dneh, ko smo 

artikel poslale v 

proizvodnjo, se je na e- 

pošto pojavila pritožba za 

 

 

 

 

Vstop stranke, ko je 

bila trgovina zaprta. 

Menjava prstana 

kljub preteklemu roku 

menjave.  

Nošen prstan.  

 

 

 

 

 

 

 

Postrežba 



 

 
 

moje neprofesionalno delo. 

Punca, ki mi je prstan 

prinesla, kot prvo ni bil 

njen prstan, ampak od 

njene mame, mama se je 

pritožila na moje delo 

kljub temu, da ni bila v 

stiku z mano. Pritožba je 

pa prišla, ko so ji iz 

proizvodnje sporočili, da je 

za tak artikel potrebno 

plačati 500€, ker je vidno 

nošen, vendar so ji šli na 

roko, da je ne bo stalo več 

kot 100€. Poskušala je na 

vsak način, priti najbolj 

ugodno čez, tako da se je 

spravila name, tako celo da 

je predlagala mojo 

odpustitev, ker mečem 

slabo luč na podjetje. Ker 

je širila neresnico, in sem 

za to morala poslati mojo 

stran zgodbe direktorju, 

sem bila zelo zaskrbljena 

komu bo direktor verjel. V 

vseh letih mislim, da me je 

ta stranka spravila v 

največjo stisko, kot prvo 

me ni poznala in ni bila v 

stiku z mano, pa si je kljub 

temu vzela to pravico, da 

je lahko odločala o moji 



 

 
 

zaposlitvi.  

L: Imela sem težavne 

stranke. Ena izmed njih je 

bila ta, da je gospa v dar 

dobila artikel, ki ga je po 

enem letu vsako dnevnega  

nošenja želela brezplačno 

menjati. 

Rok in pogoj 

menjave. 
Rok menjave 

Ali pritožba vpliva na 

tvoje delo? 
   

A: Poskušam, da ne. Ne. Ne vpliva 

VPLIV NA DELO 

B: Kljub temu, da 

neposredne pritožbe še 

nisem imela, velikokrat 

medtem ko strežem 

težavno/konfliktno 

stranko, razmišljam o tem, 

kaj naj naredim in rečem, 

da ne bom dobila pritožbe. 

Razmišljanje kaj reči, 

da ne dobim pritožbe. 
Vpliva 

C: Ne vpliva. Ne. Ne vpliva 

D: Pritožba bi vsekakor 

vplivala na trenutno 

nezbranost, vendar ne za 

dolgo časa. 

Da, trenutna zbranost. 

Ne na dolgi rok. 
Vpliva 

E: Bolj pazim. Do ostalih 

strank normalno, samo 

pazim. 

Previdnost. Vpliva 

F: Ne. Ne. Ne vpliva 

G: Ne vpliva. Ne. Ne vpliva 

H: Ne, ker imam tudi 

pohvale. 

Ne.  

Pohvale. 
Ne vpliva 

I: Pritožba niti ne, zadnje 

čase pa bolj vplivajo name, 

Pritožba ne.  

Vpliv nezadovoljstva. 
Vpliva 



 

 
 

predvsem ta 

nezadovoljstva in brez 

vezni prepiri s strankami, 

ko stranke pač tukaj 

dobesedno slabo voljo 

stresajo name. Ker jaz pač 

nisem kriva, če je ura 

pokvarjena, če se ni držala 

pravil uporabe. 

Stresanje slabe volje. 

J: Tudi. Da.  Vpliva 

K: Na delo niti ne, mogoče 

se še bolj potrudim, da sem 

še boljša.  

Ne.  

Še bolj se potrudim. 
Ne vpliva 

L: Za ene par minut si še 

kar pod tistim vplivom. 

Ampak sem se potem kar 

pomirila. Pa je šlo delo 

naprej 

Na začetku da, potem 

pomiritev. 
Vpliva 

Ali pritožba vpliva na 

tvoje vedenje (do drugih 

strank, do dela, 

zasebnega življenja, 

sodelavk)? 

   

A: Poskušam da ne, vendar 

si vseeno razdražen. Dan je 

pokvarjen, hočeš ali ne. 

Poskušam, da ne. 

Si razdražen.  

Uničen dan. 

Da 

VPLIV NA 

VEDENJE 

B: Ko pridem domov, 

pomislim na to, če sem 

reagirala pravilno ali ne. 

Ni preveč prijetno 

razmišljati o tem, saj 

potem med delom nisi 

sproščen. 

Da. Da 



 

 
 

C: Ne vpliva. Sto ljudi sto 

čudi. 
Ne. Ne 

D: Do drugih strank 

absolutno ne vpliva, niti do 

vseh ostalih navedenih 

primerov. 

Ne Ne 

E:Ne. Ne. Ne 

F: Ne, ker se zavedam, da 

smo si ljudje med sabo 

zelo različni. 

Ne. Ne 

G: Ne. Ne. Ne 

H: Ne, ker me druge 

stranke pohvalijo in se ne 

obremenjujem. 

Ne.  

Pohvale. 
Ne 

I: Ja, seveda, ker to tudi 

vpliva na moje počutje. 

Zamišljena postanem, 

jezna sem, ne vem na koga 

sicer, ampak to potem tudi 

vpliva na stranke, ker 

postanem potem malo bolj 

uradna, nisem toliko pri 

stvari in razmišljam. 

Nisem toliko 100% s 

stranko, ampak razmišljam 

o tisti drugi. 

Da, vpliva na počutje. 

Zamišljenost. 

Uradnost. 

Nisem 100% pri 

stranki.  

Razmišljanje za 

nazaj. 

Da 

J: Načeloma ne. Ko 

prediham to grozno 

stranko, sem do drugih 

naprej normalna. Pusti pa 

sledi, pobere veliko 

energije, da se spet 

pobereš. 

Načeloma ne.  

Potrebno predihati. 

Pusti sledi. 

Da 



 

 
 

K: Mogoče, če je pritožba 

neupravičena, sem bolj 

zamišljena, doma sem bolj 

tih,a zadržana.  

Mogoče. 

Zamišljenost. 

Zadržanost. 

Da 

L: Kaj preveč ni vplivalo. 

Saj pravim, par tistih minut 

po tem, sem bila še vsa 

nervozna, živčna in jezna, 

ampak potem pa ni bilo. 

Doma pa sem morala tudi 

samo povedati.  

Ne preveč.  

Po tem živčna. 

Nervozna.  

Jezna. 

Izpoved doma. 

Da 

Ali o pritožbi razmišljaš 

tudi izven delovnega 

časa? 

   

A: Včasih tudi. Včasih. Da/Ne 

VPLIV NA 

ZASEBNO 

ŽIVLJENJE 

B: Ko pridem domov, 

razmišljam o tem. To res 

ni dobro, saj služba 

nikakor ne bi smela 

vplivati na tvoj prosti čas!!  

Razmišljanje doma. 

Velik vpliv na prosti 

čas. 

Da 

C: Nikakor ne Ne. Ne 

D: Če bi bila pritožba 

upravičena, bi verjetno 

bolj razmišljala, kot če je 

neka manjša pritožba. 

Upravičena pritožba, 

da. 
Da 

E: Tudi. O tem, če je kaj 

takšnega, še dva dni 

razmišljam. Ne moraš dati 

takoj ven, če je kaj narobe. 

Razmišljaš o tem, 

avtomatično ti pokvari 

dan, ali dva. 

Da, še 2 dni. 

Razmišljanje.  

Uničen dan. 

Da 

F: Včasih, ampak ne na Včasih.  Da 



 

 
 

način, da bi me to 

obremenjevalo. 

Ne obremenjujoče. 

G: Odvisno, za kaj bi bila 

pritožba. Na srečo nisem 

imela nikoli take konkretne 

pritožbe, tako da .. 

Verjetno pa bi vplivalo 

name, seveda. 

Verjetno bi vplivalo. Da 

H: Ja, tudi razmišljam, ker 

je to moja služba. Se me 

dotakne. 

Da. Se me dotakne.  Da 

I: Da. Da. Da 

J: Da, definitivno. Da. Da 

K: Tudi. Da. Da 

L: Da.  Da. Da 

Kakšne so takrat tvoje 

misli? 
   

A: Počutim se prizadeto. 

Sprašujem se kaj sem 

naredila narobe. potrudila 

sem se, ni pravično. 

Prizadetost. Vpliva 

MISLI 

B: Preveč razmišljam. Kaj 

naj naredim, razmišljam, 

če sem pravilno reagirala. 

Preveč razmišljanja. 

Ali sem pravilno 

reagirala. 

Vpliva 

C: Razmišljam, kako naj 

najdem skupno rešitev, ki 

bo primerna tako za 

stranko kot za podjetje. 

Skupna rešitev. Vpliva 

D: Razmišljam, da se 

neprijetna situacija čim 

prej zaključi v dobro  

stranke in nas. 

Razmišljanje o čim 

hitrejšem zaključku. 
Vpliva 

E: Zmedene. Če je to sploh Zmedenost. Vpliva 



 

 
 

potrebno. 

F: Poskušam ugotovit, kaj 

bi lahko stranko pripravilo 

do tega, da je reagirala 

tako kot je. 

Skušanje ugotoviti 

strankino reakcijo. 
Vpliva 

G: Nisem se 

obremenjevala, bilo mi je 

smešno. In pa tudi odveč, 

da sem morala po celi 

Ljubljani hoditi po 

embalažo, da bi stranko 

zadovoljili. Pa je spet 

nismo. 

Brez obremenjevanja. 

Smešno. 
Ne vpliva 

H: Izkušnja, samo 

izkušnja, da se ne bo to več 

zgodilo. Sprašujem se, 

zakaj je stranka nesramna 

do mene, če me ne pozna. 

Izkušnja, da se to ne 

ponovi. Spraševanje. 
Vpliva 

I: Vrtim si nazaj film, kaj 

sem jaz rekla stranki, kaj je 

ona meni rekla, če sem 

prav odreagirala, narobe 

odreagirala. Če sem kaj 

preveč povedala. Če sem 

imela kaj predolg jezik.. 

Tak e stvari. Mislim si 

tudi: »Joj, kako je tečna, 

kako je zatežena, kaj ji ni 

jasno.. « 

Razmišljanje o 

preteklih reakcijah. 

Premlevanje kaj 

povedati. 

Kako je tečna, 

zatežena. 

Vpliva 

J: Slabo se počutim, kot, 

da nisem bila dovolj dobra. 

Kaj bi še lahko naredila, da 

do tega ne bi prišlo. Včasih 

Slabo počutje.    

Nisem bila dobra.  

Kaj naj naredim. 

Očitki, da nisi dober. 

Vpliva 



 

 
 

ne moreš preprečiti tega, 

potem si pa očitaš da nisi 

dovolj dober. 

K: Kaj sem naredila 

narobe, kaj moram 

spremeniti, veliko 

vprašanj, zakaj ravno jaz, 

saj sem vedno prijazna. 

Kaj spremeniti,  

Kje je napaka,  

Zakaj jaz.  

Da vpliva 

L: Morala sem se nekam 

izpovedati. Svojemu fantu 

sem povedala in mu izlila 

vse ven in se še doma 

jezila. Ravno zaradi ene 

določene stranke, me je 

bilo strah, da bom dobila 

pritožbo. 

Izpoved. 

 Jeza. 

Strah pred pritožbo. 

Vpliva 

Ali se vam 

pogosto/včasih/redko 

zgodi, da se vam porajajo 

misli kot npr.: vedno se 

spravijo name, nisem 

dovolj dobra? 

   

A: Pride dan, ko imaš res 

tak občutek, čeprav 

mislim, da je to posledica 

razdraženosti. 

Občasno. 

Posledica 

razdraženosti. 

Da/Ne 

 

NEGATIVNE 

AVTOMATSKE 

MISLI 

B: To nikoli, običajno 

stvari povezujem s slabim 

dnevom, tako mene kot 

stranke. Ali pa si mislim, 

da pač nekateri ljudje radi 

svojo nesrečo zlivajo na 

druge. Res pa je, da se 

Nikoli. 

Slab dan.  

Nesrečni ljudje.  

Ne 



 

 
 

moram še veliko naučiti. 

C: Nikoli nimam slabih 

misli o sebi. Daleč od tega, 

da ne delam napak, jih 

vzamem sebi v prid in se 

trudim biti boljša. 

Nimam slabih misli. 

Napake vzamem sebi 

v prid.  

Biti boljša. 

Ne 

D: Ne. Ne. Ne 

E: Ne. Enkrat ena, drugič 

druga. 
Ne. Ne 

F: Nikoli. Ne Ne 

G : Ne. Ker vem, da se 

vedno potrudim in, da 

znam pomiriti stranko, ker 

tudi rada delam strankami, 

tako da nimam teh težav. 

Ne.  

Se vedno potrudim. 

Nimam težav. 

Ne 

H: Ne, to ne, ker me 

stranke pohvalijo in mi je 

jasno, da ne moram biti 

vsem všeč. Mogoče tudi 

jaz kakšno krivico naredim 

stranki. Tudi jaz sem samo 

človek. 

Ne. 

Imam pohvale.  

Nisem vsem všeč. 

Mogoče komu 

naredim krivico. 

Ne 

I: Večkrat dobim občutek, 

da se vedno samo name 

spravijo, ker to se mi je še 

zdaj, nedavno nazaj, 

zgodilo. 

Občutek, da se vedno 

samo name spravijo. 
Da 

J: Ne, pogosto, ne. Se 

zalotim dvakrat na leto, da 

se za hip zalotim, ampak 

verjamem vase, vem da 

sem profesionalna in da se 

maksimalno potrudim. 

Ne pogosto. 

Se zalotim. 

Verjamem vase.  

Sem profesionalna, se 

potrudim.  

Si ne očitam. 

Da 



 

 
 

Posledično si ne očitam. 

K: Ne, nimam takšnih 

misli.  
Ne. Ne 

L:Ne. Ne. Ne 

Kako bi lahko izboljšali 

stvari, da bi znali bolje 

odreagirati v primeru 

težavnih strank? 

   

A: Kot sem že rekla. 

Poskušaš, da ti ne pride do 

“živega”, in si čim bolj 

suveren, da stranka ne 

začuti, da te nadvlada. 

Nedotaknjenost. 

Suverenost. 

Pogovor, 

izkušnje 

IZBOLJŠAVE 

B: Pri meni je problem v 

informiranosti, ker je še 

veliko stvari ki se jih 

moram naučiti v zvezi z 

ponudbo podjetja kot tudi 

samo prodajo. Ampak za 

vse je potreben nek čas. 

Mogoče »pravo« 

izobraževanje. 

Neinformiranost. 

Pravo izobraževanje. 
Učenje 

C: S pogovorom, 

izmenjava mnenj s 

sodelavkami. Izkušnje v 

prodaji pa seveda 

pripomorejo k temu. 

Izmenjava mnenj s 

sodelavkami. 

Izkušnje. 

Profesionalnost 

D: Mislim, da moramo biti 

visoko na čustveni lestvici 

in s tem bolje odreagiramo 

v primeru težavnih strank. 

Visoka čustvena 

lestvica. 
Pravila podjetja 

E: Bolj bi se morala 

nekako pomiriti, jih bolje 

Pomiritev.   

Poslušanje.      
Profesionalnost 



 

 
 

poslušati in jim ugoditi. Ugoditi. 

F: Močan karakter. Močan karakter. Močan karakter 

G: Odvisno, kako si kdo 

razlaga. Jaz mislim, da za 

dobrega prodajalca moraš 

biti tudi malo bolj močen 

karakter, da veš, kje moraš 

potegniti črto, da te stranke 

ne izsiljujejo za vsako 

stvar. Če je prodajalec 

dober karakter in če zna 

stvari potegniti tako, kot je 

treba, ni nobenih težav na 

koncu. Seveda, ne smeš se 

zapenjati. Profesionalen 

moraš biti.  

Močan karakter. 

Profesionalnost.  

Brez konfliktov. 

Visoka čustvena 

lestvica 

prodajalca 

H: Da bi bile vedno bolj 

pametne pred njo, to so pa 

izkušnje in samozavest. 

Pametnejše od 

stranke.  

Izkušnje.  

Samozavest. 

Izobraževanje 

I: Jaz mislim, da bi morali 

tukaj naša podjetja bolj 

jasno začrtati, kakšni so 

postopki v takih primerih, 

ker velikokrat prodajalke 

za pultom izpademo kot 

tiste slabe v tej igri, ker 

običajno nadrejeni vedno 

stranki ugodijo, tako kot 

pač stranka želi, mi pa pač 

tukaj za pultom povemo, 

da to pa pač žal ne gre. Pri 

tem se pa potem vse uredi. 

Jasna pravila podjetja. Suverenost 



 

 
 

Ker po eni strani, 

razumem, ker je stranki 

treba ugoditi, drugače, ne 

prideš nikamor, ker se 

lahko samo prepiraš s 

stranko, po drugi strani pa 

je včasih tudi treba stati za 

svojimi načeli in vztrajati 

pri tem. 

J:Seminar, ampak ne 

takšen, kot je bil zadnjič. 

Počutila sem se kot tretje 

razredna prodajalka. 

Mogoče kakšne psihološke 

prijeme, kako predihati 

stvar, kako opazovati 

človeka. Obstajajo čarobne 

besede, ki preprečijo 

konflikt. Če je stranka 

razburjena, jo poslušaš 

mirno in pogledaš v oči in 

rečeš, da jo razumeš. Da bi 

prodajalec znal napovedati 

kdaj se bo napad zgodil in 

se znal postaviti v položaj, 

da bo to preprečil. 

Prodajalec mora biti tudi 

dober psiholog. 

Psihološki prijemi. 

Tehnike sproščanja. 

Opazovanje človeka. 

Besede, ki preprečijo 

konflikt. 

Psihološko 

izobraževanje 

K: Zase mislim, da znam 

zelo dobro komunicirati s 

strankami, to so tudi leta 

izkušenj. Predvsem je 

potrebno obdržati mirno 

Dobra komunikacija. 

Izkušnje.  

Mirnost. 

Pomiritev 



 

 
 

kri in vso znanje, ki ga 

imaš, uporabiti pri svojem 

delu. In mislim, da se tukaj 

nima kaj zalomiti.  

L: Lahko bi bilo kakšno 

izobraževanje, mislim pa, 

da je najpomembnejše to, 

da sploh, če stranka nima 

prav, da podprejo tebe, ne 

da grejo potem stranki na 

roko. Saj razumem, da je 

stranki treba iti na roko, 

ampak je pa tudi dobro, da 

delavce podprejo, da ne 

izpadeš potem ti bedak.  

Izobraževanje. 

Podpora delavcev. 

Podpora 

podjetja 

Pred kratkim, smo imeli 

izobraževanje ... Se vam 

zdi, da vam je pomagalo? 

Bi podjetje lahko še kaj 

naredilo v tej smeri, da bi 

se znale bolje spopasti s 

takšnimi strankami in 

tega ne bi nosile domov? 

   

A: Izobraževanja se nisem 

udeležila. 
Brez udeležbe. Brez udeležbe 

USTREZNOST 

IZOBRAŽEVANJA 

B: Izobraževanja se nisem 

udeležila. 
Brez udeležbe. Brez udeležbe 

C: Meni osebno je bilo 

nekaj stvari koristnih, 

vendar mogoče bi jaz 

potrebovala kakšno drugo 

vrsto izobraževanja, 

kakorkoli pa nobeno 

Veliko koristnih 

nasvetov.  

Dodatno 

izobraževanje. 

Koristno 



 

 
 

znanje ne škodi. 

D: Izobraževanje nam je 

malo pomagalo v primeru 

pristopa do stranke. 

Podjetje verjetno lahko 

organizira kakšno 

izobraževanje, ki bi bilo 

vsekakor dobrodošlo. 

 

Pomoč pri pristopu do 

strank.  

Dodatno 

izobraževanje.  

 

 

Delno 

E: Od seminarja ni bilo ne 

vem kaj novega. Mogoče 

bi lahko podjetje 

pomagalo, da bi nas 

pripravili kako reagirati s 

kakšnim izobraževanjem 

na psihi. Da znaš 

odreagirat, saj si v tistem 

trenutku takrat zmeden, ne 

veš, ali bi kaj rekel, ali je 

bolje, da si tiho. 

Nič kaj novega. 

Dodatno 

izobraževanje 

povezano s človeško 

psiho.  

Brez pomena 

F: Pomagalo je predvsem v 

smislu širjenja možnosti 

komunikacije s strankami. 

Komunikacija s 

strankami. 
Delno 

G: Odvisno, kako si kdo 

razlaga. Jaz mislim, da za 

dobrega prodajalca moraš 

biti tudi dovolj močan 

karakter, da veš kje moraš 

potegniti črto, da te stranke 

ne izsiljujejo za vsako 

stvar. Če je prodajalec 

dober karakter in če zna 

stvar izpeljati tako, kot je 

treba, ni nobenih težav na 

Nisem izvedela 

veliko novega. 

Močan karakter. 

Profesionalnost. 

Delno 



 

 
 

koncu. Seveda se ne smeš 

spuščati v konflikte, 

vendar moraš biti 

profesionalen. Na 

izobraževanju pa nisem 

izvedela kaj veliko novega. 

H: Podjetje bi nas moralo 

razumeti, da smo na 

delovnem mestu 

izpostavljene in bi nam 

moralo stati ob strani. 

Vsaka prodajalka se trudi 

in je prijazna. 

Razumevanje 

podjetja. 

Prijaznost in trud 

prodajalk. 

Neustrezno 

I: Ne kratki rok, se mi zdi, 

da ne prav preveč. Na 

dolgi rok pa mogoče v 

smislu, da sem se naučila 

nekih fraz, trikov, s 

katerimi lažje zaključim 

nakup, ampak v zvezi z 

ravnanjem s takšnimi 

strankami, ki niso 

zadovoljne in kričijo, 

nisem pridobila nekega 

posebnega novega znanja.  

Ne preveč na kratki 

rok.  

Na dolgi rok: fraze in 

triki, kako zaključiti 

nakup. 

Novega znanja na 

področju, kako 

ravnati s težavnimi 

strankami, ni bilo. 

Neustrezno 

J: Seminar je bil za mlade 

prodajalke v prodaji zelo 

pameten, za nas ostale, ki 

imamo dolgoletne 

izkušnje, pa ne. Večino 

tega sem že vedela. 

Četrtina je bila novosti. 

Sem odprta za nove stvari, 

Seminar dober le za 

mlade prodajalke.  

Za izkušene ne.  

Pod nivojem.  

Iz seminarja prišla 

poklapana. 

Neustrezno 



 

 
 

ampak za moj rang 

oziroma prodajalke, ki so 

toliko v tem, je bilo pod 

nivojem. Me to vse že 

obvladamo. Prišla ponosna 

na seminar, odšla pa 

poklapana. 

K: Meni osebno to 

izobraževanje ni kaj dosti 

pomenilo, podjetje bi 

moralo predvsem držati 

skupaj. Izobraževanje bi 

bilo potrebno usmeriti v 

več timskega dela, tako je 

tudi lažje reševati 

probleme. 

Nepomembno. 

Podjetje bi moralo 

držati skupaj.  

Več timskega dela. 

Neustrezno 

L: Lahko bi bilo kakšno 

izobraževanje, mislim pa, 

da je najpomembnejše to, 

da sploh, če stranka nima 

prav, da podprejo tebe in 

ne da gredo potem stranki 

na roko. Saj razumem, da 

je treba iti stranki na roko, 

ampak je tudi dobro, da 

delavce podprejo, ne da 

potem ti izpadeš »bedak«. 

Izobraževanje. 

Podpora s strani 

podjetja. 

Delno ustrezno 
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