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RAZUMEVANJE VEDENJA DRUGIH 

Zakaj se z nekaterimi strankami "takoj ujamemo", drugih pa skoraj "ne prenesemo"?  

• Zakaj se drugi zaposleni vedejo tako, kot se vedejo? 

• Zakaj so včasih tako težavni in jim ne morem ničesar dopovedati? 

 

Dve lastnosti, po kateri se ljudje razlikujemo: 

1. Kaj nekoga zanima v določeni situaciji, iskanje koristi – zasledovanje interesa.  

2. Čas reagiranja, tempo – hitrost sprejemanja odločitev.  

 

Iz tega modela dobimo štiri vedenjske stile: 

• jagnje/zajček = prijazen, dostopen 

• jagnje/želva = vzdržljiv, trpežen 

• lev/zajček = driver, priganjalec 

• lev/želva = analitik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JAGNJE/ZAJČEK 

LEV/ZAJČEK 

JAGNJE/ŽELVA 

LEV/ŽELVA • zanima ga lastno zadovoljstvo 

• je glavni v pogovoru 

• je nepotrpežljiv, impulziven 

• osebno si želi rezultatov 

• izogiba se težavam 

• je natančen 

• razišče dejstva 

• rad analizira 

• želi ustreči drugim 

• je ustvarjalen in optimističen 

• poln navdušenja 

• uživa v timskem delu in rezultatih 

• želi vsem ustreči 

• nudi veliko podpore 

• išče odobravanje sodelavcev 

• tehnično usmerjen 

JAGNJE 

ŽELVA 

LEV 

ZAJČEK 
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OPISI VEDENJSKIH STILOV 

 

LEV/ ZAJČEK 

• Zanima ga lastno zadovoljstvo 

• Levje lastnosti: dominira v pogovorih, brezobziren/ odkrit, trmast in nepopustljiv. 

• Usmerjen je na naloge in cilje, je potencialni deloholik. Je zahteven, odločen in vztrajen. 

• Zajčkove lastnosti: impulzivnost in nepotrpežljivost → pomembni so rezultati, ne postopki in 

podrobnosti, kako priti do rezultata. Status quo ga spravlja v nezadovoljstvo, raje hitro izvrši 

vse naloge in s tem prihrani na času. 

• Kombinacije karakteristik leva in zajčka izražajo naslednje vedenjske lastnosti: 

• Želja po obvladanju drugih ljudi in situacij. 

• Tekmovalnost in uspešno reševanje izzivov. 

• Raznolikost, nenavadnost, pustolovstvo. 

• Odlično dela pod pritiskom – naj se stvari zgodijo same od sebe. 

• Odločnost pri odločitvah. 

• Zahtevnost do sebe in drugih. 

• Efektivno upravljanje s časom. 

 

LEV/ ŽELVA 

• Rad bi se izognil vsemu, kar bi mu prineslo težave 

• Levje lastnosti: prijaznost, nevtralnost. Na trenutke brezbrižen, vzvišen, izbirčen, nergav, 

kritičen. Želijo imeti vedno prav 

• Želvine lastnosti: rad analizira in uživa v detajlih. Vzame si čas za premislek, ne mara, da ga 

priganjajo k odgovoru ali odločitvi. Manj so pod pritiskom, boljše delajo. Je logičen, natančen 

in premišljen pri reševanju problemov. Rad ima grafe in tabele.  

• Kombinacije karakteristik leva in želve izražajo naslednje vedenjske lastnosti: 

• Na odločitev vpliva logičen premislek in ne čustva. 

• Drži se uveljavljenih postopkov. Zanaša se na podatke. 

• Zaupa le tistemu, kar je “črno na belem” 

• Odločitev sprejme šele ko zbere vse podatke. 

• Ko se enkrat nekaj odloči, pri tem trdno vztraja. 

• Vse planira, je organiziran. 

 



 

5 
 

 

 

JAGNJE/ ZAJČEK 

• Njegova primarna skrb je zadovoljiti ostale ljudi 

• Lastnosti jagenjčka: usmerjenost na ljudi. Uživa v timskem delu, rad nastopa pred občinstvom 

in se vključuje v razne  skupine. Največ mu pomeni odobravanje in komplimenti drugih. 

• Večinoma je optimističen, rad “sanjari”, kar včasih rezultira v nerealnih ciljih. Izžareva 

zaupanje, njegova navdušenost in sproščenost privablja ljudi okoli njega. 

• Lastnosti zajčka se izražajo v njegovi razdražljivosti in muhavosti. Raje ima posploševanje kot 

podrobnosti, kar mu omogoča, da hitro premisli in sprejema hitre odločitve. Je inovativen in 

da bi hitreje prišel do cilja, ubere nove, neobičajne načine. 

• Kombinacije karakteristik jagenjčka in zajčka izražajo naslednje vedenjske lastnosti: 

• Prepričljivost, družabnost, odprtost. 

• Želja in sposobnost za kreativne ideje.. 

• Hitro navezuje stike. 

• Vpliva na mnenja, slutnje in intuicijo. 

• Rad posplošuje, pretirava in spregleda dejstva. 

• Trudi se, da so njegova mnenja in prepričanja prevladujoča. 

 

JAGNJE/ ŽELVA 

• Trudi se, da so vsi zadovoljni (tako on kot drugi). Rad vidi, da ga imajo drugi radi, zato pri njih 

išče odobravanje. 

• Lastnosti jagenjčka: izogiba se konfliktom, je dober poslušalec in nudi veliko podpore. Bolj je 

osredotočen na potrebe drugih in zato pozabi na svoje cilje. 

• Lastnosti želve: prizadeva si ohranjati status quo. Je počasen pri sprejemanju novosti in ne 

mara sprememb. Sprejemanje odločitev je dolg in rizičen proces, saj želijo, preden se karkoli 

odločijo, doseči konsenz z vsemi, ki jih odločitev zadeva. Ne mara časovnih pritiskov 

• Kombinacije karakteristik jagnje/želva izražajo naslednje vedenjske lastnosti: 

• Tehnična naravnanost. 

• Izogibanje konfliktom. Pove, kar drugi želijo slišati (ne kar sam misli). 

• Nepripravljenost na prepire ali odprte kritike. 

• Priden in potrpežljiv delavec. 

• Potrebuje veliko potrditve. 

• Svoje občutke skriva pred ostalimi, potrebuje varnost. 

 



 

6 
 

 

 

VPLIVANJE NA RAZLIČNE VEDENJSKE STILE 

• Opažanja in namigi nam pomagajo razumeti vedenje drugih s tem, da jih opazujemo. Kljub 

temu, da nista edina indikatorja vedenja posameznika, sta nam lahko v izdatno pomoč, da 

razumemo odziv naše stranke ali sodelavca v določeni situaciji. 

• Opažanja so vizualne informacije, ki jih pridobimo z opazovanjem okolja, govorice telesa.  

• Namigi so “avdio podatki”, ki jih pridobivamo s poslušanjem. Slišimo, kaj nam posameznik 

pove, kako se verbalno odziva, kaj slišimo o njem od drugih. 

• Da se izpopolnimo v opazovanju in sprejemanju namigov je potrebno redno vaditi. 

 

Potrebno je oprezati za opažanji in namigi! 

 

KAKO OPAZOVATI? 

Oči imejte odprte. Z opazovanjem okolja vaše stranke in ocenjevanjem njegovega nastopa lahko 

pridobite pomembne informacije, ki kažejo na njegov stil obnašanja. Poskušajte povezati opazovanja z 

lastnostmi posameznega stila, ki jih že poznate. 

 LEV/ZAJČEK: 

– Oprema prostora: organizirano, diplome, priznanja, nagrade. 

– Obleka: formalna. 

– Stene prostorov: pohvale, priznanja. 

– Položaj sedenja: močan. 

– Pisalna miza: enostavna, urejena (običajno manj “naložena”). 

– Govorica telesa: nepotrpežljiva/ ekspresivna.  

 

LEV/ŽELVA: 

– Oprema prostora: praktično, urejeno, grafi, tabele. 

– Obleka: konzervativna. 

– Stene prostorov: grafi, tabele. 

– Položaj sedenja: tradicionalen. 

– Pisalna miza: urejena, tudi večje število dokumentov in stvari, vendar urejenih. 

– Govorica telesa: zaprta, resna. 
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JAGNJE/ZAJČEK: 

– Oprema prostora: izbrana, nakazuje na uspešnost, zmeda. 

– Obleka: moderna. 

– Stene prostorov: ego slike. 

– Položaj sedenja: zaprt. 

– Pisalna miza: raznovrstnost, predmeti, ki kažejo na uspehe. 

– Govorica telesa: odprta, ekspresivna. 

 

JAGNJE/ŽELVA: 

– Oprema prostora: neformalno, darila, spominki. 

– Obleka: udobna. 

– Stene prostorov: fotografije družine, prijateljev, kolektiva. 

– Položaj sedenja: udoben. 

– Pisalna miza: podarjeni predmeti. 

– Govorica telesa: odprta in zadržana. 

 

Le z aktivnim poslušanjem boste pridobivali namige! 

 

KAKO SLIŠATI NAMIGE? 

Poslušajte, kakšni so odzivi vaše stranke na vaše besede in besede drugih. Prisluhnite, kako razpravljajo 

o temah, ki jih zanimajo. Pomembno je tudi, kaj drugi povedo o tej osebi.  

Povežite pridobljene namige z znanjem o stilih obnašanja in pridobili boste še jasnejšo sliko o 

posameznikovem vedenjskem stilu. 
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LEV/ZAJČEK: 

– Vprašanja: kaj? 

– Med pogovorom: dominira. 

– Zanimive teme: usmerjeno na rezultate, cilje. 

– Poudarki v pogovorih: rezultati. 

– Način konverzacije: hiter. 

– Način izražanja: direkten. 

 

LEV/ŽELVA: 

– Vprašanja: kako? 

– Med pogovorom: ocenjuje. 

– Zanimive teme: usmerjeno na dejstva. 

– Poudarki v pogovorih: dejstva/ struktura. 

– Način konverzacije: nadzorovan. 

– Način izražanja: zadržan. 

 

JAGNJE/ZAJČEK: 

– Vprašanja: kdo? 

– Med pogovorom: empatičnost. 

– Zanimive teme: usmerjeno na ljudi. 

– Poudarki v pogovorih: ljudi/ tim. 

– Način konverzacije: entuziastičen. 

– Način izražanja: slikovit. 

 

JAGNJE/ŽELVA: 

– Vprašanja: zakaj? 

– Med pogovorom: sprejema. 

– Zanimive teme: usmerjeno na postopke. 

– Poudarki v pogovorih: sistemi/ funkcije. 

– Način konverzacije: stabilen, resen, preudaren. 

– Način izražanja: direkten. 
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PRIMER ZA PRODAJNEGA SVETOVALCA 

 

S spoznavanjem vedenjskih stilov lahko vplivamo na profesionalno prijazen odnos z našimi 

strankami! 

 

Ko enkrat razumemo obe dimenziji vedenja (usmerjenost nase ali na druge in hitrost ter proces 

sprejemanja odločitev), se lahko prilagajamo vedenjskemu stile naše stranke in njej primerno opravimo 

prodajni razgovor. Z izbiro pravega načina komuniciranja lahko pomembno vplivamo na nakupno 

odločitev naše stranke. 

 

Zavedanje, kaj žene druge k dejanjem in hitrost sklepanja odločitev, lahko poveča vašo učinkovitost 

komuniciranja s strankami in sodelavci. S tem, ko prepoznate in razumete vedenjski stil vaše stranke, 

lahko svoj prodajni razgovor prilagodite tako, da bo stranka od vas slišal(a) tisto, kar bo zanje 

najpomembnejše. Ko se enkrat zaveste, kaj  žene stranko in kakšna je njena/njegova hitrost 

sprejemanja odločitev, boste zmožni izboljšati vaše prodajne in vodstvene rezultate brez dodatnih 

naporov. Pomembno je, da svoj prodajni proces uskladite in prilagodite nakupnemu procesu vaše 

stranke, saj boste le tako pomembno vplivali na njihove odločitve. 

LEV/ZAJČEK 

Interesira ga njegovo lastno zadovoljstvo, usmerjen je na rezultate, ne na dejstva. 

Kako prilagodite svoj vedenjski stil stilu lev/zajčku? 

• Izrazite odkritosrčno priznanje. 

• Pustite mu govoriti. 

• Govorite praktično. 

• Izogibajte se podrobnostim. 

• Osredotočite se na rezultate. 

• Hitro preidite na glavno temo pogovora. 

• Osredotočite se na njegove cilje in najhitrejšo pot, kako jih doseči. 

• Pripravite preprost razlog, zakaj kupiti. 

• Pričakujte hiter prodajni proces. 
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LEV/ŽELVA 

Želi se izogniti težavam, ki bi jih lahko imel. Preden sprejme odločitev si vzame čas. 

Kako prilagodite svoj vedenjski stil stilu lev/želva? 

• Izrazite odkritosrčno priznanje. 

• Pustite mu govoriti. 

• Pogovor naj bo formalen in temelječ na dejstvih. 

• Pripravite si veliko dejstev, podatkov, rezultatov raziskav.  

• Bodite pripravljeni, da boste morali svoje trditve tudi dokazati. 

• Bodite sistematični, natančni, organizirani in pripravljeni. 

• Podpirajte njegovo premišljenost in organiziranost. 

• Pričakujte počasen prodajni process. 

 

JAGNJE/ZAJČEK 

Primarni interes je zadovoljstvo drugih, odločitve pa sprejema hitro. 

Kako prilagodite svoj vedenjski stil stilu jagnje/zajček? 

• Poiščite skupne interese. 

• Spomnite ga, kako bo njegova odločitev imela korist tudi za ostale. 

• Pogovor naj bo neformalen in sproščen. 

• Izogibajte se preveč podrobnostim. 

• Osredotočite se na dejanske rezultate. 

• Predebatirajte alternativne rešitve. 

• Če je le mogoče se osredotočite na novosti, inovacije in novitete. 

• Pričakujte hiter prodajni proces 
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JAGNJE/ŽELVA 

Primarni interes je zadovoljstvo vseh, vzame si čas in odločitve sprejema počasi.  

Kako prilagodite svoj vedenjski stil stilu jagnje/želva? 

• Poiščite skupne interese. 

• Spomnite ga, kako bo njegova odločitev imela korist tudi za ostale. 

• V pogovoru z njim bodite prijazni. 

• Poudarite podrobnosti. 

• Omenite mu natančne rezultate.  

• Simpatizirajte z njegovimi občutki in situacijo, v kateri se je znašel. 

• Ne priganjajte ga k odločitvi – ponudite mu podporo pri sprejemanju odločitve. 

• Pričakujte počasno odločitev.  

 

 

 

 

 

 


