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Projekt  DialogPlus - Usposobljeni socialni partnerji v 
obrti in podjetništvu za učinkovit socialni dialog

Projekt DialogPlus je sofinanciran s strani Evropskega socialnega
sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske
politike 2014-2020, 11.2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za
vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja,
vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih
zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje
reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja
»Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega
dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.



RAZLIČNOST BOGATI

Različnost sposobnosti, značajev …

- pametni
- iznajdljivi
- hitri, počasni
- površni, natančni …

Vsak posameznik ima dobre in slabe lastnosti

Pri sodelavcu spodbujate tiste lastnosti, ki jih glasno 
poudarjate – predvsem s pohvalo



PODAJANJE GRAJE

Graja je nujni sestavni del komunikacije in pomemben 
dejavnik osebnega in strokovnega razvoja.

Pri podajanju graje je pomembno naslednje:
• vsebina – kaj poveste
• način – kako poveste
• čas – kdaj se pogovoriti
• prostor – kje se pogovoriti

Vedno se vprašajte:
1. Kaj želite z grajo doseči?
2. Komu grajo podajate?

Graja ne sme biti instrument izkazovanja moči.



ODZIVANJE NA GRAJO

Na grajo se ni treba odzvati takoj.

Ne odzivajte se z žalitvami ali s nasprotno grajo.

Razmislite, kaj je v graji res in kaj ne in se o tem 
pogovorite.

Če lahko na podlagi graje kaj spremenite, storite to čim 
prej.



PODAJANJE POHVALE

Kot pri graji je tudi pri pohvali pomembno naslednje:
1. Kaj želite doseči s pohvalo?
2. Koga boste pohvalili?

Zato upoštevajte enaka pravila in razmislite o:
• vsebini– kaj boste pohvalili
• načinu – kako boste pohvalili
• času – kdaj boste izrekli pohvalo
• prostoru – kje, v kakšnih okoliščinah boste pohvalili

Pohvala je nagrada.



GRAJA IN POHVALA

GRAJA POHVALA

REALNA

vedenja +
Nisi me 

pravočasno
obvestil!

vedenja +
Res si natančno  

opravil svoje 
delo.

osebnosti - Površen si! osebnosti + Kako natančen si!

NEREALNA

vedenja -
Vedno narediš vse 

narobe.
vedenja -

Še nihče ni tega 
opravil tako dobro, 

kot ti.

osebnosti - Nesposobnež! osebnosti -
Ti si najbolj 

sposobna oseba na
svetu.



Ljudi v svojem okolju lahko 

spremenimo samo tako, 

da spremenimo svoje ravnanje in 

svoj odnos do njih.
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