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POVZETEK 

 

 

Nerešen konflikt v delovnem okolju je zaviralec komunikacije in vpliva na storilnost in 

uspešnost zaposlenih ter poslovni rezultat podjetja. Če k reševanju konflikta pristopimo 

ustrezno in s pravim načinom komunikacije poskrbimo, da do njega ne pride, ali pa ga 

omilimo, so posledice drugačnih mnenj lahko koristne za podjetje. Enako velja tudi za 

medkulturni konflikt; močno lahko otežuje komunikacijo med vodjami in podrejenimi v 

večkulturnem delovnem okolju, če se vodja ne zaveda kulturnega ozadja zaposlenih. V 

magistrski nalogi se osredotočamo na potek uspešne komunikacije med vodjami in 

zaposlenimi v medkulturnih podjetjih v ZDA in Sloveniji. Prvi del naloge je namenjen 

teoretični podlagi, v empiričnem delu pa primerjamo in interpretiramo rezultate fokusnih 

skupin, ki smo ju izvedli v storitvenih podjetjih v ZDA in Sloveniji. Ugotavljamo, da imajo 

sodelujoči v raziskavi podobne strategije komunikacije s tujci, saj poudarjajo predvsem 

potrpežljivost in pozitivnost pri komunikaciji in govorijo o pomenu znanja tujih jezikov. Vse 

to je podlaga za uspešno reševanje medkulturnih konfliktov, kar prispeva k dobri klimi v 

podjetju in uspešnemu poslovanju tega. 

 

KLJUČNE BESEDE: kultura, komunikacija, vodenje, medkulturno vodenje, konflikt. 

 

 

ABSTRACT 

Unresolved conflict in the workplace blocks communication and has impact on productivity, 

performance of employees and company’s operating results. If we approach the conflict 

properly and use suitable communication, to make sure that it does not occur or at least we 

mitigate it, the consequences from different views can be beneficial for the company. The 

same applies for intercultural conflict too. It can complicate communication between 

managers and associates in a multicultural work environment, if the manager is not aware of 

the cultural background of employees. Hence, in our thesis we focus on the successful 

communication between managers and employees in intercultural business in the U.S. and 



Slovenia. The first part of the thesis is bringing the theoretical background, whereas in the 

second, empirical part, we have compared and interpret the results of focus groups, which 

were performed in the service companies in the U.S. and Slovenia. The participators in our 

study have similar strategy of communication with foreigners; they mainly emphasize 

patience and positivity in communication, and talk about the importance of foreign language 

skills. This is also the basis for addressing conflicts between cultures efficiently, thereby it 

contributes to good organizational climate in the company and the good performance of it. 

 

KEY WORDS: culture, communication, leadership, intercultural leadership, conflict.  
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1. UVOD 

 

 

Ob omembi besedne zveze »različnost ljudi« najpogosteje pomislimo na razlike v barvi, 

etnični in verski pripadnosti, spolu, starosti in sposobnostih. Raznolikost je povezana s 

širokim spektrom kulturnih razlik, ki jih je treba upoštevati pri učinkovitem skupnem delu in 

življenju. Vsako človeško bitje je unikatno in naše osnovne razlike so odvisne od naših 

percepcij do drugih, na katere vpliva kulturno ozadje. Kljub temu, da imamo vsi iste prednike, 

smo zaradi migracije s časom razvili edinstvene psihične, lingvistične in kulturne značilnosti. 

Naša raznolikost je odraz, kako so se ljudje v preteklosti soočali z enakimi težavami kot 

danes, na primer čas, narava, aktivnosti in odnosi, za kar je vsaka kultura našla svojo 

edinstveno rešitev (Simons v Moran in drugi 2007, str. 182). 

 

Globalno delovno okolje se ob globalizaciji hitro spreminja. Če so bile še včeraj ekipe v 

podjetjih sestavljene pretežno iz oseb, ki so pripadale enaki kulturi, je danes stanje drugačno. 

Na to kažejo tudi podatki statističnih uradov. Ker nas v magistrski nalogi zanimata ZDA in 

Slovenija, smo poiskali podatke o tujcih, zaposlenih v obeh državah.  

 

Leta 2010 je v Sloveniji živelo 12,4 odstotka oseb, ki so se rodile v tujini, kar pomeni, da se je 

vsak osmi prebivalec v Slovenijo priselil. Od leta 2005 se je delež slovenskega prebivalstva, 

rojenega v tujini, zvišal za 1,5 odstotka. Tujci, živeči v Sloveniji 1. januarja 2010, so imeli 

večinoma slovensko državljanstvo (69 odstotka), 36,3 odstotka jih je bilo državljanov Bosne 

in Hercegovine, hrvaških državljanov pa je bilo 28,8 odstotka. Med delovno aktivnim 

prebivalstvom je bilo leta 2010 v Sloveniji 15,1 odstotka oseb, ki so se rodile v tujini 

(Statistični urad RS). 

 

V Združenih državah Amerike je leta 2010 delalo 15,8 odstotka oseb, ki so bile rojene v 

tujini. Istega leta je bilo med osebami, rojenimi v tujini 9,8 odstotka brezposelnih. Med tujci, 

ki so bili leta 2010 zaposleni v ZDA, je bilo največ oseb iz špansko govorečega ozemlja (49,9 

odstotka), sledili so jim Azijci (21,8 odstotka) (United States Bureau of Labour Statistics).  
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Vse pogosteje se zaposleni na delovnem mestu srečujejo s kulturno raznolikostjo, to velja tudi 

za storitveni sektor. Da bi lahko podjetje raznolikost zaposlenih izkoristilo v svojo korist in 

izboljšalo poslovni izid, je ključnega pomena, da zna upravljati z delovnim kadrom. 

 

Med skoraj štirimesečnim bivanjem in delom v ZDA smo v storitvenem sektorju opazovali 

druge vodstvene delavce. Ugotovili smo, da s podrejenimi sodelavci nimajo konfliktov, ter da 

delo poteka tekoče in brez težav. Zanimalo nas je, kakšne so njihove izkušnje pri 

komunikaciji z mednarodnimi študenti, zato smo naredili raziskavo o tem, kakšna je po 

njihovem mnenju uspešna komunikacija s tujci, da ne prihaja do nesporazumov, ter kakšne 

izkušnje imajo pri tem. Ob povratku domov se nam je porodilo vprašanje, ali obstaja nek 

univerzalni način komuniciranja oziroma ali se način komunikacije z drugimi kulturami v 

storitvenem sektorju pri slovenskih vodjah razlikuje od ameriških. Tako smo opravili še eno 

fokusno skupino, tokrat s Slovenci, ki delajo v okolju s tujci. 

 

1.1 Raziskovalni problem 

 

Kultura pomeni, kako so se ljudje prilagajali okoliščinam in to prenašali skozi generacije. 

Ljudem daje občutek, kdo so, kam spadajo, kako naj se obnašajo, in kaj se od njih zahteva, da 

počnejo. Vpliva na obnašanje, moralo, delovno produktivnost in vključuje vrednote in vzorce, 

ki vplivajo na aktivnosti podjetja. Kulture se med seboj razlikujejo po zaznavanju sebe in 

prostora, komunikaciji in jeziku, oblačenju in videzu, hrani in prehranjevalnih navadah, času 

in zaznavanju časa, odnosih, vrednotah in normah, prepričanjih in mnenjih, mentalnih 

procesih in učenju ter delovnih navadah in praksah (Moran in drugi 2007). Vse te 

medkulturne razlike vplivajo tudi na komunikacijo v podjetju. Nadzorniki in vodje, zaposleni 

v multikulturnih podjetjih, morajo znati dobro komunicirati s podrejenimi, da je delo 

opravljeno dobro in podjetje dosega začrtane cilje. V medkulturni komunikaciji se 

sogovornika, poleg šuma iz okolja in različnih referenčnih okvirjev, srečujeta tudi z ovirami, 

ki jih predstavljata nerazumevanje in nepoznavanje druge kulture.  

 

V magistrski nalogi se bomo osredotočili na komuniciranje vodij s podrejenimi tujci. Radi bi 

preverili, ali kultura vodje vpliva na uspešno komunikacijo. Opravili bomo kvalitativno 
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raziskavo, in sicer s pomočjo dveh fokusnih skupin. Prvo smo opravili v ZDA, drugo pa v 

Sloveniji, rezultate obeh pa bomo med seboj primerjali. Na podlagi analize bomo poiskali 

morebitne elemente v komunikaciji, ki so pogojeni s kulturo. 

 

1.2 Cilji 

 

Namen raziskave je pridobiti podatke o tem, kakšna je uspešna komunikacija s tujci, da ne 

prihaja do nesporazumov in konfliktov, kakšne izkušnje imajo pri tem vodstveni delavci iz 

storitvenega sektorja v ZDA in Sloveniji, ter poiskati stične točke in ločnice v komunikaciji 

med obema skupinama.  

 

Cilj raziskave je ugotoviti, na kakšen način delavci na vodstvenih položajih v storitvenem 

sektorju komunicirajo s tujci, da delo poteka nemoteno.  

 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

 

V magistrski nalogi se lotevamo več raziskovalnih vprašanj. Glavno raziskovalno vprašanje 

se glasi: Kakšna mora biti medkulturna komunikacija v podjetju, da je uspešna?. Druga 

raziskovalna vprašanja so sledeča: 

- Kako kultura vodje vpliva na komunikacijo s podrejenimi tujci? 

- Kako izgleda uspešna komunikacija v multikulturnih ekipah v storitvenih podjetjih v 

ZDA in Sloveniji? 

- Katere so glavne sestavine uspešne medkulturne komunikacije ter kateri dejavniki 

morajo biti izpolnjeni, da ne prihaja do konfliktov? 

Na podlagi raziskovalnih vprašanj smo oblikovali sledeče hipoteze, ki jih bomo v magistrski 

nalogi skušali potrditi oziroma ovreči: 

 Hipoteza 1: Kultura vodje vpliva na način komunikacije v medkulturni ekipi. 

 Hipoteza 2: Uspešna medkulturna komunikacija v storitvenem sektorju se ne razlikuje 

od uspešne medkulturne komunikacije v ostalem poslovnem svetu. 
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 Hipoteza 3: Poznavanje kulturnega konteksta komunikacije zmanjša možnost 

nastajanja konfliktov, ki izvirajo iz kulturne distance med sodelujočimi v 

komunikaciji. 

 Hipoteza 4: Poznavanje kulturnega konteksta komunikacije olajša reševanje 

konfliktov, ki izvirajo iz kulturne distance med sodelujočimi v komunikaciji. 

 

1.4 Metodologija 

 

Opravili bomo kvalitativno raziskavo. Slednjo sestavlja v raziskovalnem procesu zbrano 

izkustveno gradivo v obliki besednih opisov ali pripovedi, ki je obdelano na besedni način 

brez uporabe merskih postopkov s števili ali številskimi operacijami (Mesec 1997, str. 20). 

Raziskava, ki se osredotoča na interpretacije, pomene, na s kulturo pogojeno vedenje in je v 

konceptu etnografska raziskava, je kvalitativna raziskava (Punch 2006, str. 46). 

 

Denzin in Lincoln (2004) pišeta, da kvalitativna raziskava vključuje številne empirične 

materiale – študije primerov, osebne izkušnje, introspekcijo, življenjsko zgodbo, intervju, 

opazovanje, zgodovinske, interakcijske in vizualne tekste, ki opisujejo rutino in težave ter 

pomene v posameznikovem življenju. 

 

S kvalitativno raziskavo lahko poglobljeno razumemo vedenja in razloge za določeno 

vedenje, raziskovalec se osredotoča na prakse in procese, le v manjši meri na rezultate. Gre za 

preučevanje izkušenj in zornih kotov udeležencev v raziskavi, pri čemer raziskovalec ne 

posplošuje odgovorov, temveč išče posebnosti, ki jih v raziskavi interpretira. 

 

V raziskavi želimo ugotoviti, kako poteka uspešna komunikacija s tujci, pri tem pa bomo za 

mnenje povprašali osebe, ki imajo izkušnje pri vodenju in delu s tujci. Pridobivanje takšnih 

podatkov je zaradi bogatih izkušenj sodelujočih, njihovega deljenja mnenj ter medsebojnega 

dopolnjevanja odgovorov sodelujočih najlažje zbrati s fokusno skupino. Podatke bomo torej 

zbirali s kvalitativno raziskavo. 
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Kvalitativna raziskava bo opravljena na vzorcu. Vrsta vzorčenja bo homogena, ker se takšno 

vzorčenje osredotoča, zmanjšuje, poenostavlja in olajša opravljanje skupinskih intervjujev 

(Punch 2006, str. 51). Omenjena metoda vzorčenja se uporablja, ko želimo podrobno razumeti 

in opisati določeno skupino (Qualitative Research Guidelines Project). 

 

Vzorec bomo izbrali glede na izkušnje in položaj osebe v podjetju. V fokusnih skupinah bodo 

sodelovale osebe, ki so že delale s tujci in so na vodilnih položajih.  

 

1.5 Pričakovani rezultati 

 

Na podlagi pregleda literature in analize rezultatov opravljenih fokusnih skupin bomo izvedli 

primerjavo slovenskega in ameriškega načina medkulturnega komuniciranja vodij. Ugotovili 

bomo, ali na medkulturno komuniciranje vpliva kultura vodje ter poiskali podobnosti in 

razlike pri načinu komuniciranja.  

 

Pričakujemo, da bomo v okviru raziskave našli odgovore na vsa raziskovalna vprašanja, ki 

smo jih zastavili. 

 

Rezultati, pridobljeni z raziskavo, bodo prispevali k razumevanju medkulturne komunikacije 

oseb, ki so zaposlene v storitvenem sektorju. Uporabni bodo za tiste, ki želijo izpopolniti 

veščine medkulturne komunikacije, za vodje medkulturnih ekip in kot priporočila za 

medkulturno komuniciranje v Sloveniji in ZDA, saj bo raziskava opravljena v teh dveh 

državah. V kolikor se bo izkazalo, da se komunikacija vodij s podrejenimi delavci iz tujine v 

obeh skupinah bistveno ne razlikuje, bi bila to lahko podlaga za nadaljnje raziskovanje o 

načinu vodenja v medkulturnem okolju, ki bi vključevala skupine vodij iz več različnih držav. 
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2. KULTURA 

 

 

Beseda kultura ima več pomenov. V latinščini pomeni obdelovanje zemlje, v zahodnem svetu 

civilizacijo ali izpopolnjevanje uma, kar se kaže v izobraževanju, umetnosti in literaturi 

(Hofstede in Hofstede, 2005, str. 3). Pojem kultura se pogosto uporablja tudi za vse oblike 

duhovnega ustvarjanja, ki poleg umetnosti zajema še religijo, filozofijo, znanost … (Barele in 

drugi 1998, str. 29). 

 

V 19. stoletju se je pojem kulture najpogosteje uporabljal kot sinonim za zahodno civilizacijo. 

Britanski antropolog Sir Edward B. Taylor je uveljavil idejo, da so se vse družbe razvijale v 

treh fazah; divjaštvo, barbarstvo in na koncu postale zahodna civilizacija. Seveda takšen način 

pojmovanja kulture nakazuje na superiornost zahodnega sveta, vendar pa je prav tako kot 

Zahod tudi Vzhod verjel, da je njihova kultura vredna več (Jandt 2010, str. 15). 

 

Beseda kultura ima več pomenov in različnih definicij. Že pred več kot 50 leti sta antropologa 

Alfred Kroeber in Clyde Kluckhohn našla in preučila več kot 300 definicij kulture in niti dve 

si med seboj nista bili enaki (Neuliep 2009, str. 17). Kljub temu pa med številnimi 

definicijami lahko povlečemo vzporednice in za nekatere trdimo, da so si zelo podobne. 

 

Geert Hofstede (2006, str. 5) kulturo definira kot »programsko opremo uma, operativno 

okolje, ki omogoča programski opremi, da deluje«. Meni, da je kultura ozadje, v katerem 

delujejo posamezniki, katere usmerja pri njihovem delovanju. Roger Keesing (v Neuliep 

2009, str. 17) poda podobno definicijo; kulture »nimajo nekega resničnega, svetega in 

večnega pomena, ki ga želimo odkriti, ampak tako kot ostali simboli pomeni tisto, za kar smo 

vajeni, da pomeni«. 

 

Moran, Harris in Moran (2007, str. 6) pišejo, da je kultura »izrazit način človeka, da se 

prilagodi okoliščinam, ter to znanje prenaša na svoje naslednike«. Kultura daje ljudem 

občutek, kdo so, kam pripadajo, kako naj se vedejo in kaj naj bi počeli, vpliva tako na 
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obnašanje in moralo kot tudi na delovno produktivnost. Tudi Jelovac in Rek (2010, str. 16) 

pišeta, da je kultura »proces humanizacije, katerega temeljna značilnost so kolektivni napori, 

da se ohrani skupno življenje posameznikov in skupin na tak način, da se preseže boj za golo 

preživetje«. 

 

Neuliep doda k definiciji tudi vidik simbolov v kulturi. Piše, da je kultura definirana kot 

»zbran vzorec vrednot, prepričanj in vedenj, ki si jih deli skupina ljudi z enako zgodovino ter 

verbalnim in neverbalnim simbolnim sistemom« (Neuliep 2009, str. 17). 

 

Kulture se naučimo, rojeni smo vanjo. Učenje kulture se začne takoj po rojstvu. To pomeni, 

da se lahko naučimo tudi drugih kultur, ter se vedemo tako kot predstavniki drugih kultur. Če 

poznamo in razumemo drugo kulturo, lahko v določenih situacijah zlahka preklopimo na 

drugačno obnašanje in vrednotni sistem. Kultura se prenaša znotraj družbe, učijo jo učitelji, 

starejši družinski člani, verski voditelji, predstavniki pravnih, političnih in izobraževalnih 

institucij. Člani družbe se strinjajo, kaj je pomembno in kaj ne, delijo si enake simbole, kot sta 

na primer jezik in komunikacija ter vizualni simboli (Beamer in Varner 2008, str. 5–8). To so 

sestavine, ki gradijo kulturno identiteto (Jandt 2010, str. 16).  

 

Kultura je večplastna in osebe znotraj ene kulture lahko pripadajo različnim skupinam hkrati 

in se obenem obnašajo primerno glede na skupino, v kateri so. Hofstede in Hofstede (2005, 

str. 11) pišeta, da so te plasti lahko nacionalna, regionalna in/ali etnična in/ali religijska in/ali 

lingvistična glede na spol, generacijska glede na družbeni razred ter za zaposlene osebe tudi 

organizacijska, oddelčna in/ali korporativna. »Mentalni programi«, kot te plasti imenujeta 

Hofstede in Hofstede (2005, str. 11), so lahko v harmoniji ali ne. »V moderni družbi so lahko 

večkrat delno konfliktni; na primer religijske vrednote so lahko v konfliktu z generacijskimi 

vrednotami …« 

 

Različne kulturne skupine Jandt (2010, str. 21–28) opredeli kot subkulturo, etničnost, 

sokulturo in podskupino. 
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Subkulture sokulture, ki obstajajo znotraj prevladujoče kulture v določenem okolju, in so 

pogosto osnovane na ekonomskem ali družbenem razredu, etničnosti, rasi ali geografski legi. 

Družbeni razred Jandt (2010, str. 21) definira kot položaj družbene hierarhije, osnovan na 

dohodku, izobrazbi, poklicu in soseski bivanja. Haralambos in Halborn (1995, str. 81) 

pojasnjujeta, da mnogi sociologi menijo, da se norme, vrednote in stališča delavskega in 

srednjega razreda med seboj do določene mere razlikujejo ter zato govorijo o subkulturi 

delavskega in srednjega razreda. V nacionalnih državah lahko prebivajo različne etnične 

skupine. Yinger (v Haralambos in Halborn 1995, str. 682) meni, da etnična skupina obstaja, 

ko 

 

… drugi obravnavajo segment širše družbe kot drugačen v neki kombinaciji naslednjih 

možnosti – jezika, religije, rase, domovine prednikov s svojo kulturo; tudi člani se 

vidijo na ta način in sodelujejo v skupnih aktivnostih, zgrajenih okoli njihovega 

(resničnega ali mitičnega) skupnega porekla ali kulture. 

 

Etničnost je lahko osnova za kulturno identiteto in vpliva na komunikacijo z drugimi zunaj te 

skupine (Jandt 2010, str. 25). 

 

Orbe (v Jandt 2010, str. 25) piše, da sokultura izraža idejo, da nobena kultura ni sama po sebi 

nadrejena drugim obstoječim kulturam. Stanja sokultur ni lahko vzpostaviti, težave se lahko 

pojavijo pri zakonodaji, ki jo lahko vsaka kultura interpretira na svoj način (zakoni tudi 

odsevajo vrednote posamezne kulture) – pri soobstoju dveh kultur morajo zakone razumeti vsi 

enako. 

 

Podskupina oziroma društvo je skupina, ki ima velik vpliv na vrednote in stališča članov. 

Obstajajo znotraj kulture in so od prevladujoče kulture odvisne. Vendar pa se podskupine 

pogosto povezuje z deviantnim vedenjem zaradi drugačnega vedenja, ki odstopa od norm 

(Jandt 2010, str. 27). Člani takih skupin uporabljajo značilne komunikacijske simbole, ki so 

drugačni od dominantne kulture, pišeta Chaney in Martin (2011, str. 12) ter dodajata, da v 

podskupine spadajo mladinske tolpe, prostitutke, saboterji, goljufi ter druge skupine, ki imajo 

edinstvene izkušnje in/ali karakteristike, ki niso sankcionirane s strani makrokulture. Jandt 
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(2010, str. 27) za primer podskupine navaja organizacije, kjer se ljudje oblačijo podobno, 

uporabljajo enako besedišče in podobne vrednote. 

 

2.1 Elementi kulture 

 

Kultura vključuje naučeno vedenje, norme, vrednote in materialne objekte, prav tako tudi 

obnašanja, kako ljudje izrazijo vrednote, odnose in norme. Kultura je last skupnosti ljudi, ni le 

karakteristika posameznikov. Razumevanje kulture je bistvenega pomena za organizacije, ki 

poslujejo v medkulturnem okolju ali zaposlujejo delavce, ki prihajajo iz različnih kultur. Kdor 

ve, kaj ljudje spoštujejo in razume njihove odnose, ne bo nenamerno naredil nečesa, kar bi jih 

užalilo, in tako zmanjšal možnosti za poslovni uspeh (Moran in drugi 2007). 

 

Kljub temu pa je naše znanje o drugih kulturah omejeno glede na naše zaznave znotraj naše 

kulture. Jandt (2010, str. 16) to razloži na sledeč način: 

 

Da bi lahko razumeli kulturo, moramo razumeti vse izkušnje, ki vodijo njene 

posamezne člane skozi življenje, kot so na primer: jezik in geste; osebni izgled in 

družbeni odnosi; religija, filozofija in vrednote; dvorjenje, poroka in družinski običaji; 

hrana in rekreacija; delo in vlada; izobraževanje in komunikacijski sistemi; zdravje, 

transport in državni sistemi ter ekonomski sistemi … Kultura ni generična značilnost. 

Vsi ti kulturni elementi se naučijo skozi interakcijo z ostalimi v kulturi. 

 

Kultura določa vrednote in prioritete. Vrednote so standardi morale in vedenja, sodbe do nas 

ali drugih oblikujejo naše vedenje in nam omogočajo, da ocenimo, kaj je za nas pomembno. 

So prepričanja, kaj je dobro, pozitivno, pravilno. Posamezna kultura ima svojo hierarhično 

lestvico vrednot. Pri sklepanju poslov z drugimi kulturami je nujno, da razumemo njihove 

vrednote, ki vodijo njihovo poslovno kulturo (Beamer in Varner 2008, str. 9–10). Vrednote 

lahko razdelimo na temeljne in sekundarne. Temeljne vrednote oseba pridobi v fazi 

socializacije iz družbe (družina, prijatelji, izobraževalne institucije, cerkev), so globoko 

zakoreninjene v posameznikovi podzavesti in je nanje težko vplivati ali jih spremeniti. 
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Sekundarne vrednote so na zavedni ravni posameznika in se jih lažje spreminja (Kotler 2004, 

str. 175–177). Hofstede in Hofstede (2005, str. 8) o vrednotah pišeta, da so  

 

… splošne težnje, ki dajejo prednost določenim stanjem zadev pred drugimi … Imajo 

pozitivno in negativno plat; določajo o dobrem in slabem, umazanem in čistem, 

nevarnem in varnem, prepovedanem in dovoljenem, dostojnem in nedostojnem, grdem 

in lepem, moralnem in nemoralnem, nenaravnem in naravnem, abnormalnem in 

normalnem, paradoksnem in logičnem ter iracionalnem in racionalnem.  

 

Tudi stališča predstavljajo velik del kulture. Stališča so tako kot vrednote naučena. So 

tendenca, da bo oseba v enaki situaciji na idejo ali na predmet reagirala enako. Stališča so 

občutenja do stvari, podlaga zanje pa so vrednote in prepričanja. Lahko se spreminjajo, 

vendar se to ne zgodi zlahka. Stališča so osnovana na prepričanjih in vrednotah. Prepričanja 

so obsodbe, ki izvirajo iz subjektivnih in pogosto osebnih idej in ne toliko iz dejstev. 

Obnašanje posameznika temelji na prepričanjih in na vrednotnem sistemu. V interakcijah se 

kulturne razlike najprej pokažejo v obnašanju, ki temelji na prioritetah in vrednotah 

posamezne kulture (Beamer in Varner 2008, str. 9–10). 

 

Hofstede in Hofstede (2005, str. 6–8) pišeta, da se razlike med kulturami odražajo na več 

načinov; v simbolih, junakih, ritualih in vrednotah, ki so v posamezni kulturi razporejene po 

plasteh kot pri čebuli. V središču so vrednote, sledijo rituali in junaki, zunanja plast pa 

predstavlja simbole. Simboli, junaki in rituali so prakse, ki so sicer vidne »zunanjim« 

opazovalcem, vendar njihov kulturni pomen lahko interpretirajo le pripadniki dotične kulture. 

Na spodnji sliki je prikazana čebulna shema kulturnih razlik. 
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Slika 1.1: Čebulna shema kulturnih razlik 

 

Vir: Hofstede in Hofstede 2005, str. 7 

 

Simboli predstavljajo besede, geste, slike ali objekte, ki nosijo določen pomen za člane 

kulture. Pripadniki drugih kultur zlahka opazijo besede, jezik in žargon, pa tudi oblačila in 

modo, zastave in statusne simbole, zato simboli predstavljajo zunanjo plast kulture. Stare 

simbole lahko nadomestijo novi, kopirajo pa jih lahko tudi druge kulture. V drugi plasti so 

junaki, ki so žive, mrtve, resnične ali izmišljene osebe, in imajo oziroma so imele značilnosti, 

ki so visoko cenjene v kulturi, in so vzor za ravnanje. »Celo Barbie, Batman ali kot kontrast 

Snoopy v ZDA, Asterix v Franciji … so služili kot kulturni heroji,« pišeta Hofstede in 

Hofstede (2005, str. 7). Plast globlje od junakov so rituali, ki so kolektivne aktivnosti in niso 

tehnično pomembne, da bi dosegli nek cilj, vendar pa se v kulturi obravnavajo kot družbeno 

pomembne. Primer ritualov so na primer pozdravljanje, verski obredi in podobno. Vključujejo 

diskurz, kako se jezik uporablja za govor in pisanje v vsakodnevni interakciji in pri govoru o 

prepričanjih (Hofstede in Hofstede 2005, str. 7–8) 

 

Moran in drugi (2007, str. 7) navajajo deset kategorij, s katerimi lahko razumemo 

mikrokulturo ali makrokulturo in se jih lahko uporabi pri proučevanju katerekoli skupine ljudi 

po svetu. Gre za osnovni model za opazovanje določene kulture, v katerega niso všteti vsi 

aspekti, je pa edini način za analiziranje kulture, s katerim lahko sistematično preučujemo 

ljudi. Kultura je kompleksen sistem medsebojno povezanih delov, ki jih je treba razumeti 

celostno. To so: 



12 

 

- zavest o sebi in prostoru, 

- komunikacija in jezik, 

- obleka in izgled, 

- hrana in prehranjevalne navade, 

- čas in dojemanje časa, 

- medsebojni odnosi, 

- vrednote in norme, 

- prepričanja in stališča, 

- miselni procesi in učenje ter 

- delovne navade in prakse.  

 

Hofstede in Hofstede (2009, str. 285) pišeta, da različni avtorji vse pogosteje pišejo o tem, da 

sodobni svet postaja vse bolj podoben, vendar trdita, da ta dokaz jemljejo le iz praks. Trdijo, 

da se ljudje oblačijo enako, kupujejo enake produkte, uporabljajo enake moderne besede 

(simboli), gledajo iste oddaje po TV in filme (junaki), se ukvarjajo z enakimi športi in 

prostočasnimi aktivnostmi (rituali). Te relativno površinske manifestacije kulture so včasih 

razumljene narobe, obstaja globlja raven vrednot, ki določajo pomen praks za ljudi in je 

mnogokrat spregledana (Hofstede in Hofstede 2009, str. 285). 

 

2.2 Izzivi znotraj različnih kultur 

 

Vsaka kultura se sooča z vsaj tremi temeljnimi izzivi, s katerimi opredeljuje odnos do soljudi, 

odnos do časa in odnos do prostora (Jelovac in Rek 2010, str. 57). 

 

Jelovac in Rek (2010, str. 57) pišeta, da je odnos do soljudi osnovan na vrednotni orientaciji 

posamezne kulture, lahko ga določimo na podlagi: 

- Kolektivizma oziroma individualizma. Za individualistične družbe je značilno, da se 

osebe vrednotijo na ločene posameznike z odgovornostjo za svoja lastna dejanja. 

Pripadniki takšne družbe menijo, da so njihovi lastni interesi glavni cilj. Medtem pa je 

za kolektivizem značilno ravno nasprotno: skupni interesi, sodelovanje, soodvisnost. 

Seveda se družbe ne delijo le na ta dva pola, temveč so bližje eni ali drugi strani tega 
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kontinuuma (Chaney in Martin 2011, str. 63). Za kolektivistične kulture je značilna 

močna pripadnost družini, podjetju ali kateri drugi skupini, v kateri se vsi vedejo v 

skladu z določenimi pravili in skupnimi vrednotami. Pripadli so manjšemu številu 

skupin kot osebe v individualističnih kulturah, vendar pa so za razliko od slednjih s 

skupinami zelo povezani. Za skupine v kolektivističnih kulturah je poleg enakih norm, 

stališč in vrednot značilna tudi poslušnost in prilagodljivost skupini. Odkloni od tega 

so sankcionirani, nagrajena pa sta harmonija in sodelovanje (Jelovac in Rek 2010, str. 

58–61).  

- Univerzalizma oziroma partikularizma. Partikularizem in univerzalizem sta prav tako 

kot individualizem in kolektivizem dva nasprotujoča si pola, ki se le redko popolnoma 

izključujeta. Univerzalistične družbe delujejo v skladu s postavljenimi pravili, pri 

razsojanju konfliktov odločajo sodišča, medtem pa se partikularistične družbe 

odločajo glede na dane okoliščine (Jelovac in Rek 2010, str. 63–64). 

- Emocionalnosti. Glede na izkazovanje čustev se kulture delijo na nevtralne in 

afektivne. Nevtralne kulture obsojajo jezo in ostala močna čustva, medtem ko je 

izkazovanje svojih čustev v afektivnih kulturah nekaj običajnega. Od tega, koliko 

čustev delijo posamezne kulture je odvisna tudi tesnost odnosov med ljudmi. Tesnost 

odnosov med osebami v posamezni kulturi lahko definiramo s pomočjo štirih 

emocionalnih kvadratov, ki ločijo med difuzno-afektivno interakcijo (odnos do 

ljubezni, močjo izraženo ugodje), difuzno-nevtralno interakcijo (spoštljiv, zaupljiv 

odnos, občudovanje je manj izraženo), specifično-afektivno interakcijo (pričakovanja, 

nagrada je uživanje, pričakuje se sproščen, zabaven odnos) ter specifično-nevtralno 

interakcijo (pričakovana nagrada je odobravanje).  

- Difuznosti oziroma specifičnosti. V specifičnih kulturah so različna področja življenja 

ljudi obravnavana posamično, iz ločenih delov pa jih ljudje skušajo povezati v celoto. 

Med zasebnim in poslovnim življenjem je v specifičnih kulturah stroga ločnica. 

Slednje pa ne velja za difuzne kulture, kjer ljudje vse obravnavajo kot celoto, zasebno 

in poslovno življenje pa se prepletata. Specifične kulture so na primer Nemčija, 

Francija in Velika Britanija, difuzne kulture pa so značilne za Južno Evropo 

(Trompenaars 1993). 

- Kontekstualnosti. Samovar, Porter in McDaniel (2009, str. 215) navajajo, da 

antropolog Edward Hall loči kulture glede na pomembnost konteksta v komunikaciji 

oziroma ali je za komunikacijo potrebnih več besed med pošiljateljem in prejemnikom 

sporočila, ali pa komunikacija poteka glede na kontekst in je za razumevanje potrebno 
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manj verbalnega izražanja. V visokokontekstualnih kulturah večino informacij 

posameznik razume iz okolja in potrebuje le nekaj oziroma malo kodiranih informacij 

v sporočilu. Pri nizkem kontekstu pa je ravno obratno; da bi razumeli sporočilo, 

potrebujejo osebe iz neke določene kulture več besed v sporočilu. Med 

nizkokontekstualne kulture spadata tudi ameriška in slovenska. 

 

Odnos do časa je druga dimenzija, ki jo vsaka kultura dojema po svoje, saj je od posamezne 

kulture odvisno ali čas razume sekvenčno (dogodki, ki linearno sledijo eden drugemu) ali 

sinhronično (ciklično dojemanje časa). Vsak izmed teh dveh pogledov ima dobre in slabe 

lastnosti za poslovanje podjetja. Pri linearnem dojemanju časa osebe zapostavljajo deljene 

aktivnosti in križne povezave, saj večinoma opravljajo eno opravilo naenkrat, vsako aktivnost 

načrtujejo in se ne odmikajo od začrtanih ciljev, medtem ko je pri sinhronem dojemanju časa 

pogled na čas fleksibilen (Trompenaars, 1993, Jelovac in Rek 2010, str. 70–71). 

 

Odnos do narave kulture najpogosteje obravnavajo notranje ali zunanje. Kulture, ki so 

usmerjene notranje, verjamejo, da lahko z naravo upravljamo, prav tako tudi z ljudmi v 

organizacijah, medtem ko so navzven usmerjene kulture prepričane, da je človek del narave, 

na katero se ne da vplivati, zato si prizadevajo za večjo usklajenost z okoljem. Hkrati so 

prepričani, da je spore bolje reševati v daljšem časovnem obdobju, ker se tako negativna 

čustva razgubijo, ter v nasprotju z notranje usmerjenimi kulturami zavračajo tekmovalnost in 

rivalstvo (Jelovac in Rek 2010, str. 73–74). 

 

Geert Hofstede je leta 1980 objavil rezultate raziskave, ki jo je opravil med več kot 100 tisoč 

zaposlenimi v mednarodnem podjetju IBM v 40 državah. Želel je določiti dimenzije vrednot, 

zaradi katerih se kulture med seboj razlikujejo. Njegove dimenzije se pogosto uporabljajo za 

opis kultur. Določil je štiri kategorije, ki jih je raziskoval pri posamezni kulturi. Te kategorije 

so moč razdalje (ang. power distance), izogibanje negotovosti (ang. uncertanty avoidance), 

indeks individualnosti (ang. individuality index) in indeks moškosti (ang. masculinity index). 

Pri tem indeks individualnosti opisuje kulture iz ohlapno strukturiranih do trdno 

strukturiranih, indeks moškosti opisuje dominantne vrednote kulture, ki so lahko odločne ali 

blage, moč razdalje opisuje distribucijo moči v kulturi, izogibanje negotovosti pa odraža 
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toleranco kulture do nejasnosti in sprejemanje tveganj (spletna stran Geerta Hofsteda in Jandt 

2010, str. 163). 

 

Hofstede in Bond (v Jandt 2010, str. 163) sta identificirala še peto dimenzijo, konfucijsko 

dinamiko, ki sta jo poimenovala dolgoročna usmerjenost kulture. Dimenzija konfucijske 

dinamike opisuje kulture, ki se gibajo med kratkoročnimi vrednotami s spoštovanjem tradicije 

in recipročnih družbenih odnosov do dolgoročnih vrednot z vztrajnostjo in odrejanjem 

odnosov glede na status. 

 

Razdalja moči kaže, kako posamezna kultura rešuje težave družbene neenakosti. Kulture, ki 

imajo majhno razdaljo moči, obravnavajo otroke enakopravno staršem, starost ne prinaša 

večjega spoštovanja. Izobraževanje je usmerjeno na učenca, porazdelitev nacionalnega 

dohodka med prebivalce pa je razpršena. Uporaba moči mora biti zakonsko upravičena. 

Družbe z majhno razdaljo moči so značilne za nemško- in zahodnoangleško govoreče države. 

V družbah, ki imajo večjo razdaljo moči, so starejše osebe spoštovane zaradi starosti, 

izobraževanje je osredotočeno na učitelja, korupcija je pogostejša in škandali so po navadi 

prikriti javnosti. Porazdelitev dohodka v kulturah z veliko razdaljo moči je neenakomerna. 

Družbe z visoko razdaljo moči so države Vzhodne Evrope, latinske, azijske in afriške države.  

 

Z dimenzijo izmikanja negotovosti Hofstede opisuje, kako člani družbe sprejemajo nejasne, 

negotove in dvoumne situacije. Družbe, ki imajo visoko stopnjo izogibanja negotovosti, 

delujejo s pomočjo veliko pravil, zakonov in kodeksov obnašanja. Takšne kulture verjamejo v 

absolutno resnico, ki je samo ena. Med takšne družbe spadajo Japonci, latinske in nemško 

govoreče države ter države Vzhodne in Srednje Evrope. Družbe, ki imajo nizko stopnjo 

izogibanja negotovosti, so bolj tolerantne do različnih mnenj. Družba deluje z manj pravili, v 

filozofskem in religioznem pogledu so bolj relativne. Nizka stopnja izogibanja negotovosti je 

značilna za Skandinavijo in Kitajsko.  

 

Indeks moškosti predstavlja preference družbe glede doseganja ciljev, junaštva, asertivnosti in 

materialnih nagrad za uspehe. Družba z visokim indeksom moškosti je na splošno bolj 

tekmovalna. Stopnja moškosti je visoka na Japonskem, v Nemčiji, Avstriji, Mehiki in Italiji. 
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Družbe z nizko stopnjo moškosti so bolj ženske družbe, bolj kooperativne, skromne, čuteče 

do šibkih in zagovarjajo kakovost življenja. Takšne družbe so na splošno bolj orientirane h 

konsenzu. Nižja stopnja moškosti je značilna za Čile, Korejo, Tajsko, Francijo, Španijo in 

Portugalsko, medtem ko veljata Nizozemska in Skandinavija za najbolj ženski kulturi.  

 

Indeks individualnosti pomeni, kako močno so člani družbe integrirani v skupine. Člani 

individualističnih kultur odgovarjajo le zase in ožji družinski krog, pravica do zasebnosti je 

zelo pomembna. Takšne družbe pričakujejo osebno mnenje, naloge so pomembnejše od 

odnosov. Družbeni okvir je slabo povezan, v njem osebe skrbijo le zase. Kolektivistične 

družbe imajo tesno povezan družinski okvir, v katerem ljudje ločujejo med pripadniki skupine 

oziroma drugimi. Pričakujejo, da bo organizacija poskrbela zanje, oni pa ji v zameno vračajo 

pripadnost in lojalnost.  

 

Kratkoročno naravnane kulture spoštujejo tradicije in običaje, zanje so sveti. Jasno ločujejo 

dobro od slabega, značilno je družabno preživljanje prostega časa in potrošništvo. Pri 

poslovanju poudarjajo kratkoročne dobičke. Najpomembnejši dogodki so se v kratkoročno 

naravnanih družbah že zgodili ali pa se pravkar dogajajo. Kratkoročna orientiranost je 

značilna za Afriko in številne muslimanske države. V dolgoročno naravnanih družbah je 

dobro in slabo odvisno od okoliščin, poudarek je na varčevanju in naložbah, pri poslovanju pa 

na dolgoročnem tržnem položaju. Težave rešujejo strukturirano in matematično. Dolgoročno 

naravnane so vzhodnoazijske države, Japonska, Brazilija in Indija (spletna stran Geerta 

Hofsteda). 

 

V spodnjem grafu je prikazana primerjava med Slovenijo in ZDA po posameznih kulturnih 

dimenzijah, ki jih je določil Geert Hofstede.  
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Graf 1.1: Primerjava kulturnih dimenzij med Slovenijo in ZDA 

 

Vir: Spletna stran Geerta Hofsteda 

 

Slovenija in ZDA se po Hofstedovih dimenzijah med seboj bistveno razlikujeta (spletna stran 

Geerta Hofsteda): 

- Moč razdalje: Slovenija ima pri moči razdalje visok rezultat (71 točk), kar pomeni, da 

ljudje sprejemajo hierarhijo, v kateri ima vsaka oseba svoje mesto, in tega ne 

postavljajo pod vprašaj. Hierarhija v organizaciji se odraža z neenakostmi, 

centralizacijo, podrejeni pričakujejo navodila za svoje delo, vodje pa so blagohotni 

avtokrati. Medtem ko imajo ZDA pri tej dimenziji nizek rezultat (40 točk), kar kaže na 

ameriško obljubo »svobodo in pravičnost za vse«. To je vidno tudi v osredotočenosti 

države na enake pravice v vseh pogledih ameriške družbe in vlade. V organizacijah v 

ZDA se hierarhija ustvarja zaradi prikladnosti, vodje so vedno dostopni in menedžerji 

se zanašajo na strokovno znanje posameznikov in ekip. Od zaposlenih in nadrejenih se 

pričakuje, da bodo redno delili informacije. Hkrati je komunikacija neformalna, 

direktna in participativna. 

- Individualizem. Slovenija je z rezultatom 27 točk kolektivistična družba. To se kaže v 

tesnih dolgoročnih zavezništvih v skupinah, kot so družina, razširjena družina ali 

odnosi. Zvestoba je bistvenega pomena in je pomembnejša od številnih drugih 

družbenih pravil in predpisov. Družba vzpodbuja trdne odnose, kjer vsakdo prevzema 
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odgovornost za sočlana v skupini. V kolektivističnih družbah kršitev pravil vodi do 

sramote in izgube dobrega imena, odnos med zaposlenim in nadrejenim je razumljen v 

moralnih pravilih (kot družinska vez), zaposlovanje in napredovanje je odvisno od 

tega, v katerih skupinah je kandidat, menedžment je menedžment skupin. ZDA je z 

rezultatom 91 točk zelo individualistična družba. Gre za ohlapno stkano družbo, v 

kateri ljudje pričakujejo, da vsak skrbi zase in svojo najožjo družino. V ZDA je visoka 

stopnja geografske mobilnosti in večina Američanov je navajenih, da sklepajo posle 

oziroma so v interakciji z neznanci, zato se Američani zlahka približajo potencialnim 

kolegom med iskanjem in pridobivanjem informacij. V poslovnem svetu se od 

zaposlenih pričakuje, da so samozadostni in samoiniciativni. Zaposlovanje in 

napredovanje je osnovano na zaslugah in dokazilih o dosedanjem delu. 

- Indeks moškosti. Slovenija ima pri tej dimenziji 19 točk in zato spada med ženske 

družbe. Za takšne družbe je značilno, da je poudarek na misli »delamo, da lahko 

živimo«. Menedžerji si prizadevajo za soglasje, ljudje cenijo enakopravnost, 

solidarnost in kakovost delovnega življenja. Konflikte se rešuje s kompromisi in 

pogajanji. Podpira se iniciative, kot so prosti čas in prilagodljivost. Poudarek se daje 

dobremu počutju, status posameznika ni pomemben. ZDA imajo pri tej dimenziji 63 

točk in spadajo med moške družbe. Obnašanje v šoli, službi in pri igri je osnovano na 

skupnih vrednotah, ki stremijo k temu, da so ljudje najboljše kar so lahko, in da 

»zmagovalec pobere vse«. Američani se svobodno pogovarjajo o svojih uspehih in 

življenjskih dosežkih. To je tudi podlaga za odločitve pri zaposlovanju in 

napredovanju na delovnem mestu. Američani živijo za delo, da lahko zaslužijo 

monetarne nagrade in dosegajo višji status, ki je podlaga za ocenjevanje, kako dobra je 

oseba. Konflikti se rešujejo na ravni posameznikov in njihov cilj je zmagati. 

- Izogibanje negotovosti. Rezultat Slovenije v tej dimenziji je 88 točk, kar pomeni zelo 

visoko stopnjo izogibanja negotovosti. Takšne družbe ohranjajo toge kodekse 

prepričanj in vedenj in so netolerantne do nekonvencionalnega vedenja in idej. V 

takšnih kulturah obstaja emocionalna potreba po pravilih (tudi če se zdi, da pravila 

nikoli ne delujejo), čas je denar, ljudje imajo notranjo potrebo po tem, da so zaposleni 

in trdo delajo, normi sta natančnost in točnost, inovacijam se upira, varnost je 

pomemben element motivacije posameznikov. ZDA ima pri tej dimenziji 46 točk, kar 

pomeni, da sprejema negotovost. Posledično je v takšnih družbah večja stopnja 

sprejemanja novih idej, inovativnih proizvodov in pripravljenost poskusiti nekaj 

novega ali drugačnega, pa naj bo to na tehnološkem, poslovnem ali gastronomskem 
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področju. Američani so tolerantnejši do idej, mnenj ljudi in omogočajo svobodo 

izražanja. Hkrati ne potrebujejo veliko pravil in so čustveno manj izrazni kot kulture z 

višjim rezultatom. 

- Dolgoročna orientacija. Za Slovenijo ni podatkov o dolgoročni orientaciji. ZDA 

dosega pri tej dimenziji 29 točk in je kratkoročno usmerjena kultura. To se kaže v 

spoštovanju tradicije in izpolnjevanju družbenih obveznosti, nagnjenosti k varčevanju, 

želji po doseganju čimprejšnjih rezultatov ter močno skrbjo po doseganju normativov. 

Ameriška podjetja merijo svojo uspešnost kratkoročno s četrtletnimi poročili o 

dobičku in izgubi. Zaradi tega si zaposleni prizadevajo za hitre rezultate na delovnem 

mestu. Zahodne družbe so navadno orientirane kratkoročno, medtem ko so dežele 

Srednjega vzhoda orientirane dolgoročno. 

 

Hofstede je raziskavo o kulturnih dimenzijah v Sloveniji izvedel leta 1991. Ker vemo, da se 

kultura spreminja, z njo pa tudi vrednote, so morda Hofstedovi podatki malce zastareli. 

Slovenija se je leta 1991 osamosvojila, nato pa šla skozi tranzicijsko obdobje, ki je 

zaznamovalo vrednote prebivalcev. Marijana Jazbec je leta 2005 izvedla raziskavo med 

slovenskimi poslovneži in ugotovila nekatere spremembe v vrednotah. V spodnji tabeli so 

prikazane razlike. 

 

Graf 1.2: Novejša primerjava kulturnih dimenzij med Slovenijo in ZDA 

 

Vir: Jazbec (2005, str. 52) in spletna stran Geerta Hofsteda 
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Slovenija se je po dimenzijah kulture močno približala ZDA. Pri dolgoročni orientaciji, 

indeksu individualizma ter dolgoročni usmerjenosti se je uvrstila v enak razred kot ZDA in se 

od nje bistveno ne razlikuje. Še vedno pa obstajajo razlike pri dimenzijah moč razdalje in 

indeks moškosti, kjer se rezultat Slovenije ni bistveno spremenil. 

 

2.3 Organizacijska kultura 

 

Pojem organizacijske kulture se je začel pogosteje pojavljati v 80-ih letih minulega stoletja 

(Hofstede in Hofstede 2005, str. 35). Mihalič (2007, str. 5) organizacijsko kulturo opisuje na 

sledeč način: 

 

Organizacijska kultura je celostni in korporativni sistem vrednot, norm, pravil, stališč, 

prepričanj, skupnih lastnosti, načinov izvajanja procesov ter postopkov, vedenja in načina 

delovanja zaposlenih, skupnih ciljev ter vrste in oblike interakcij tako znotraj poslovnega 

sistema kot z njegovim zunanjim okoljem, ki v sedanjosti odražajo prakso skupne 

preteklosti ter so obenem tudi pod vplivom občutka predvidene skupne prihodnosti 

pripadnikov posameznega poslovnega sistema. 

 

Nacionalna in organizacijska kultura sta si v določenih točkah zelo podobni. Njune 

podobnosti se kažejo v svojem sistemu vrednot, obstoju znotraj svojega okoljskega konteksta, 

edinstvenem obdelovanju informacij, razvijanju družbenih odnosov in komuniciranju z 

značilnimi besednimi in nebesednimi kodami (Neuliep 2009, str. 343–344). Organizacijska 

kultura se oblikuje na podlagi sistema vrednot, ki ga postavi vodstvo, ter je podlaga za 

poslanstvo in vizijo, prepričanja in način reševanja težav, ki ga podpirajo pravila delovanja 

organizacije (Ovsenik in Ambrož 2000, str. 145). Kultura v organizaciji je pomembna zaradi 

socialnega spoja med člani organizacije, ki razvijejo skupno identiteto in sodelujejo 

učinkoviteje, ter socialnega spoja med organizacijo in okoljem, pri čemer organizacija 

uresničuje svoje poslanstvo, vizijo in cilje z izborom pravih povezav. Kultura v organizaciji je 

dinamičen proces, ki se ga ne da oblikovati vnaprej (Ovsenik in Ambrož 2000, str. 145). 
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Organizacijska kultura ločuje eno od druge organizacije (Kavčič 1991, str. 132) in se v 

številnih pogledih ne razlikuje od nacionalnih kultur, ker člani organizacije niso odrasli v njej, 

kljub temu pa so se zaposleni z določenim razlogom odločili za delo v določeni organizaciji, 

so vanjo vključeni le med delovnikom in jo bodo nekega dne zapustili (Hofstede in Hofstede 

2005, str. 35).  

 

Organizacijska kultura je celostna (nanaša se na celoto, ki je več kot seštevek vseh njenih 

delov), zgodovinsko determinirana (odseva zgodovino organizacije), družbeno zgrajena 

(nastala in ohranjena je s strani ljudi, ki skupaj tvorijo organizacijo), mehka in težko 

spremenljiva (Hofstede in Hofstede 2005, str. 282). 

 

Organizacijska kultura uravnava obnašanje članov, zato vpliva na vedenje zaposlenih in 

posledično vpliva na poslovne rezultate. Močnejša kot je organizacijska kultura, večji pomen 

pripisujejo zaposleni vrednotam podjetja (Kavčič, 2012). 

 

Treven (2001, str. 88–89) navaja, da organizacijska kultura v veliki meri izhaja iz filozofije 

njenih ustanoviteljev, vpliva na kriterije, ki se upoštevajo pri kadrovanju ter odločanju 

vodstva o sprejemljivem vedenju zaposlenih. V času izbire kandidatov podjetje naredi 

selekcijo tistih, ki izpolnjujejo formalne pogoje ter se vrednotno skladajo s podjetjem. 

Vodstvo podjetja na organizacijsko kulturo med drugim vpliva s stopnjo svobode, ki se 

dopušča sodelavcem, kodeksom oblačenja, nagrajevanjem zaposlenih in s stopnjo 

prevzemanja tveganja. Proces socializacije se za bodočega zaposlenega začne že pred 

prihodom v organizacijo. V tej fazi oseba pridobi vrednote, ki se skladajo z organizacijskimi 

(šola, pretekla zaposlitev), ter se informira o podjetju. Druga faza socializacije se začne z 

zaposlitvijo, ko začne zaposleni spoznavati organizacijo in njeno kulturo, ter se srečuje z 

nekaterimi težavami, v naslednji fazi pa se zaposleni v podjetju začne počutiti dobro, dela 

uspešno in razume celoten sistem organizacije; njena pravila, procedure in neformalno 

sprejete vzorce vedenja (Treven 2001, str. 89–93). 

 

Kljub temu, da se beseda kultura uporabi pri narodih in organizacijah, ne gre za identičen 

fenomen, pišeta Hofstede in Hofstede (2009, str. 284). Nacija ni organizacija, poleg tega pa 



22 

 

sta tako nacionalna kot organizacijska kultura osnovani na različnih vrednotah in praksah 

(torej v simbolih, junakih in ritualih, ki jih podrobneje opisujemo v poglavju 2.1. Elementi 

kulture). Organizacijsko kulturo posameznik pridobi, če začne z delom v posamezni 

organizaciji, v kateri so vrednote že zakoreninjene in veljajo določene prakse, ki so bolj 

površinske kot pri nacionalni kulturi (Hofstede in Hofstede 2009, str. 284).  

 

 

3. KOMUNIKACIJA 

 

 

Čeprav se morda ne zavedamo, ljudje komuniciramo ves čas. Charles Larson (v Neuliep 

2009, str. 8) je leta 2007 ocenil, da je večina Američanov dnevno priča več kot 5.000 

različnim sporočilom. Ljudje na podlagi komunikacije z drugimi ljudmi definirajo to, kar so. 

Ljudje lahko s komunikacijo prepričajo druge ter preprečujejo lokalne, regionalne, nacionalne 

in mednarodne konflikte. Javno nastopanje je eden izmed največjih strahov, ki ga navajajo 

ljudje – celo pogosteje kot strah pred smrtjo (Neuliep 2009, str. 8). 

 

Komunikacija je dvosmeren kodiran proces pretoka informacij v obliki simbolov med 

pošiljateljem in prejemnikom sporočila. Simboli so lahko besede, slike, geste. Sporočilo se 

lahko pošlje posredno (s pomočjo prenosnika sporočila, na primer internet) ali neposredno 

(osebno). Prejemnik mora po prejetju sporočila le-tega dekodirati oziroma razložiti pomen 

prejetih simbolov (Brezovec 2000, str. 103). 

 

Hovland (v Miller 2005, str. 3) in Craig (2001, str. 125) prav tako pišeta, da je komunikacija 

proces. Hovland navaja, da v procesu komunikacije sporočevalec prenaša (običajno) verbalno 

sporočilo, in s tem vpliva na obnašanje prejemnika sporočila, medtem pa Craig trdi, da gre za 

izmenjavo idej in dejanj, podobnih retoriki, katere del je tudi sporočanje. Weaver (v Miller 

2005, str. 3) komunikacijo opisuje kot postopek, v katerem mišljenje enega človeka lahko 

vpliva na drugega. 
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Vsaka oseba je vsestranski komunikator, saj imamo ljudje širok razpon različnih 

komunikacijskih spretnosti, ki poleg besed vključujejo geste, znake, oblike, barve, zvoke, 

vonje, slike in številne druge komunikacijske simbole. Vsaka oseba deluje znotraj svojega 

zaznavnega področja, torej življenjskega prostora, kar velja tako za posameznike kot tudi za 

organizacije in narode. Avtorji dodajajo, da vsaka oseba v komunikaciji zrcali sebe in je tudi 

instrument za komunikacijo (Moran in drugi 2007, str. 44). 

 

Neuliep (2009, str. 9–13) navaja osem dimenzij komunikacije:  

- Proces. Komunikacija se vedno razvija, nima specifičnega začetka ali konca in je 

vedno v gibanju. Verbalna oziroma besedna komunikacija ima jasno določen začetek 

in konec, medtem ko je nemogoče določiti, kdaj se začne in konča neverbalna oziroma 

nebesedna komunikacija. Komunikacije se tudi ne da vzeti nazaj in zaradi tega vpliva 

na prihodnjo komunikacijo. 

- Dinamičnost. Dinamika in proces sta tesno povezana pojma. Tudi zaradi dinamike je 

komunikacija proces, saj dinamično pomeni aktivno in prepričljivo. Ker je 

komunikacija dinamičen proces, je njeno bistvo nemogoče zapisati kot definicijo ali jo 

grafično prikazati. Da bi lahko popolnoma razumeli komunikacijo, moramo biti del 

nje ali ji biti priča med samim dogajanjem. Kot dinamičen proces je komunikacija 

fleksibilna, prilagodljiva in fluidna. 

- Interaktivnost. Komunikacija se dogaja med ljudmi, zato je interaktivna. Zahteva 

aktivno udeležbo dveh oseb, ki sprejemata in oddajata sporočila. Aktivna udeležba pri 

tem pomeni, da oseba zavestno usmerja svoja sporočila proti drugi osebi. Zaradi tega 

je komunikacija dvosmerni proces. 

- Simbolnost. Simbol je poljubno izbran in naučen dražljaj, ki predstavlja nekaj 

drugega. Lahko je beseden ali nebeseden in je sredstvo, s katerim poteka 

komunikacija. Simboli nimajo nobene naravne povezave z entitetami, ki jih 

predstavljajo. Različne kulture za enake pomene uporabljajo različne simbole, na 

primer različne besede kot geste. Med komunikacijo ljudje zakodirajo svoje sporočilo 

v simbole in jih pošljejo drugi osebi. Prejemnik sporočilo odkodira oziroma ga 

prevede in se odzove. Ljudje, ki govorijo druge jezike, uporabljajo različne kode. 

- Namernost. Nekateri strokovnjaki trdijo, da je komunikacija namerna, drugi pa 

pravijo, da se lahko zgodi tudi nenamerno. Namerna komunikacija se zgodi, ko dve ali 

več oseb zavestno sodeluje pri interakciji, ki ima določen namen. Nenamerno 
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komuniciranje pa se lahko zgodi, ko ena oseba prestreže sporočilo, ki ji ga druga ni 

poslala namerno, na primer sklepanje iz obrazne mimike ali gest. Nekateri raziskovalci 

vztrajajo, da je vsako vedenje, namerno ali nenamerno, ki je informativno in ima nek 

pomen, komunikacija. 

- Kontekst. Komunikacije je odvisna od konteksta, v katerem se dogaja. Kontekst 

definira pomen večine sporočil. Obstajajo štirje glavni konteksti, v katerih poteka 

komunikacija: kulturno in mikrokulturno okolje, fizično okolje (lokacija, kjer poteka 

komunikacija), okolje družbenih odnosov (družbene vloge in članstva v skupinah – na 

primer spol, starost, verska usmeritev, stopnja izobrazbe, ekonomski status vplivajo na 

to, kako nekdo komunicira z drugimi, in se vede do njih) in zaznavno okolje 

(motivacije, namere in značajske poteze, ki jih oseba prinese v komunikacijo).  

- Vsenavzočnost. Komunikacija je vsepovsod, vsi jo izvajajo ves čas. Ljudje so 

neprestano bombardirani z besednimi in nebesednimi sporočili. Kamorkoli gre človek, 

povsod poteka komunikacija. 

- Kultura. Kultura oblikuje komunikacijo, komunikacija pa je pogojena s kulturo. Ljudje 

iz različnih kultur komunicirajo različno. Najbolj očitna razlika v komunikaciji med 

dvema kulturama je jezik, vendar pa imajo tudi različne kulture, ki govorijo isti jezik, 

drugačne simbole. Kultura močno vpliva tudi na nebesedno komunikacijo. Nebesedni 

simboli, geste in zaznave osebnega prostora se močno razlikujejo od kulture do 

kulture.  

 

3.1 Proces komunikacije 

 

Komuniciranje je proces, v katerem pošiljatelj skozi komunikacijski kanal pošlje kodirano 

sporočilo prejemniku. To sporočilo je lahko verbalno ali pisno, v obliki slik, grafov, znakov 

ali gest. Prejemnik sporočilo prejme, ga dekodira in se nanj odzove. V komunikacijskem 

kanalu se lahko med posredovanjem sporočila pojavi šum in sporočilo ne pride do 

prejemnika, ali pa ta sporočila ne zna odkodirati oziroma ne razume simbolov. To se zgodi 

zaradi različnih fizičnih, družbenih ali psiholoških pregrad. Tako sporočevalec kot prejemnik 

razumeta edinstveno polje izkušenj, ki se od človeka do človeka razlikuje. Skozi ta osebni 

svet percepcij se filtrirajo, organizirajo in prevajajo vse informacije. Temu psihologi pravijo 

»posameznikov življenjski prostor«. Vsak posameznik doživlja življenje, na katerega vplivajo 

kulturno, versko in družbeno ozadje, drugače. Na podlagi teh izkušenj posameznik oddaja in 



25 

 

sprejema nove informacije. Posameznikova samopodoba, potrebe, vrednote, pričakovanja, 

cilji, standardi, kulturne norme in percepcije vplivajo na to, kako je sporočilo sprejeto in 

interpretirano. Posameznik selektivno sprejema vse nove informacije, določa, katere so 

pomembne in v skladu z lastnimi potrebami. Dve osebi lahko tako popolnoma drugače 

razumeta enako sporočilo. Komunikacija je torej kompleksen proces povezovanja in 

posredovanja zaznavnega polja med sporočevalcem in prejemnikom (Moran in drugi 2007, 

str. 45–46). 

 

Enega izmed prvih in enostavnejših modelov komunikacije sta oblikovala Shanonn in 

Weaver, nato pa so ga različni avtorji dopolnjevali (Wikipedia). Enostavna shema 

komunikacijskega procesa je prikazana na spodnji sliki, iz katere je razvidno, da pošiljatelj 

kodira sporočilo, ki ga pošlje prejemniku, ta pa ga odkodira, nato pa odgovori pošiljatelju. Na 

poti med pošiljateljem in prejemnikom lahko pride do motenj, ki vplivajo na razumevanje 

poslanega oziroma prejetega sporočila. 

 

Slika 3.1: Komunikacijski proces 

 

Vir: Harrell 2002, str. 434 
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3.2 Načini komunikacije 

 

Jezik predstavlja deset odstotkov celotne komunikacije, ostalih 90 odstotkov predstavlja naše 

vedenje, Edwarda T. Halla povzemajo Moran in drugi (2007, str. 62). Kakšno sporočilo bo 

prejel prejemnik, je odvisno od uporabljenih besed (7 odstotkov), kako so besede izgovorjene 

– torej ton glasu, glasnost in podobno (38 odstotkov) ter neverbalne komunikacije – izraz na 

obrazu, gestikuliranje, položaj telesa (55 odstotkov). V nadaljevanju bomo ločili besedno in 

nebesedno komunikacijo ter spoznali njune specifike. 

 

3.2.1 Besedno komuniciranje 

 

Leta 1928 je antropolog Edward Sapir (v Neuliep 2009, str. 215) zapisal, da jezik določene 

kulture vpliva na to, kako ljudje razmišljajo. Kulture imajo svoj način in stil, s katerim 

uporabljajo svoj jezik. William Gudykunsa in Stella Ting-Toomey (v Neuliep 2009, str. 225) 

trdita, da se otroci v različnih stopnjah osvajanja materinega jezika ne učijo le jezika, pač pa 

tudi različnih slogov jezikovne interakcije, ki so edinstveni za njihovo kulturo in odsevajo 

čustvene, moralne in estetske vzorce kulture. Razlikujeta sledeče štiri verbalne 

komunikacijske stile: 

- neposredni − posredni (neposredni slog je direkten in jasno izraža govorčeve želje in 

potrebe, medtem ko je posredni slog značilen za kolektivistične kulture, ko so 

govorčeve namere skrite ali v obliki namigov), 

- kompleksni − natančni − zgoščeni (kompleksni jezik vsebuje veliko besed, pri 

natančnem jeziku povedo osebe le tisto, kar je potrebno, lastnost zgoščenega jezika pa 

je jedrnatost, nedokončane misli in tišina), 

- osebni − kontekstualni (osebni stil je značilen za individualistične kulture, poudarja 

govornika, medtem ko kontekstualni poudarja in se osredotoča na status in vlogo 

govornika) in  

- instrumentalni − emocionalni (instrumentalni jezik je ciljno usmerjen in se osredotoča 

na pošiljatelja sporočila, emocionalni pa je usmerjen procesno in se osredotoča na 

prejemnika). 
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Beamer in Varner (2008 str. 46–51) pišeta, da se jezik in kultura prepletata in sooblikujeta. 

Jezik niso le nevtralne kode in slovnična pravila, temveč tudi sporočila o kulturi. Poznavanje 

kulture nam omogoča, da poznavamo tudi jezik. Če poznamo le jezik, kulture pa ne, se lahko 

zgodi, da ne komuniciramo dobro in oddajamo napačna sporočila.  

 

Jezik je odsev okolja, v katerem živimo. Ekvadorci na primer poznajo štiri vrste banan, 

medtem ko večina Slovencev misli, da obstaja le ena vrsta tega sadeža. Okolje vpliva na 

razvoj tehnologije, izdelkov in primerne slovnice. Kulture v tropskem pasu ne bodo razvile 

sistemov za ogrevanje, po drugi strani pa tudi kulture iz hladnejših delov zemlje ne bodo 

razvijale hladilnih klimatskih naprav, zato zanje ne bodo poznali besed. 

 

Poleg okolja se v jeziku odsevajo tudi vrednote. Težava, ki se pojavi pri komunikaciji z 

ljudmi iz drugih kultur, je, da prevajamo koncepte iz drugega jezika in kulture v našega. 

Vrednot iz druge kulture se morda v besedah, ki jih uporabljamo v naši, ne da izraziti, zato 

imajo besede in stavki popolnoma drugačen pomen. 

 

Nekatere kulture včasih uporabljajo enake besede, ki imajo različne pomene. Če se tega pri 

komunikaciji ne zavedamo, so rezultati lahko smešni, zoprni ali dragi, če gre za poslovno 

komunikacijo. Kljub temu, da dva človeka, ki prihajata iz različnih kultur, govorita enak 

jezik, ne pomeni, da se bosta razumela, in da med njima ne bo prihajalo do nesporazumov 

(Beamer in Varner 2008, str. 46–51). 

 

Možina in drugi (v Treven 2001, str. 197) pišejo, da so prednosti govornega komuniciranja 

oddaja sporočila v kratkem času, takojšnja povratna informacija, hitro odkrivanje napak v 

sporočilu in možnost komunikacije z več osebami, medtem ko kot slabosti navajajo, da se 

lahko prejeto sporočilo močno razlikuje od poslanega, in da lahko pride v pogovoru do 

entropije pri  sodelovanju več oseb. Prednosti pisnega komuniciranja Možina in drugi (v 

Treven 2001, str. 198) opredelijo kot trajnost sporočila, možnost premisleka in oblikovanja 

sporočil ter jasnost in dodelanost sporočil, med slabosti takšnega sporočanja pa štejejo 

dolgotrajnejše čakanje na povratno informacijo, dolgotrajnejši prenos sporočila in negotovost 

ali je prejemnik sporočilo prejel in ga razumel. 
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Z govorom je povezano tudi poslušanje. To je kompleksna aktivnost, ki jo Moran in drugi 

(2007, str. 55) razdelijo na več ravni, in sicer na slišanje (kar ne pomeni tudi poslušanja, 

temveč le zaznavanje zvoka v okolju), zbiranje informacij (pri čemer se poslušalec osredotoča 

le na glavna dejstva), cinično oziroma defenzivno poslušanje (ko poslušalec meni, da gre pri 

komunikaciji za njegovo zlorabo), žaljivo poslušanje (kjer poslušalec govorca »lovi« za 

izrečenimi besedami), vljudno poslušanje (sogovornika se ne poslušata, temveč le vljudno 

prikimavata in govorita vsak svoje) ter aktivno poslušanje. Pri slednjem poslušalec resnično 

posluša sogovornika in ga skuša razumeti, se vživeti v njegovo pripovedovanje in aktivno 

sodelovati v pogovoru.  

 

V medkulturni komunikaciji je poslušanje izrednega pomena, trdijo Moran in drugi (2007, str. 

55), saj se lahko s površnim poslušanjem sogovornika iz različnih kultur razumeta popolnoma 

napačno, kar lahko vodi v težave. Izpostavljajo tri stopnje poslušanja v medkulturni 

komunikaciji, ki so potrebne za uspešno komunikacijo: 

1. pozorno poslušanje osebe in sporočila, 

2. poudarjanje glavnih točk in ustvarjanje »poročila«, 

3. povzemanje govorca z drugimi besedami. 

 

3.2.2 Nebesedno komuniciranje 

 

Nebesedno komuniciranje so vsa sporočila, ki si jih pošiljajo osebe s telesnimi gibi, vokalnimi 

lastnostmi in uporabo časa, prostora, predmetov, obleke in vonja (Neuliep 2009, str. 247). 

 

Najpomembnejša pri komunikaciji je govorica telesa, ki predstavlja 90 odstotkov vsega 

sporočanja. Uporabljajo jo v vseh kulturah, vendar  lahko enaka gesta z rokami v različnih 

kulturah pomeni popolnoma drugačno stvar. Govorico telesa v mednarodnih odnosih lahko 

razvrstimo v tri skupine, pri čemer pri prvih dveh lahko nastanejo težave: 

- drugačen pomen enake geste v različnih kulturah, 

- gesta za predstavnika druge kulture ne pomeni nič in je ne prepozna, 

- gesta v obeh kulturah pomeni enako in jo oba predstavnika različnih kultur razumeta 

(Moran in drugi 2007, str. 62). 
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Jandt (2010, str. 112) piše, da so kategorije nebesednih kod proksemika, kinestika, parajezik, 

tišina, haptika, obleka in fizični izgled, teritorialnost in olfaktorno zaznavanje, Chaney in 

Martin (2011, str. 117) pa dodajata še kronemiko. 

 

Proksemika se nanaša na zaznavanje in uporabo prostora, vključno s teritorialnostjo in 

osebnim prostorom. Teritorialnost je povezana z geografskim prostorom, medtem ko je osebni 

prostor percepcija psihološkega prostora, ki ga avtorji pogosto predstavljajo kot mehurček, v 

katerem se ljudje vsakodnevno gibajo (Neuliep, 2009, str. 263). Hall (v Jandt 2010, str. 113–

114) piše, da se kulture razlikujejo med seboj glede na osebni prostor. Koliko prostora si 

želimo med sabo in sogovornikom je odvisno od kulturnega učenja, družinske vzgoje, 

specifične situacije in odnosov z ljudmi, s katerimi se pogovarjamo. Hall loči štiri različne 

proksemike, ki so prikazane na spodnji sliki. V intimni prostor ljudje spuščamo samo osebe, s 

katerimi smo si čustveno blizu. Če v intimni prostor pridejo druge osebe, se počutimo 

ogroženo. Najbližja meja osebnega prostora je razdalja za rokovanje, navadno tako blizu 

stojijo pari v javnosti. V družbeni prostor spustimo prodajalce in sodelavce, v javnem prostoru 

pa je razdalja večja, kot na primer med predavateljem in študenti. 

 

Slika 1.2: Razdalje v osebnem prostoru 

 

Vir: http://proxemiczones.blogspot.com 
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Vendar pa se, kot že rečeno, osebni prostor pri posameznih kulturah lahko razlikuje. 

Francesco in Gold (v Treven 2001, str. 205) pišejo, da imajo ljudje iz Južne Amerike, Južne in 

Vzhodne Evrope in Bližnjega vzhoda manjši osebni prostor, medtem ko imajo severni 

Evropejci in severni Američani večji osebni prostor. To razliko Treven (2001, str. 205–206) 

razloži s tendenco posamezne kulture k visoki ali nizki stopnji povezave med ljudmi. Osebe, 

ki pripadajo kulturi z visoko stopnjo povezav, imajo manjši osebni prostor in stojijo tesneje 

drug ob drugem, pri komunikaciji uporabljajo dotike, medtem ko ravno obratno velja za osebe 

iz kulture z nizko stopnjo povezav. 

 

Kinestika je skupen izraz za geste, premike telesa, obrazno mimiko in očesni stik, piše Jandt 

(2009, str. 113). Paul Ekman in Wallace Friesen (v Nuliep 2010, str. 250) kinestiko razdelita 

na embleme, ilustracije, obrazni izraz čustev, regulatorje in adapterje. Embleme opišeta kot 

primarno gestikulacijo , ki ima neposreden verbalni prevod, medtem ko so ilustracije naučene 

geste, ki podprejo govornikovo misel (na primer dvignjena pest v zrak kot znak upora ali 

moči). Čustva ljudje najbolj izrazimo z obrazom, tako lahko odpremo ali zapremo kanale za 

komunikacijo, izrazimo čustva in osebnost ter komuniciramo naša čustvena stanja. Adapterji 

so ravnanja, ki zadovoljijo psihološke ali fizične potrebe, na primer študentovo trkanje s 

svinčnikom po mizi med čakanjem na rezultate izpita. Regulatorji so tista vedenja in 

aktivnosti, ki upravljajo, vodijo ali usmerjajo pogovor. To je na primer očesni stik, ki se zelo 

razlikuje od kulture do kulture. Očesni stik s sogovornikom je v Sloveniji in ZDA znak dobre 

komunikacije, za Japonce in Kitajce pa to pomeni nezaupanje (Treven 2001, str. 205). 

 

Parajezik so neverbalni elementi jezika, ki navadno, vendar ne vedno, spremljajo govor. 

Knapp in Hall (v Neuliep 2009, str. 261) parajezik delita na dve kategoriji; kvaliteto glasu in 

vokalizacijo. Vokalne kvalitete zajemajo barvo glasu, ritem, tempo, artikulacijo in resonanco 

glasu. Med vokalizacijo pa štejeta smeh, jok, vzdihovanje, riganje, požiranje, čiščenje grla, 

smrčanje in tako dalje. Druge parajezične vokalizacije zajemajo medmeti, kot sta »uh« in 

»ah« in naglas. Prav s poslušanjem parajezika lahko hitro ugotovimo, ali je oseba, s katero se 

pogovarjamo, iskrena, živčna, sproščena, sarkastična ali cinična, glede na naglas pa lahko 

ugotovimo tudi od kod prihaja. Neuliep (2009, str. 261–263) definira tišino kot del parajezika. 

Tišina ni izogib komunikaciji, piše Jandt (2010, str. 119): 

 



31 

 

… lahko pomeni strinjanje, apatičnost, strah, zmedenost, kontemplacijo, nestrinjanje, 

zadrego, zavezo, obžalovanje, potlačeno sovražnost, spoštovanje, žalost, razmišljanje ali 

še številne druge pomene. 

 

Vendar pa različne kulture tišino razumejo drugače. V ZDA je tišina razumljena kot »pavza, 

odmor in prazen prostor ali odsotnost besedne komunikacije«, jemljejo jo s previdnostjo in se 

ob njej počutijo neprijetno. Nasprotno pa velja za Japonsko, kjer je tišina pomemben del 

komunikacije, saj se z njo izogibajo direktnosti (takojšnjemu odgovoru z »ne«, na primer) in 

ohranjajo harmonijo (Neuliep 2009, str. 262–263). 

 

Haptika pomeni komuniciranje z dotikom. V nekaterih kulturah se je dotiku neznancev bolje 

izogniti, na primer na Tajskem je zelo nevljudno, če se neznanec dotakne glave otroka, saj 

domačini verjamejo, da je glava otroka dom duše, ki še ni dovolj močna in lahko zboli, če se 

je kdo dotakne. V nekaterih kulturah se ljudje dotikajo pogosteje kot v drugih. Američani  se 

dotikajo redko, imajo eno najnižjih stopenj priložnostnega dotikanja na svetu, piše Jandt 

(2010, str. 120). Prijatelji v ZDA bi se med klepetom v lokalu morda dotaknili dvakrat na uro, 

medtem ko bi se dva Francoza na primer dotaknila stokrat. V ZDA bi moška iz Srednjega 

vzhoda, ki se držita za roke, označili za geja, čeprav bi za njiju ta dotik pomenil le 

prijateljstvo. Jones (v Jandt 2010, str. 120) pravi, da so Američani bolj ozaveščeni o 

neprimernem dotikanju in spolnemu nadlegovanju. V ZDA ima večina dotikanja simbolni 

pomen, vendar je od konteksta odvisno ali je nekaj primerno ali ne. 

 

Oblačenje lahko razkriva kulturno dediščino. Velikokrat ljudje zavestno spreminjajo svoj 

videz, da bi s tem sporočili svojo identiteto. Veliko kultur ima stroga pravila, kako naj bi se 

ljudje oblačili – kršenje teh pravil lahko vodi v sankcije. Obleka lahko izraža človekovo 

starost, spol in status v kulturi (Jandt 2010, str. 227–237). 

 

Vonj ostaja eden izmed najmanj razumljenih čutil. Velik del človekovih možganov je 

namenjen olfaktornemu zaznavanju. Voh je edini čut, ki je neposredno povezan z limbičnim 

sistemom in je zato najosnovnejši, primarni čut. Veliko kultur ima postavljene norme glede 

sprejemljivih in nesprejemljivih vonjav, povezanih s človeškim telesom. Ko posamezniki ali 
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skupine ne izpolnjujejo teh norm, je njihov vonj znak za druge člane kulture, da je nekaj 

narobe z njimi, psihično ali fizično, piše Neuliep (2009, str. 267). Kohl in Francoeur (v 

Neuliep 2009, str. 267) pišeta, da ameriška puritanska tradicija »čistoča leži poleg 

božanskosti« lahko razloži obsedenost Američanov z dezodoranti, parfumi, mili in šamponi. 

Neuliep (2009, str. 168) piše, da Muslimani verjamejo, da sta čistoča telesa in čistost duše 

povezana. Muslimanke se morajo očistiti po vsaki menstruaciji. Umiti se je potrebno tudi pred 

in po obedu – Koran veli, da si je treba pred vsako izmed petih molitev dnevno umiti dlani, 

roke in noge. 

 

Kronemika pomeni odnos do časa, zajema dve vrsti časa; objektivni (vključuje ure in 

koledarje) in subjektivni (odvisen od posameznikove zaznave časa). Dva najpomembnejša 

časovna sistema, ki sta povezana z mednarodnim poslovanjem, sta monokromatski in 

polikromatski čas. Monokromatske kulture opravljajo le eno večjo aktivnost hkrati. Čas je 

zanje oprijemljiv (pravijo, da »zapravljajo čas), poteka linearno ter se ga da upravljati. Za te 

kulture je značilno, da jemljejo roke in dogovorjene sestanke resno ter ne zamujajo. To je 

značilno za nizko kontekstualne kulture; za Američane, Angleže, Švicarje, Nemce. 

Polikromatske kulture pa počnejo več stvari hkrati in jih motnje pri tem ne ovirajo. Rokov in 

dogovorov glede sestankov ne jemljejo resno in pogosto zamujajo. Med te kulture spadajo 

ljudje iz Latinske Amerike, Južne Evrope in Srednjega vzhoda (Chaney in Martin 2011, str. 

117). 

 

3.3 Komunikacija v globalnem okolju 

 

Današnji svet oblikuje globalizacija, zato je komunikacija z osebami, ki prihajajo iz drugega 

konca sveta,za številna podjetja postala stalnica. Telekomunikacijski napredek, masovni 

transport, tehnologija in spremembe v globalni politični areni so pripeljali do pojava globalno 

informacijsko orientirane kulture. S širitvijo globalizacije se je povečalo zavedanje za 

globalno kompleksnost medkulturne interakcije, pišejo Moran in drugi (2007, str. 185). 

Globalizacija se odvija na makro- in mikroravni. Na makro ravni gre za širitev tehnologije s 

poslovanjem, na mikroravni pa za posameznike, ki uporabljajo prenosne računalnike, mobilne 

telefone in internet ter tako močno povečujejo interakcijo. Na makro ravni obstaja globalna 

kultura tehnologije, komunikacije in poslovanja, na mikroravni pa izkušenj, vrednot, percepcij 
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in obnašanja posameznikov glede na njihovo etnično poreklo. Zaradi spremembe v globalnem 

delovnem okolju iz homogenih v heterogene skupine so se delavci združili v koalicije in 

zavezništva na novi osnovi, ki se pomika mimo razlik v rasi, spolu, barvi ali oblačenju. 

Takšne pobude v delovnem okolju zmanjšujejo medkulturne konflikte, rasizem in predsodke. 

 

Vsaka oseba v delovno okolje prinese edinstveno kombinacijo preteklosti in izkušenj, 

dediščine in izobrazbe. To predstavlja ogromen vir novih idej in vitalnosti. Z raznolikostjo na 

delovnem okolju se lahko poveča tudi znanje organizacije, če ga ta zna izkoristiti (Moran in 

drugi 2007, str. 189).  

 

Do medkulturne komunikacije pride vedno, ko si najmanj dve osebi iz kulturno različnih 

okolij izmenjata besedne ali nebesedne simbole (Neuliep 2009, str. 21). Število nesporazumov 

se v medkulturni komunikaciji veča premosorazmerno s številom neznanih spremenljivk, ki 

se pojavijo zaradi kulturnih razlik (Moran in drugi, 2007, str. 47). Tong-Toomey (1999, str. 

21) piše, da je glavni cilj simbolne izmenjave med osebama iz različnih kultur ustvariti 

deljena mnenja med neenakima posameznikoma v interaktivni situaciji. Tudi Jelovac in Rek 

(2010, str. 92) medkulturno komunikacijo definirata podobno. Pravita, da gre za proces 

izmenjave sporočil s kulturno pogojenim pomenom med osebami iz različnih kultur in/ali 

subkultur, pri čemer gre sporočilo skozi transformacijo. 

 

Oseba, ki prihaja v stik z ljudmi iz drugih kultur, mora imeti razvite določene komunikacijske 

kompetence. Wiseman (2002, str. 209) piše, da je kompetentna komunikacija sestavljena iz 

vedenj, ki so učinkovita in primerna. Učinkovita komunikacija dopušča ljudem, da dosežejo 

želene osebne rezultate, to pa lahko uresničijo le tako, da kontrolirajo in vplivajo na družbeno 

okolje. To pomeni, da so zmožni identificirati svoje cilje, natančno predvideti sogovornikove 

odzive, izbrati uspešno komunikacijsko strategijo, sprejemati to strategijo in natančno oceniti 

rezultate interakcije.  

 

Medkulturne komunikacijske veščine niso nekaj, s čimer se rodimo, in se ne zgodijo po 

naključju. Za dobro medkulturno komunikacijo potrebujemo znanje, motivacijo in veščine, 

piše Wiseman (2002, str. 211). Pri tem se znanje nanaša na zavedanja ali razumevanje 
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potrebnih informacij in dejanj, kot so informacije o ljudeh, zakonih komunikacije, kontekstu, 

ter pričakovanjih glede vodenja interakcije z osebo iz druge kulture. V kolikor oseba, ki se 

podaja v medkulturno komunikacijo, nima teh informacij, bo zelo verjetno naredila napake, 

izbrala neprimerne komunikacijske strategije, kršila pravila etike ali pa osramotila sebe ali 

druge. Prav tako  ne bo vedela, kje je naredila napake, da bi jih lahko popravila. Da bi 

pridobili to znanje, morajo biti posamezniki dovzetni za povratne informacije, ki jih dobivajo, 

in biti kognitivno fleksibilni, da upoštevajo te povratne informacije. Motivacija se nanaša na 

čustveni sklop, potrebe, zagon, povezan s pričakovanjem sodelovanja v medkulturni 

komunikaciji. Na motivacijo posameznika lahko vplivajo faktorji kot so nestrpnost, 

dojemanje družbene distance, privlačnost, etnocentrizem in predsodki. Veščine se nanašajo na 

učinkovito in primerno vedenje v kontekstu komunikacije. Spitzberg (v Wiseman 2002, str. 

212) piše, da morajo biti veščine ponovljive in ciljno usmerjene. Ni dovolj, da oseba 

naključno reagira pravilno, takšno dejanje mora znati ponoviti tudi, ko se prihodnjič znajde v 

podobni situaciji. »Za takšno vedenje mora obstajati teleološka podlaga, sicer je to le 

vedenje,« piše Wiseman (2002, str. 212). Cilj za takšno vedenje je lahko osebni, didaktični, 

družbeni ali kontekstualni.  

 

Osebe, ki želijo uspešno komunicirati s pripadniki drugih kultur, morajo razviti določene 

kompetence, piše Jandt (2010, str. 62). Chen (v Jandt 2010, str. 54) navaja štiri kompetenčna 

področja: 

- Osebnostna moč. Dobri komunikatorji se morajo dobro poznati in skozi 

samozavedanje sprožiti pozitivne odnose. 

- Komunikacijske veščine. Obsegajo besedno in nebesedno komuniciranje, za kar 

oseba, ki komunicira, potrebuje veščine sporočanja, prilagodljivost vedenja, 

upravljanje z interakcijami in socialne veščine. 

- Psihološka prilagoditev. Dobri komunikatorji se morajo hitro prilagajati novim 

okoljem. 

- Kulturno zavedanje. Pomeni razumevanja družbenih običajev in družbenega sistema 

določene kulture. Razumevanje, kako ljudje mislijo in se vedejo, je ključnega pomena 

pri kulturnem zavedanju. 

 

Samovar in Porter (v Moran in drugi 2007, str. 60) pišeta, da spremenljivke v 

komunikacijskem procesu vplivajo na naše dojemanje, kar vpliva na pomen, ki ga 
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pripisujemo vedenju oseb, s katerimi se srečujemo v medkulturnem okolju. Moran in drugi 

(2007, str. 61) pišejo, da mora vsak, ki želi učinkovito delovati v medkulturnem okolju, 

upoštevati sledeče spremenljivke: 

 Odnosi – psihološka stanja, zaradi katerih se obnašamo na določen način. Mednje na 

primer štejemo etnocentrizem, ki je sodeč odnos do drugih kultur, pri čemer oseba 

uporablja svojo kulturo za standard in jo primerja s tisto, s katero se srečuje. 

 Stereotipi – prepričanja o lastnostih neke osebe ali skupine, ki temeljijo na 

posploševanju in nam omogočijo, da organiziramo in razumemo svoje okolje. Ljudje 

moramo ocenjevati situacije, stvari in ljudi na tak način, da se znamo v podobnem 

trenutku odzvati pravilno. Pomagajo nam predvideti vedenje in preprečujejo 

negotovost. 

 Družbena organizacija kultur  vpliva na percepcijo o kulturah. Geografska družba je 

sestavljena iz predstavnikov naroda, plemena ali verskih sekt, vodilno družbo 

sestavljajo elitne skupine, katere del so tudi menedžerji (v poslovnem okolju). Pogosto 

so člani več geografskih družb. Po eni strani naj bi komunikacija med dvema 

menedžerjema iz različnih kultur potekala nemoteno, vendar pa se med drugim 

pojavljajo razlike v vrednotnem sistemu, pristopu in prioritetah, kar lahko povzroča 

težave. 

 Miselni vzorci – razlikujejo se od kulture do kulture. Kar je logično in razumsko na 

Zahodu, bodo Kitajci ali Japonci videli povsem drugače. 

 Vloge v družbi – vplivajo na to, kako se do posamezne osebe v družbi obnašati in 

komunicirati z njo.  

 Jezikovna sposobnost – globalni vodje menijo, da je znanje tujega jezika zelo 

pomembno, vendar pa je kljub temu včasih nujno, da na poslovnih sestankih sodeluje  

usposobljen tolmač, da ne prihaja do nesporazumov. 

 Prostor – osebni prostor se med posameznimi kulturami razlikuje. Medtem ko je za 

Američane osebni prostor velik dobrega pol metra, imajo Latinoameričani bistveno 

manjši osebni prostor.  

 Občutek za čas – kulture različno dojemajo in interpretirajo čas. V Severni Ameriki, 

na primer je čas linearen in sestavljen iz preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, medtem 

ko vzhodnoazijske kulture čas dojemajo kot neskončen bazen, v katerem se dogajajo 

različne stvari in nato minejo. Različno dojemanje časa lahko povzroča konfuznost.  
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Komunikacija z osebo iz druge kulture lahko s seboj prinaša veliko negotovosti, piše 

Neuoliep (2009, str. 26), saj komunikator morda ne pozna sogovornikove kulture, vrednot, 

navad, vedenj, pravil oblačenja in je zato negotov, kako naj se vede v takih okoliščinah. 

Takšna negotovost pa vodi v živčnost in nestrpnost. Charles Berger (v Neuliep 2009, str. 26) 

navaja, da kadarkoli oseba pride v stik z neznancem iz druge kulture, želi znižati negotovost 

in povečati možnost predvidevanja o sogovorniku, kar lahko doseže z besednimi in 

nebesednimi strategijami, kot je postavljanje vprašanj in primerna nebesedna izraznost.  

 

Pri medkulturni komunikaciji se lahko pogosto zgodi, da osebe naletijo na ovire, sploh kadar 

sta si kulturi oseb, ki sta udeleženi v komunikacijskem procesu, različni. Komunikacijske 

ovire otežujejo učinkovito komunikacijo. Chaney in Martin (2011, str. 13) pišeta, da so lahko 

ovire pri medkulturni komunikaciji sledeče: 

- Fizične – prostor, čas, okolje, fizični medij, preko katerega poteka komunikacija; 

- Kulturne – etnične, verske, družbene razlike; 

- Zaznavne – zaznavanje skozi lastne percepcije brez upoštevanja sogovornika; 

- Motivacijske – duševna vztrajnost sogovornika; 

- Doživljajske – pomanjkanje podobnih življenjskih dogodkov;  

- Čustvene – čustva, ki jih ima sporočevalec do prejemnika sporočila; 

- Jezikovne – govorjenje različnih jezikov ali uporaba zahtevnejših izrazov, kot jih 

razume sogovornik; 

- Nebesedne – sporočila, pri katerih se ne uporablja besed; 

- Konkurenčne – zmožnost prejemnika sporočila, da počne še druge stvari, namesto da 

bi spremljal komunikacijo. 

 

3.3.1 Modeli medkulturne komunikacije 

 

Za razliko od komunikacije med osebama, ki prihajata iz enakega kulturnega okolja, se 

medkulturna komunikacija odvija med osebama, ki prihajata iz različnih kultur. Kot sem že 

omenila v poglavju 3.1. Proces komunikacije, sta model komunikacije oblikovala Shanonn in 

Weaver, omenjeni model pa je podlaga tudi za številne modele medkulturne komunikacije. 

Enega izmed takšnih modelov je oblikovala tudi Helen Deresky (2011), ki je prikazan na 

spodnji sliki. V modelu medkulturne komunikacije menedžerji komunicirajo, da koordinirajo 
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aktivnosti, širijo informacije, motivirajo osebje in oblikujejo načrte. Pomembno je, da 

prejemnik sporočila pravilno interpretira pomen določene komunikacije. Vse, kar takšno 

komunikacijo onemogoča, je šum. Šum je lahko povzročen zaradi različne kulture, ki ji 

pripadata sogovornika, vrednot, izkušenj, odnosov. Kulturni šum predstavljajo spremenljivke, 

ki spodkopavajo prvotni pomen sporočila. To pomeni, da osebam v komunikaciji ne bo 

dovolil, da bi minimalizirali šum in izboljšali komunikacijo. Sporočilo v medkulturni 

komunikaciji namreč vsebuje pomen, ki ga sogovornik ne razume. 

 

Slika 3.3: Model medkulturne komunikacije Helen Deresky 

 

Vir: Deresky 2011, str. 139 

 

Malce drugačen model medkulturne komunikacije je predstavil Neuliep (2009). Razlaga, da 

se medkulturna komunikacija zgodi med različnimi medkulturnimi konteksti (to so postavitev, 

situacija, okoliščine, ozadje in okvir, v katerem se komunikacija zgodi); med kulturnim, 

mikrokulturnim, okoljskim, zaznavnim in kontekstom družbenih odnosov. V zunanjem krogu 

model predstavlja kulturni kontekst, v katerem se vse komunikacijske izmenjave med 

osebami dogajajo znotraj neke kulture. Kulturni kontekst predstavlja akumuliran vzorec 

vrednot, prepričanj in vedenj, ki ga deli skupina ljudi z enotno zgodovino ter besednim in 

nebesednim sistemom simbolov. Mikrokulturni kontekst je Neuliep postavil v drugi krog. Ta 

kontekst predstavljajo skupine, mikrokulture, ki so drugačne od prevladujoče kulture in se 
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navadno razlikujejo po etničnosti, rasi ali jeziku. Naslednji krog predstavlja okoljski kontekst 

in je fizična, geografska lokacija interakcije. Določa, kdaj in kje se bodo uveljavila določena 

pravila. Znotraj okoljskega konteksta se nahajata zaznavni kontekst osebe iz kulture A in 

zaznavni kontekst osebe iz kulture B. Zaznavni kontekst pomeni posamezne karakteristike v 

vsaki interakciji, vključno s spoznanji, stališči in motivacijo sogovornikov, tesno je povezan z 

zbiranjem, shranjevanjem in pridobivanjem informacij. Kontekst družbenih odnosov povezuje 

oba percepcijska konteksta in pomeni odnos med interakcijami. Vsaka oseba v interakciji 

prihaja v odnos z drugo osebo in na tej podlagi prevzame določeno vlogo. Interakcija se glede 

na vloge, v katerih sta sogovornika, razlikuje od kulture do kulture. Med percepcijskima 

kontekstoma poteka besedna in nebesedna komunikacija, ki se prav tako razlikuje glede na 

posamezne kulture. Neuliepov model medkulturne komunikacije je prikazan na spodnji sliki. 

 

Slika 3.4: Neuliepov model medkulturne komunikacije 

 

Vir: Neuliep 2009, str. 25 

 

3.4 Konflikt 

 

Ker je globalno okolje medsebojno povezano, smo ljudje v neprestanem stiku z našimi 

kulturnimi razlikami, etikami, verami, temeljnimi prepričanji in vrednotami. S tem so 

povezani tudi konflikti, ki smo jim priča že od samega začetka obstoja človeka.  
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Beseda konflikt izvira iz latinskega izraza confligare, ki pomeni spopad, boj, udariti se, 

nasprotovanje, navzkrižje. Konflikt razumemo kot »prepir, nesoglasje med različnimi držami, 

dolžnostmi, interesi ali nezdružljivimi načeli, ki jih povzročajo nezdružljivi motivi, čustva, 

misli ali namere« (Jelovac in Rek 2010, str. 103). Vsakodnevno se srečujemo s konflikti. 

Pojavljajo se na medosebnem, družbenem, nacionalnem in globalnem nivoju.  

 

Kadar gre za konflikt med več kulturami, govorimo o medkulturnem konfliktu. Slednji je 

navadno spor, ki je prerasel v spopad, njegovi vzroki pa so lahko nasprotujoči si kulturni 

vzorci, enako močna vrednostna sistema ali interesa, nasprotujoče si norme obnašanja, 

komuniciranja in delovanja, izraz nestrinjanja glede kulture, politike, organizacije, poslovanja 

ali čustvena nasprotovanja in z njimi povezane napetosti (Jelovac in Rek 2010, str. 140). 

Ting-Toomey (1998, str. 401) piše, da se vsaj dva različna kulturna sistema ne strinjata glede 

vrednot, norm, procesov in ciljev. Konflikt pogosto vznikne zaradi različnih pričakovanj 

glede sprejemljivega ali nesprejemljivega vedenja v interakciji, ki lahko povzroči zapleten in 

polariziran konflikt, če se takšno vedenje nadaljuje. Medkulturni konflikti večinoma nastanejo 

zaradi pomot pri komunikaciji ali zaradi ignorance. Vsaka oseba je socializirana v skladu z 

vrednotami in normami lastne kulture, zato razmišlja in se obnaša na določen način, to pa 

vpliva na njegovo komunikacijo. Posamezniki v konfliktu težko dosežejo svoj potencial. 

 

3.4.1 Reševanje medkulturnega konflikta 

 

Na vedenje oseb v medkulturni organizaciji vpliva več faktorjev. Kulturno okolje, iz katerega 

izhajajo posamezniki, določajo njihovo vedenje, zaradi katerega lahko nastane medkulturni 

konflikt, težava se lahko pojavi tudi pri reševanju takšnih konfliktov.  

 

Dve komunikacijski aktivnosti, ki sta temeljnega pomena pri reševanju medkulturnih 

konfliktov za vodje, sta upoštevanje kulturne, politične in ekonomske kompleksnosti, ki je 

vključena v konflikt, ter upoštevanje vseh perspektiv in zornih kotov ter razmišljanje o več 

projekcijah sistemskih posledic določenih akcij za ugotavljanje mogočih in alternativno 

povsem mogočih, vendar »manj verjetnih« rezultatov. 
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Oseba, ki ne prepozna različnih »resničnosti« posameznih kultur, dela napake in obsodbe, to 

pa vodi do konfliktov. Vodje, ki prepoznavajo različne »resničnosti«, pa v podjetju učinkovito 

implementirajo medkulturno sinergijo, pišejo Moran in drugi (2007, str. 234). 

 

V različnih kulturah se reševanja konfliktov lotevajo na različne načine, zato imajo pripadniki 

različnih kultur lahko zelo drugačne poglede na to, kako naj bi se lotili njihovega reševanja. 

Konflikt se lahko še poglobi, če do njega udeleženi pristopijo nepravilno. Moran in drugi 

(2007, str. 134) navajajo, da so v individualističnih kulturah vzorci obnašanja ob konfliktih 

sledeči: 

 individualistične kulture povzemajo analitično, linearno logično in naredijo pregled 

razlik med konfliktom in vzorci konflikta, ki so vključeni, 

 konflikt se zgodi, ko so kršena individualna pričakovanja, 

 ljudje iz individualističnih kultur so neposredni in konfrontalni, 

 individualistične kulture pri reševanju konfliktov vzpodbujajo orientacijo k rešitvi in 

akciji, odprto in direktno komunikacijo ter linearno logiko z uporabo racionalnega in 

dejstev. 

 

Medtem pa se pripadniki kolektivističnih kultur lotevajo reševanja konfliktov povsem 

drugače: 

 kolektivistične kulture povzemajo holistično (celostno) logiko s skupinsko 

orientiranimi, kolektivnimi normativnimi pričakovanji, 

 med konfliktom in partnerji v konfliktu velja integracija ne ločevanje, 

 konflikt se zgodi, ko so kršena kolektivistična pričakovanja, 

 ljudje iz kolektivističnih kultur prikrivajo, so indirektni, nekonfrontalni in pasivno 

agresivni, 

 pri reševanju konfliktov je ohranjanje dobrega imena in osebnih zvez prioriteta, 

 uporabljajo intuitivno, afketivno, dvoumno in indirektno retoriko za reševanje 

konfliktov (Moran in drugi 2007, str. 234). 

 

Upravljanje konflikta vključuje strategije, ki minimizirajo nefunkcionalnost konflikta in 

maksimizirajo konstruktivne funkcije konflikta, zaradi česar se poveča znanje in učinkovitost 

v organizaciji (Rahim v Yuan, 2010). Rahim in Bonoma (v Yuan, 2010) definirata pet 
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različnih stilov reševanja konfliktov: integracija, dominacija, obveza, izogibanje in 

kompromis. Oseba, ki je orientirana k integraciji, kaže skrb zase in za druge in sodeluje z 

drugo stranjo, da bi se dosegla sprejemljiva rešitev, zato je ta pristop prepoznan kot zmaga-

zmaga (ang. win-win). Dominantno orientirana oseba kaže visoko skrb zase in majhno skrb za 

druge, kar pomeni, da bo dominantna stran z nasilnim vedenjem ignorirala potrebe drugih. 

Taka strategija ima za rezultat zmaga-poraz (ang. win-lose). Ko gre za osebo, ki je nagnjena h 

kompromisom, se oseba osredotoča na sredinsko možnost, kar pomeni, da to vključuje daj-

dam situacijo na obeh straneh (vsaka stran se nečemu odreče, da bi prišla do konsenza). Ta 

strategija je kategorizirana kot ne zmaga ne poraz (ang. no-win, no-lose). Za strategijo obveze 

je značilno, da je oseba bolj zaskrbljena za druge kot zase. Podobnosti so poudarjene, razlike 

pa spregledane, s čimer želi oseba zadovoljiti nasprotno stran in doseči dogovor. Strategija 

izogibanja se kaže v majhni skrbi zase in za druge, kar je povezano z izogibanjem konfliktom. 

Takšna strategija ima slab konec, saj obe strani izgubita. 

 

 

4. MEDKULTURNE ORGANIZACIJE IN VODENJE V NJIH 

 

 

Podjetja vse pogosteje poslujejo preko državnih meja. To pomeni nove priložnosti za 

poslovanje, hkrati pa tudi velik izziv, saj se je treba prilagoditi drugim kulturam. Po drugi 

strani pa zaradi globalizacije in migracij v podjetjih nastajajo večkulturne ekipe, s katerimi je 

treba znati upravljati. Ekipa oseb, ki prihaja iz različnih kulturnih okolij, lahko podjetju 

prinese številne pozitivne rezultate, vendar morajo biti vodje takšnih ekip usposobljeni za 

medkulturno komuniciranje in vodenje, da ne prihaja do medkulturnih konfliktov. 

 

Menedžerji so tako kot drugi ljudje rojeni v svojo kulturo, kar pomeni, da so se te kulture 

naučili, bili socializirani in imajo vrednote in prepričanja, ki usmerjajo njihovo razmišljanje, 

čustva in vedenje, piše Neuliep (2010, str. 343). To pomeni, da se morajo naučiti 

medkulturnega komuniciranja, da so lahko pri svojem delu v mednarodnem podjetju uspešni. 

Philip Rosenzweg (v Neuliep 2009, str. 343) piše, da je uspeh medkulturnega menedžmenta 
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odvisen od uspešnosti komunikacije. Slednja je izrednega pomena med začetnimi fazami 

poslovnega odnosa, ko se osebe spoznavajo in med seboj gradijo zaupanje. 

 

Osebe, ki delajo v medkulturnih ekipah v tujini, se soočajo s tujim jezikom. Hofstede in 

Hofstede (2005, str. 342) pišeta, da pri uporabi jezika obstaja razlika med Američani in 

Neameričani; večina Američanov prepusti breme tujega jezika osebam iz drugih kultur 

(Američani navadno govorijo le en jezik), medtem ko neameriške kulture navadno govorijo 

več jezikov (Hofstede in Hofstede 2005, str. 342). 

 

4.1 Opredelitev poslovne komunikacije 

 

Družbeni kontekst določa, kako bo posameznik oblikoval sporočila, da bo njegova 

komunikacija uspešna; v neformalnem okolju s prijatelji bo komunikacija potekala drugače 

kot na delovnem mestu. Poslovna komunikacija se odvija med zaposlenimi v podjetju in z 

osebami, s katerimi podjetje komunicira navzven. Naravnana je k postavljanju in doseganju 

ciljev podjetja (Počkar 2008, str. 52). Poslovno komuniciranje zajema informiranje, 

posvetovanje, usklajevanje in vplivanje, pišejo Možina in drugi (v Fink, Goltnik Urnaut in 

Števančec 2009, str. 16) 

 

Vsaka organizacija vzpostavlja, vzdržuje, vodi in po potrebi spreminja sistem pretoka 

informacij, saj komunikacija znotraj podjetja ne poteka naključno. Tako oblikuje 

komunikacijsko mrežo, ki jo sestavljajo vzorci medosebnih odnosov, preko katerih poteka 

komuniciranje (Počkar 2008, str. 52). Poslovna komunikacija poteka preko štirih tipov 

kanalov, navajajo Možina in drugi (1994, str. 565–566): 

- komuniciranje navzdol (pošiljanje sporočil vodstva zaposlenim in strankam), 

- komuniciranje navzgor (pošiljanje sporočil podrejenih nadrejenim), 

- vodoravno komuniciranje (komuniciranje med oddelki), 

- neformalno komuniciranje (spontani načini prenašanja informacij). 
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4.2 Vodenje v medkulturnem okolju 

 

Vodenje je proces vplivanja na druge, da razumejo in se strinjajo, kaj je treba narediti, in kako 

narediti to učinkovito, da bodo individualna in kolektivna prizadevanja za dosego skupnih 

ciljev lažja, navaja Yukl (v Jovidan in Carl, 2005). Vodje se navadno prilagodijo družbenim 

normam oseb, s katerimi sodelujejo, saj tako povečajo možnosti za uspeh ter povečajo ugled 

in učinkovitost (Jovidan in Carl, 2005). 

 

Zmožnost za razvoj in vodenje učinkovite mednarodne ekipe je ključnega pomena za uspeh 

mednarodnega podjetja, pri tem pa je glavno vprašanje, kako integrirati različne vrednote, 

običaje in norme tako, da bo podjetje še bolj konkurenčno (Deresky 2011, str. 377). 

 

Na mednarodno organizacijsko vodenje vpliva predvsem nacionalna kultura, ne glede na 

globalizacijo in multinalizacijo korporacij, piše Treven (2001, str. 34) ter ugotavlja, da je 

malo verjetno, da bi globalizacija in multinacionalke lahko vplivale na pojav enakih vrednot 

in večjo podobnost nacionalnih kultur ter posledično na enotnejše menedžerske metode in 

organizacijsko vedenje.  

 

Hofstede in Hofstede (2005, str. 358) pišeta, da pridobivanje medkulturnih komunikacijskih 

sposobnosti poteka v treh fazah: zavedanje, znanje in veščine. Faza zavedanja pomeni, da 

posameznik spozna, da nosi v sebi določen mentalni program, ker je bil vzgojen na določen 

način in v drugačnem okolju, ter da drugi nosijo drugačen mentalni program, ker so bili rojeni 

in vzgajani drugje. Znanje o simbolih, junakih in ritualih druge kulture je pomembno, če želi 

imeti posameznik interakcijo z osebami iz drugih kultur. Pri tem ni treba sprejeti njihovih 

vrednot, vendar pa lahko pridobi vsaj vpogled v to, kje se njegove vrednote razlikujejo od 

vrednot druge kulture. Veščine so osnovane na zavedanju, znanju ter praksi. Posameznik 

mora prepoznati in uveljaviti simbole druge kulture, prepoznati njihove heroje, prakticirati 

njihove rituale in doživeti zadovoljstvo z razumevanjem novega okolja ter sprva reševati 

enostavnejše, nato pa kompleksnejše težave v življenju druge kulture. 
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Z raznolikostjo zaposlenih se lahko organizacije spoprimejo z individualnim ali 

organizacijskim pristopom, navaja Treven (2001, str. 116). 

 

Individualni pristop vključuje učenje in empatijo. Bistvena sestavina učenja je komunikacija, 

ki mora med vodjami in podrejenimi potekati odprto. Vodja na tak način dobi vpogled v 

vrednote zaposlenih, ki prihajajo iz različnih kulturnih okolij ter se z njimi poveže in jih bolje 

spozna. Pri učenju je pomembno, da nadrejeni spodbudi zaposlene, da z njim komunicirajo 

iskreno in mu povedo, če je naredil napako. Empatija vodje je pomembna, ker so člani 

različnih skupin pogosto mnenja, da le oni lahko popolnoma razumejo svoje težave. Vživeti 

se v situacijo, kot jo vidi nekdo drug, ni enostavno, vendar je to pomembno z vidika dobrih 

odnosov in uspešnega vodenja (Treven 2001, str. 117). 

 

Organizacijski pristop velja za organizacije, ki pri upravljanju z raznolikostjo na delovnem 

mestu pristopajo celostno. Vizija organizacije vključuje upravljanje z raznolikostjo 

zaposlenih, v kar je vključen najvišji menedžment, ki daje zgled drugim zaposlenim. 

Organizacija ocenjuje potrebe zaposlenih ter skrbi, da so različne skupine enako obravnavane 

ter na podlagi te ocene natančno določi cilje, ki se nanašajo na raznolikost. Za uresničevanje 

teh ciljev so odgovorni vsi člani organizacije, ki lahko tudi sodelujejo pri njihovem 

oblikovanju. Notranja in zunanja komunikacija mora biti učinkovita, saj mora vsak zaposleni 

poznati pobude na področju raznolikosti. Člani organizacije morajo usklajevati dejavnosti, ki 

so povezane z izvedbo strategije raznolikosti, ter na podlagi te in strategije raznolikosti in 

dejavnosti posameznih članov oceniti ugotovitve rezultatov programa (Treven 2001, str. 118–

119). 

 

Silvie Chevrie (v Deresky 2011, str. 378) je izvedla primerjalno študijo evropskih projektnih 

skupin v več državah in ugotovila, da menedžerji za medkulturno sodelovanje navadno 

uporabljajo sledeče tehnike: 

- Toleranca in samokontrola. Ignoriranje kulturnih razlik in obravnavanje vseh članov 

ekipe kot enakih. 

- Proces »poskus in napaka«, povezan z osebnimi odnosi. Priprava skupnih dogodkov 

za spoznavanje članov skupine med sabo, da se skozi proces poskusov in napak 

odkrije, katere procedure bodo sprejemljive za skupino. 
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- Vzpostavitev transnacionalne kulture. Uporaba skupne profesionalne ali poklicne 

kulture, da se različni člani ekipe zbližajo. 

 

V mednarodnih ekipah je vzajemno zaupanje ključnega pomena, vendar menedžerji 

priznavajo, da je to težko doseči. Medsebojno spoznavanje prednosti in izkušenj članov ekipe 

ob začetku projekta je dobra strategija, ki ekipam pomaga, da izkoriščajo dobre lastnosti 

posameznikov in minimalizirajo šibkosti. Prepoznavanje različnih stopenj znanja, izkušenj, 

veščin in zmožnosti posameznih članov ekipam pomaga, da delo organizirajo tako, da vsak 

član počne tisto, kar najbolje zna. Poleg prepoznavanja posameznikovih zmožnosti sta za 

uspeh ekip pomembna tudi predanost ciljem ekipe in njenim normam ter posledično 

izpolnjevanje delovnih nalog (Uber Grosse 2002, str. 8–9). Thomas (v Uber Grosse 2002, str. 

10) navaja, da morajo medkulturne ekipe razumeti, kako kulturne razlike vplivajo na 

skupinsko dinamiko ter posameznikove ideje o tem, kako naj bi ekipe delovale. Uber 

Grossova (2002) izpostavlja tri glavne načine, kako premagati komunikacijske ovire; s 

potrpežljivostjo, spoštovanjem in poslušanjem.  

 

4.3 Lastnosti dobrega vodje v medkulturnem okolju 

 

Dober vodja je inteligenten, dominanten, samozavesten in zanesljiv, odprt, fleksibilen, 

iniciativen ter ima visoko energetsko raven (Treven 2001, str. 156–166). 

 

Vodje v medkulturnih ekipah se pri svojem delu srečujejo z mnogimi izzivi, zato potrebujejo 

»kulturno inteligenco«, kot jo imenujeta Chaney in Martin (2011, str. 12). Kulturna 

inteligenca pomeni zmožnost pokazati določena vedenja, vključno z vrlinami in lastnostmi, ki 

so kulturno usklajene s stališči in vrednotami drugih. Peterson (v Chaney in Martin 2011, str. 

12) loči jezikovno, prostorsko in medosebno inteligenco. Z učenjem tujega jezika si 

posameznik odpira obzorja o drugi kulturi, s poznavanjem dojemanja prostora druge kulture 

se zna vesti pri pozdravljanju, na sestankih in ostalih srečanjih z osebami iz drugih kultur. 

Medosebna inteligenca vključuje zavedanje svojega kulturnega sloga, prilagajanje vedenja 

kulturi osebe, s katero je v interakciji, ter razumevanje drugih oseb in njihove motivacije 

(Chaney in Martin 2011, str. 12). 
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Deresky (2011, str. 378) definira glavna priporočila za izboljšanje dela v medkulturnih 

ekipah: 

- ustvarjanje kulture zaupanja, 

- rotiranje lokacij sestankov, 

- rotiranje in razpršitev vodstva ekipe, 

- nagrajevanje dobrega dela ekipe in 

- gradnja družbenega omrežja med menedžerji iz različnih držav. 

 

Moran in drugi (2007, str. 149) opredeljuje dobrega vodjo z več karakteristikami: 

 Spoštovanje. Pomembno je, da vodja svojim sodelavcem pokaže, da jih spoštuje in 

ceninjihove ideje in trud, ki ga vlagajo v delo. Ob tem mora vodja poznati način, kako 

izraziti spoštovanje do zaposlenih, zato se mora pozanimati, ali je v kulturi, s katero 

komunicira, spoštovanje pogojeno s starostjo, katere geste so sprejemljive, , kakšen 

očesni stik naj vzpostavi, katera osebna vprašanja lahko postavi, da jih sogovornik ne 

razume kot vdor v zasebnost, in podobno. 

 Reakcije. Vodja mora znati reagirati tudi v novih, nepredvidljivih situacijah, pri tem 

pa ne sme pokazati nelagodnosti ali vznemirjenja. Izražanje neugodja lahko vodi do 

frustracij in sovraštva, kar preprečuje učinkovito komunikacijo z osebami iz drugih 

kultur, zato mora vodja v medkulturnem okolju znati zadržati določena čustva in se 

hitro prilagoditi novim situacijam. 

 Usmerjenost. Veliko zahodnih menedžerjev je ciljno usmerjenih, da se delovne naloge 

opravijo, vendar je v večkulturnem okolju treba paziti nato, da pripadnik druge kulture 

ne dobi občutka, da je to najpomembnejše, in da je v delovnem procesu pozabljen. 

Vsak zaposleni se mora počutiti kot del ekipe, ki skupaj dosega rezultate. 

 Objektivnost. Vodje v medkulturnem okolju morajo biti objektivni in sodelavcev ne 

smejo soditi na prvi pogled. Razumeti morajo tudi zorni kot drugih oseb.  

 Zaznave. Osebe, ki prihajajo iz drugih kultur, se lahko izražajo drugače in z 

drugačnimi besedami opisujejo enake stvari. Vodje se morajo tega zavedati in vedeti, 

da so njegove percepcije in znanje veljavni le zanj, ne pa tudi za ostale ljudi. 

 Empatija in vztrajnost − pomembni lastnosti dobrega vodje v medkulturnem okolju. 

Empatični vodje se hitreje vživijo v drugo osebo in lažje komunicirajo z njo ter z 

vztrajnostjo dosežejo zastavljene cilje pri delu ekipe.  
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Dober vodja potrebuje globalno miselnost. To je nabor atributov, ki lahko pomagajo vodji pri 

večji učinkovitosti in vplivanju na skupine, organizacije in sisteme, ki so drugačni od 

njegovih, pišejo Leininger, Javidan in Staff (2010). Z njo si vodja pomaga odkodirati, kaj se 

dogaja v medkulturnem okolju, in se odloča za določeno vedenje v določeni situaciji. 

Globalna miselnost ima tri glavne dimenzije; intelektualni, psihološki in družbeni kapital. 

Intelektualni kapital se osredotoča na imeti znanje in kognitivno sposobnost ukvarjati se s 

kompleksnostjo, ker je globalni poslovni svet kompleksnejši od nacionalnega. Psihološki 

kapital vključuje odprtost, fleksibilnost, zanimanje za druge kulture, željo po preizkušanju 

novega in sprejemanje tveganja. Družbeni kapital pomeni sposobnost zgraditi zaupanje z 

osebami, ki prihajajo iz drugačnih kulturnih okolij. Osredotoča se na komunikacijske veščine, 

diplomacijo in empatijo (Leininger in drugi, 2010). 

 

Na podlagi raziskave, ki so jo Javidan, Steers in Hitt izvedli med 215 mednarodnimi vodjami, 

so določili tiste atribute, ki jih potrebujejo uspešni medkulturni vodje (Chaney in Martin 2011, 

str. 14–15):  

 

… spoštovanje kulturnih razlik; zmožnost proizvajanja pozitivne energije v ljudeh iz 

drugega konca sveta; voljnost prilagoditve, učenja in soočanja z drugimi kulturami; 

prilagodljivost; voljnost sprejemanja dobrih idej ne glede na to, od kod izvirajo; zmožnost 

navdušiti ljudi iz drugega konca sveta; sprejemanje veljavnosti različnih pogledov; 

odprtost do kulturne raznolikosti; zmožnost izključitve sodb o tistih, ki prihajajo iz drugih 

kultur; pozitiven odnos do oseb iz drugih kultur in regij … 

 

 

 

 

 

 

http://splet03.izum.si:2054/pqdweb?RQT=318&pmid=52663&TS=1337862161&clientId=72300&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD
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5. EMPIRIČNI DEL 

 

 

5.1 Študija primera A 

 

5.1.1 O podjetju X iz Virginije, ZDA 

 

Podjetje X je ameriško podjetje, ki kot koncesionar deluje v zabaviščnih parkih po Združenih 

državah Amerike, med drugim tudi v Virginiji. Podjetje ima okoli 2.500 zaposlenih, med 

njimi je veliko pogodbenih sezonskih sodelavcev. Pogodbeni sodelavci so mladi, stari med 15 

in 25 let, ki živijo v bližini parka ter mednarodni študenti iz vsega sveta. Vsako leto zaposlijo 

vsaj osem mednarodnih študentov. Najpogosteje so to Kolumbijci in Ekvadorci, v ekipi pa so 

imeli tudi študente iz Ukrajine, Češke, Turčije, Slovenije in Anglije. Vsako sezono zaposlijo 

tudi več deset najstnikov, ki prihajajo iz različnih kulturnih okolij. Med njimi so najpogosteje 

Afroameričani, belci, Latinoameričani in Azijci. Vodje in nadzorniki so tako soočeni z 

izzivom, kako uspešno komunicirati s podrejenimi, da je delo opravljeno hitro in kakovostno, 

ter da pri komunikaciji ne prihaja do nesporazumov in težav zaradi kulturnih razlik. 

 

Podjetje X ima po besedah osebe T. L. (2010), ki je zaposlena kot  menedžerka v podjetju, 

politiko nediskriminacije in brez nadlegovanja ter enakih možnostih zaposlovanja za vse. 

Zaposlujejo osebe, ki imajo zahtevane sposobnosti, izobrazbo, izkušnje in izpolnjujejo 

kvalifikacije za delovno mesto. Kakršnokoli obliko diskriminacije, vključno z različnimi 

etničnimi opazkami in šalami ali povračilnimi ukrepi, morajo zaposleni nemudoma sporočiti 

menedžmentu. Vsak zaposleni, ki diskriminatorno ravna do sodelavcev, dobi disciplinski 

ukrep, ki je lahko tudi izguba zaposlitve. 

 

Oseba T. L. (2010) je povedala, da se podjetje zavezuje, da bo zagotovilo vsem zaposlenim 

prijazno in produktivno delovno okolje, ki bo nediskriminatorno, in v katerem ne bo 

nikakršnega nadlegovanja zaposlenih (tako menedžmenta, sodelavcev in drugih predstavnikov 

podjetja). Vsak zaposleni mora poskrbeti za to, da ne pride do nadlegovanja ali neprijetnih 
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dogodkov. Podjetje promovira pozitivno, pošteno in spoštljivo delovno okolje. Podjetje X je 

zavezano k temu, da posluje z vsemi ljudmi, ne glede na raso, barvo polti, prepričanje, 

veroizpoved, prednike, narodnost, starost, invalidnost, spol, spolno usmerjenost, materialni 

status, status veterana, politično ali sindikalno pripadnost, razen, kjer je spol poklicna 

kvalifikacija, ker službe drugi spol ne bi mogel opravljati (na primer zahtevnejša fizična dela). 

Zaposlene se vzpodbuja, da delijo svojo zaskrbljenost, iščejo informacije ter rešujejo težave in 

nesporazume s pomočjo nadzornikov. Nadzorniki morajo poslušati podrejene in jim pomagati 

pri reševanju njihovih težav. V primeru, da jih ne morejo rešiti, se morajo obrniti na kadrovski 

oddelek (T. L., 2010). 

 

Vodje v podjetju X večji del časa preživijo kot vodje ekip zaposlenih. To pomeni, da jih 

usmerjajo, motivirajo, pomagajo razrešiti nejasnosti in morebitne težave, ter skrbijo za to, da 

delo opravljajo kakovostno, hitro in zanesljivo. Naloge nadzornikov so med drugim 

organizacija dela, pisanje razporedov, računanje naprednejših kazalnikov poslovanja, prav 

tako kot vodje pa morajo skrbeti za zaposlene in jim biti na voljo, če jih potrebujejo, ter 

vzpodbujanje in vodenje ekipe.  

 

5.1.2 Vzorec in izvedba fokusne skupine A 

 

Pred fokusno skupino v ZDA smo šest sodelavcev, ki so delali na vodstvenih položajih v 

ameriškem podjetju X, ki deluje v storitvenem sektorju, s kontaktnim pismom povabili k 

sodelovanju. Na kratko smo jim predstavili področje naše raziskave in kaj nameravamo z 

raziskavo ugotoviti, ter jih povabili, da se udeležijo fokusne skupine v prostorih podjetja 30. 

avgusta 2010 ob 7. uri zjutraj, dve uri pred začetkom dela. Pripisali smo tudi, da bo pogovor 

trajal približno eno uro. Zagotovili smo jim, da bodo njihovi odgovori anonimni in da jih 

bomo uporabili izključno za namen in izdelavo raziskave.  

 

Ob predvideni uri začetka fokusne skupine je manjkal šesti udeleženec, zato smo počakali 10 

minut, vendar se tudi na telefonske klice ni odzval, zato smo fokusno skupino izvedli brez 

njega s petimi sodelujočimi osebami. Fokusna skupina je potekala v angleškem jeziku in 

trajala 50 minut. 
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5.1.3 Fokusna skupina A z zaposlenimi v podjetju X 

 

Udeleženci v fokusni skupini A so povedali, da s tujci delajo od tri mesece do pet let. Vsi 

sodelujoči iz prve skupine so delali s študenti iz Kolumbije, štirje s študenti iz Ekvadorja, 

štirje s študenti iz Slovenije, trije s študenti iz Anglije, dva s študenti iz Češke in eden s 

študenti iz Ukrajine. 

 

Na vprašanje, s katerimi tujci je bila komunikacija najlažja, so se štirje sodelujoči strinjali, da 

je bilo najlažje komunicirati s študenti, ki so dobro govorili angleško, saj so jih najbolje 

razumeli, medtem ko je eden rekel, da je bilo najlažje delati s Kolumbijci, ker so se hitreje 

naučili novih stvari. Trije so povedali, da je bilo najlažje komunicirati z Angleži, dva, da je 

bilo najlažje komunicirati s Slovenci, eden pa, da je bila komunikacija najlažja s Čehi.  

 

Le eden izmed sodelujočih v fokusni skupini A je odgovoril, da ni  imel s tujci nobenih težav 

pri komunikaciji, ter da je imel vedno občutek, da so mednarodni študenti razumeli njega, in 

on  njih. Drugi so izpostavili: 

- najtežji je bil prvi teden, ko so se študenti privajali na novo kulturo, jezik in drug na 

drugega, ter zaradi prevodov iz angleščine v materni jezik, 

- da je bilo najtežje razumeti Ukrajince, ki so se najmanj trudili, da bi razumeli druge, 

- najtežja komunikacija je bila s Kolumbijci, s katerimi je sogovornik  delal prvo leto, 

saj dve dekleti in fant niso razumeli angleško, zato je bila komunikacija zelo otežena 

oziroma je sploh ni bilo, 

- z mednarodnimi študenti iz Ekvadorja je bilo najtežje delati prvo leto, saj pred tem 

sogovornik ni imel izkušenj z njimi, zato se je komunikacije šele učil.  

 

Trije izmed sogovornikov iz skupine A so izpostavili, da je bil začetek dela s tujci najtežji 

zaradi komunikacije, saj je bila glavna težava neznanje angleškega jezika.  

 

Dva izmed sodelujočih sta dejala, da zaradi kulture nista imela nobenih težav. Pri tem je eden 

poudaril, da rad spoznava nove kulture, do zdaj s tujci ni imel težav in se je z njimi dobro 

razumel. Drugi pa je povedal, da so tujci raje sprejeli ameriško kulturo, ko so se je navadili. 
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Eden izmed sodelujočih je odgovoril, da po njegovem mnenju kultura ni igrala velike vloge 

pri izpolnjevanju nalog, temveč je bilo od znanja njihove angleščine odvisno, kako bodo 

opravili delo. Drugi so opazili kulturne razlike. Pri tem je eden poudaril, da so imeli Ukrajinci 

težave z žensko avtoriteto in podal opazko, da so bili konservativni ter niso upoštevali 

njihovih navodil, zato so imeli z njimi težave.  Drugi je dejal, da so po njegovem nekatere 

kulturne razlike pomagale pri delu in bile za podjetje ugodne, ker imajo mednarodni študenti 

visoko delovno etiko. 

 

V fokusni skupini A so trije sodelujoči na vprašanje o tem, kakšne osebnostne kompetence in 

vrline mora imeti vodja, odgovorili, da je na prvem mestu potrpežljivost. Ostale vrline, ki so 

jih izpostavili drugi v skupini A, so še: 

- razumevanje, da tujci ne razumejo tega, kar govoriš, 

- odprtost za sprejemanje drugačnosti, 

- zavedanje drugačnosti (različne izkušnje pri delu in v življenju), 

- pozitivna osebnost. 

 

Vsi iz fokusne skupine A so povedali, da niso imeli nobenega usposabljanja. Eden izmed 

sodelujočih je povedal, da se je lahko z vprašanji obrnil na svojo mamo, ki je imela izkušnje 

pri delu z drugimi kulturami, drugi pa, da mu je fant iz Kitajske, ki je bil na izmenjavi na 

njihovi šoli, pomagal pri učenju matematike. Eden je izpostavil, da če narediš napako, jo 

naslednjič popraviš, ter da se je učil na izkušnjah. Drugi  je pred začetkom dela srečeval 

različne tujce v trgovinah, hotelih, restavracijah, kjer so delali. Vsi sodelujoči so se strinjali, 

da zaradi večkulturnega okolja v ZDA lažje komunicirajo s tujci. Eden je izpostavil, da pravih 

Američanov ni, drugi pa, da ima zaradi večkulturnega okolja, v katerem živi, boljšo toleranco 

do drugih kultur, ter da so Američani bolj nepristranski in potrpežljivi. 

 

Kot najpogostejšo napako so sodelujoči v fokusni skupini A izpostavili, da so uporabili 

zahtevnejše besede, ki jih tujci niso razumeli, zato so jim jih morali ponovno razložiti. Eden 

od sodelujočih je še dodal, da so tudi oni včasih povedali kaj, česar sam ni razumel, in so mu 

morali študenti to razložiti. Težave so reševali tako, da so si pomagali z govorico telesa (kot 

pantomima) ali so narisali, napisali na listek, jih prosili, da povedo znova, ali pa sami ponovili 

besedo. Eden izmed udeležencev fokusne skupine A je povedal, da je v redkih situacijah, ko 
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je bilo treba odreagirati hitro, stopil po pomoč do sodelavca, ki je znal špansko, da je prevedel 

študentu, kaj je treba narediti. Drugi sodelujoči je pripomnil, da je to učinkovito le takrat, ko 

študent govori špansko. 

 

Trije izmed sodelujočih v fokusni skupini A so odgovorili, da se radi učijo o novih kulturah. 

Drugi člani omenjene skupine so izpostavili, da je tudi tujcem vznemirljivo spoznavati nove 

kulture in opazovati, kako se njihovo mnenje o ameriški kulturi spremeni med bivanjem v 

Ameriki. Eden izmed sodelujočih je izpostavil, da smo vsi ljudje enaki, le da živimo drugje. 

 

Sodelujoči v fokusni skupini A so kot največje izzive menedžmenta in vodij v komunikaciji s 

tujci izpostavili:  

- začetno učenje, kako se opravlja delo, 

- govorjenje, ker študenti ne poznajo vseh besed v angleščini, 

- dojemanje časa in zamujanje na delo. 

 

Uspešna komunikacija je po mnenju enega udeleženca, ko se tako on kot študent sporazumeta 

že v prvem poskusu. Drugi udeleženec je dejal, da pomaga tudi potrpljenje in visoka toleranca 

študentov. Trije predstavniki menedžmenta so odgovorili, da je pomembna govorica telesa, 

gestikuliranje in obrazna mimika. Sodelujoči so izpostavili tudi pozitiven odnos, nasmeh  in 

šaljivo pogovarjanje. En sodelujoči je izpostavil, da pri uspešni komunikaciji pomaga tudi 

druženje z mednarodnimi študenti, saj si bolj potrpežljiv, če si z nekom v dobrih odnosih. 

 

Vsi sodelujoči v fokusni skupini A so se strinjali, da se komunikacija med njimi in domačini 

ter med njimi in tujci razlikuje. Izpostavili so predvsem razliko v uporabi besed in 

gestikuliranju oziroma izrazitejši govorici telesa. Eden od sodelujočih je še dodal, da 

mednarodne študente učiš med pogovorom. Drugi je povedal, da nima težav s komunikacijo 

in vedno razume, kaj so želeli povedati, saj opazuje tudi govorico telesa.  

 

Sogovorniki v fokusni skupini A so se strinjali, da nikoli niso imeli večjih nesporazumov s 

tujci. Izpostavili so manjše težave zaradi nestrinjaja zaposlenih glede opravljanja delana 

določeni lokaciji. Drugi je izpostavil manjše spore zaradi politike urejenosti v organizaciji, 
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ker se niso obrili kot bi se morali, ali so bili zaposleni opečeni od sonca in so dobronameren 

dotik zamenjali za udarec. Podobno so odreagirali na prijateljsko trepljanje po rami, saj so 

rekli, da jih tepe.  

 

Na vprašanje, kje predstavniki menedžmenta vidijo priložnosti za izboljšanje komunikacije s 

tujci, so se udeleženci fokusne skupine A strinjali, da ne bi škodilo, če bi se učili o drugih 

kulturah, si razširili obzorje in se začeli učiti tujega jezika. Eden izmed sodelujočih v fokusni 

skupini A je povedal, da se je začel učiti špansko, kar mu pomaga pri sporazumevanju, drugi 

je dodal, da je treba imeti svinčnik in papir vedno s seboj. 

 

Sodelujoči v fokusni skupini A so povedali, da so med delom s tujci ugotovili: 

- da nismo različni, čeprav kultura vpliva na ljudi, vendar smo po drugi strani vsi enaki,  

- da se bolj zavedajo, kaj govorijo, 

- da so razvili tehnike komuniciranja z njimi, 

- znajo na več načinov razložiti eno besedo, 

- uporabljajo veliko mimike, gestikulacije in govorice telesa.  

 

Povzetek analize fokusne skupine A 

S pomočjo paradigmatskega modela, ki smo ga izdelali, in je prikazan v Prilogi 6, smo 

ugotovili glavne poudarke fokusne skupine A. 

 

V fokusni skupini A je pozitiven pristop povezan z izkušnjami menedžmenta ter 

potrpežljivostjo in razumevanjem. Izkušnje menedžmenta vplivajo na pozitiven pristop do 

tujcev zaradi zlitja kultur oziroma zaradi življenja v večkulturnem okolju in dela z 

mednarodnimi študenti. Pozitiven pristop ter potrpežljivost in razumevanje medsebojno 

vplivata drug na drugega preko druženja. Zaradi pozitivnega pristopa se menedžment in tujci 

spoprijateljijo in družijo, s čimer se veča potrpežljivost in razumevanje. V primeru nedruženja 

sta tudi potrpežljivost in razumevanje nižja, zato bi lahko prihajalo do nesporazumov in 

otežene komunikacije. Zaradi nesporazumov bi govorica telesa morala postati še izrazitejša, 

zaradi neznanja angleščine pa bi bila potrebna še preprostejša besedna komunikacija. V 

primeru netolerance, ki jo je menedžment pridobil z izkustvenim učenjem, bi se pojavljali 
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nesporazumi, nerazumevanja, spori in v končni fazi bi bila takšna komunikacija z 

mednarodnimi študenti neuspešna. 

 

Kategorija potrpežljivost in razumevanje je medsebojno povezana z govorico telesa preko 

nesporazumov. Če se v komunikaciji pojavijo nesporazumi, se jih rešuje z govorico telesa ter 

potrpežljivostjo in razumevanjem.  

 

Medsebojno povezani sta tudi kategoriji govorica telesa in preprosta besedna komunikacija. 

Povezuje ju neznanje angleščine. Slabše ko je znanje angleščine, preprostejša mora biti 

besedna komunikacija in menedžment uporablja manj zahtevne besede ter bolj izrazno 

govorico telesa. V primeru da je znanje angleščine pri mednarodnem študentu boljše, je 

govorica telesa manj izrazita, poleg tega se lahko uporabljajo zahtevnejše besede.  

 

Preprosta besedna komunikacija je preko izkušenj menedžmenta in izkustvenega učenja 

povezana s tolerantnostjo. Zaradi izkustvenega učenja in izkušenj menedžmenta se toleranca 

povečuje, pri tem se olajša tudi preprosta besedna komunikacija.  

 

Največje težave pri komunikaciji so se pojavljale prvi teden ali mesec, nato pa so se vodstveni 

delavci navadili in se naučili uporabljati govorico telesa in preprostejše besede. Razvili so 

toleranco, postali bolj potrpežljivi in razumevajoči ter ugotovili, da je najboljši način, da se 

dobro razumeš s podrejenimi sodelavci iz drugih kultur, pozitiven odnos. Zaradi dobrega 

odnosa so se spletle prijateljske vezi, in ker so se družili v prostem času, so se naučili tudi več 

o drugih kulturah in jih začeli bolje razumeti. 
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5.2 Študija primera B 

 

5.2.1 O podjetjih Y in Z iz Slovenije 

 

Slovenski podjetji Y in Z delujeta na področju gostinstva in turizma ter se po dejavnosti ne 

razlikujeta bistveno. 

 

Podjetje Y je srednje veliko podjetje, ki zaposluje tako Slovence kot tujce. Nekateri izmed 

tujcev so zaposleni za nedoločen čas in so se preselili v Slovenijo, drugi pa v Sloveniji 

študirajo in občasno tudi delajo. Najpogosteje zaposlujejo Ruse, Nizozemce, Italijane in 

Avstrijce, sicer pa so v podjetju delali tudi Belgijci, Švicarji, Švedi, Francozi, Grki, Madžari, 

Hrvati, Srbi in Brazilci.  

 

Podjetje Z je manjše podjetje, ki zaposluje večinoma študente, med njimi vsako leto tudi 

nekaj takih, ki prihajajo iz tujih držav in študirajo v Sloveniji. Zaposlujejo predvsem Italijane 

in Nemce, sicer pa so pri njih delali tudi Avstrijci, Nizozemci, Izraelci, Američani in 

Kolumbijci. 

 

Naloge vodij v podjetju Y in Z so zelo podobne, v obeh podjetjih so zadolženi za motiviranje 

zaposlenih, ugotavljanje uspešnosti ekip, skrb za stranke in pritožbe strank, pisanje delovnih 

razporedov, vodenje sestankov, odgovorni so za doseganje dobrih poslovnih rezultatov, 

tujcem tudi svetujejo in pomagajo pri vključevanju v slovensko okolje. 

 

Podjetji Y in Z nimata zapisanih kodeksov o nediskriminaciji zaposlenih, kot jih ima podjetje 

X iz ZDA, vendar pa upoštevata slovensko zakonodajo in Zakon o uresničevanju načela 

enakega obravnavanja. 
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5.2.2 Vzorec in izvedba fokusne skupine B 

 

Drugo fokusno skupino smo izvedli v Sloveniji, udeležili sta se je vodji dveh slovenskih 

podjetij, ki delujeta v storitvenem sektorju. Tudi zanje smo, tako kot za fokusno skupino A, 

pripravili kontaktno pismo z informacijami o fokusni skupini ter prošnjo za sodelovanje. Nanj 

se je odzvalo pet oseb. Druga fokusna skupina je potekala v naravi, izven delovnega okolja, 

20. maja 2011 z začetkom ob 16. uri. Pogovor je potekal v slovenskem jeziku, trajal je 75 

minut. 

 

5.2.3 Fokusna skupina B z zaposlenimi v podjetjih Y in Z 

 

Udeleženci fokusne skupine B so povedali, da s tujci delajo leto, dve, pet, 23 in 30 let. 

Najpogosteje so delali z Italijani, Avstrijci, Nemci in Nizozemci. Delali so tudi z Američani, 

Španci, Rusi, Brazilci, Grki, Belgijci, Švicarji in Kolumbijci. 

 

V skupini B sta se dva udeleženca strinjala, da je bila komunikacija najlažja s tistimi tujci, 

katerih jezike so znali govoriti udeleženci fokusne skupine. Od tega sta dva poudarila, da jima 

je bila komunikacija najlažja z Nemci, trije, da je bilo najlažje komunicirati z Američani in 

Angleži, dva pa sta izpostavila komunikacijo z Italijani. En udeleženec fokusne skupine je 

povedal, da je bila komunikacija z Nemci lažja tudi zato, ker pozna njihovo kulturo, drugi je 

navedel poznavanje kulture kot razlog za dobro komunikacijo z Američani. 

 

V fokusni skupini B so prav tako kot glavni vir težav izpostavili znanje jezika. Predvsem so se 

težave pojavljala pri starejših osebah, ki so tuje jezike govorile slabše in pri Italijanih in 

Rusih, ki slabo govorijo tuje jezike. Ena oseba je izpostavila spor z Grki, ki so gesto z roko 

razumeli kot žalitev, čeprav oseba ni mislila nič slabega in je uporabila zgolj gesto iz svoje 

kulture. Težave so udeleženci skupine B reševali s kretnjami rok, nesporazume pa z 

opravičilom. 
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Udeleženci fokusne skupine B so povedali, da večjih težav pri delu s tujci zaradi kulturnih 

razlik niso imeli. Trije so namreč dejali, da težav niso imeli, pri tem je en udeleženec povedal, 

da bi se težave pojavile verjetno, če bi delal s kulturami, ki so izrazito različne od njegove, na 

primer z Azijci. Sicer pa je izpostavil različno dojemanje časa pri Kolumbijcih v primerjavi s 

Slovenci in njihovo zamujanje. En udeleženec je omenil konflikt z Grki, o katerem je govoril 

pri prejšnjem vprašanju, ko so njegovo gesto razumeli narobe, in bili užaljeni. Eden izmed 

udeležencev v skupini B je izpostavil, da se kulturne razlike kažejo v specifičnih situacijah, 

ter da na primer Italijani bolj čustveno odreagirajo na težavo kot Rusi in Angleži. 

 

Medtem pa sodelujoči v fokusni skupini B poudarjajo predvsem poznavanje tujega jezika kot 

glavno vrlino vodje. Sicer dodajajo še, da je pomembno, da vodja najde neformalnega vodjo 

skupine, v primeru da gre za skupino tujcev, saj je tako sodelovanje lažje, to pa prinese tudi 

boljši odnos. Poudarjajo tudi, da mora biti vodja samozavesten, imeti avtoriteto in izpolnjevati 

svoje obljube. Imeti mora občutek za ljudi in poznati svoje delo. Lastnosti dobrega vodje so še 

prilagodljivost, prijaznost, volja do učenja o drugih kulturah, odprtost do drugih kultur, 

strpnost, mirnost, pozitivna naravnanost do soljudi in odprtost. Sodelujoči v skupini B menijo, 

da je pomembno, da se vodja zaveda, da se kulture med seboj razlikujejo, in ob morebitnih 

težavah ne sme v komunikacijo pretirano vpletati čustev. 

 

V fokusni skupini B je imel seminar za delo s tujci le eden izmed sodelujočih. Ostali so se 

učili iz izkušenj in s prakso. Večina udeležencev v fokusni skupini je poudarjala pomembnost 

znanja tujih jezikov, ki so se jih učili že od osnovne šole dalje. Eden izmed udeležencev 

fokusne skupine je povedal, da je pred začetkom dela prebral knjigo o bontonu, vendar ne 

toliko zaradi tujcev, temveč zaradi odnosa do ljudi na splošno. Eden izmed udeležencev 

fokusne skupine B je povedal, da se je razumevanja drugih kultur učil tudi preko medijev in 

knjig, en udeleženec pa, da se je z drugimi kulturami srečal na svojih potovanjih po Evropi in 

ZDA.  

 

Glede nesporazumov s tujci je en sodelujoči povedal, da ni imel nobenih težav in 

nesporazumov zaradi različnih kultur. Druge osebe so večinoma kot glavno težavo izpostavile 

jezik oziroma poznavanje tujega jezika. S tem sta bila povezana strah in trema, ki sta 

oteževala komunikacijo. Sodelujoči v fokusni skupini B so ugotovili, da so se težave 
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pojavljale tudi zaradi kulture. To so opazili pri smislu za humor in kratkočasnih pomenkih, ki 

se med kulturami razlikujejo. Težave so premagali tako, da niso odnehali ter tako izboljšali 

svoje komunikacijske veščine in se ob tem učili tuje jezike. V trenutku nerazumevanja so 

počasneje ponovili stavek ali besedo, risali na list papirja ali si pomagali s kretnjami rok. 

 

Po mnenju fokusne skupine B so kulture med seboj enakovredne, vendar se razlikujejo. En 

sodelujoči je izpostavil, da se kljub enakovrednemu vrednotenju pojavljajo predsodki pred 

nekaterimi kulturami in stereotipi zaradi vpliva medijev (za  primer je navedel Rome). 

Sodelujoči so še povedali, da so si nekatere kulture bolj podobne, druge pa se od Slovenske 

popolnoma razlikujejo. Moti jih še, da se včasih preveč prilagajamo drugim kulturam in 

sprejemamo vse ameriško. 

 

V fokusni skupini B so sodelujoči na vprašanje o največjih izzivih vodje najpogosteje 

izpostavili sledeče: 

- jezik in nepoznavanje tujih jezikov, kot rešitev je eden izmed udeležencev predlagal, 

da bi se ustvaril umetni univerzalni jezik, 

- ohranjanje svoje identitete in jezika ter predstavljanje svoje dežele tujcem. 

 

Uspešno komunikacijo s tujci v fokusni skupini B vidijo kot odnos zaupanja in razumevanja, 

ko se obe strani lahko pogovarjata še o drugih stvareh, ne le o najosnovnejših, ki so potrebne 

za delo. Dobro komunikacijo vidijo tudi kot prijazno, sproščeno, odprto. Takšna komunikacija 

pripomore, da postaneta vodja in tujec lahko tudi prijatelja. Po mnenju članov fokusne 

skupine B je najpomembnejše, da je oseba prijazna, pozitivna, potrpežljiva, odprta in ima 

pozitiven pristop, saj vse to pripomore k uspešni komunikaciji. Poleg tega je pomembno 

znanje tujega jezika, poznavanje svojega dela, pomaga pa tudi gradivo v tujem jeziku. 

 

Komunikacija med njimi, domačini in tujci se razlikuje, so povedali udeleženci fokusne 

skupine B. Pri tujcih morajo bolj paziti na izbor besed, več razmišljati in so manj sproščeni. V 

pogovoru s tujci so previdnejši, saj lahko razumejo stvari drugače kot je bilo mišljeno, na kar 

vplivajo kulturne razlike. 
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Sodelujoči v fokusni skupini B so menili, da se nesporazumi pojavljajo najpogosteje takrat, ko 

je znanje tujega jezika na eni ali drugi strani pomanjkljivo. Nesporazumi se pojavljajo, ko 

tujci ne vedo natančno, kaj morajo narediti ali ne razumejo navodil. Do težav pride tudi zaradi 

različnega pogleda na določene stvari, ki so v vneki kulturi sprejemljive v drugi pa ne, kar 

vodi do nesporazumov in konfliktov. Udeleženci v fokusni skupini B ugotavljajo, da je 

najbolje, če se vodje jasno izražajo in ob koncu dajanja delovnih nalog preverijo ali so tujci 

razumeli, kaj se pričakuje od njih. 

 

Sodelujoči v drugi fokusni skupini menijo, da so glavne priložnosti za izboljšanje 

komunikacije s tujci učenje o drugih kulturah, potovanja, izobraževalni tečaji in učenje tujih 

jezikov in druženje z njimi. 

 

Pri delu s tujci so se naučili potrpežljivosti in izpopolnili znanje tujih jezikov. Eden izmed 

sodelujočih v fokusni skupini B je povedal, da se je naučil, da je treba izpolnjevati obljube, ki 

jih daš tujcem, saj se zanašajo na vodjo, drugi je povedal, da je prav, da se prilagajamo, 

ampak da je treba imeti tudi svojo držo in ohranjati svojo kulturo. Udeleženci fokusne skupine 

B so še povedali, da so pridobili znanje o drugih kulturah, kar jim je dalo širino in jih 

obogatilo. 

 

Povzetek analize fokusne skupine B 

Tudi za fokusno skupino B sem pripravila paradigmatski model, prikazan je v Prilogi 7. 

Poudarke fokusne skupine B sem povzela v nadaljevanju. 

 

Udeleženci fokusne skupine B uspešno komunikacijo s tujci povezujejo z znanjem tujega 

jezika, kulturno odprtostjo, pozitivnostjo, potrpežljivostjo in nebesedno komunikacijo. Znanje 

jezika je preko naprednejše komunikacije in jasnega izražanja povezano s kulturno odprtostjo. 

Boljše ko je znanje tujega jezika članov fokusne skupine B, lažje razumejo tujce. Tudi znanje 

tujih jezikov, ki jih govorijo tujci, je vključeno sem. Če tujci govorijo več jezikov, je 

komunikacija z njimi lažja. Boljše ko je znanje tujega jezika na obeh straneh (tujci in 

vodstveni delavci), bolj jasno je izražanje misli in komunikacija je na višjem nivoju (na 

primer uporaba šal v pogovoru in podobno). Hkrati to zmanjšuje možnost za konflikt. 



60 

 

Jezik je povezan s kulturno odprtostjo, na katero vpliva posameznikova percepcija drugih 

kultur. Udeleženci so večinoma poudarjali, da druge kulture vidijo enakovredne svoji, in niso 

ne boljše ne slabše od njihove. S poznavanjem običajev drugih kultur, kar dosežejo z 

izkušnjami in potovanji, se veča toleranca, posledično pa tudi potrpežljivost, ki je nujna 

lastnost za uspešno komunikacijo s tujci. Ravno tako pomembna je tudi nebesedna 

komunikacija, ki po eni strani olajša sporazumevanje s tujci (v primeru, da gre za risanje, 

kriljenje z rokami in ponazarjanje česa), po drugi strani pa ga lahko oteži (če se uporabi gesta, 

ki jo v drugi kulturi drugače dojemajo, in jih lahko na primer užali). Kategorija pozitivnost 

vpliva in je povezana s kategorijami potrpežljivost, kulturna odprtost, nebesedna 

komunikacija in jezik. Pozitivnost osebe do drugih oseb vpliva na preživljanje prostega časa s 

tujci, kar posredno izboljšuje komunikacijo z njimi, in vpliva na besedno in nebesedno 

komunikacijo,  kulturno odprtost in potrpežljivost. Pri tem sta kulturna povezanost in 

pozitivnost medsebojno odvisni. Bolj ko je oseba pozitivno naravnana in odprta do drugih 

kultur, večja je verjetnost, da na njih gleda pozitivno. 

 

5.3 Primerjava študij primerov A in B 

 

Vsi sodelujoči imajo izkušnje pri delu s tujci, nekateri so z njimi delali nekaj mesecev, drugi 

nekaj ali več let. Osebe v fokusni skupini B imajo sicer več izkušenj pri delu s tujci kot osebe 

v fokusni skupini A. 

 

Tako v skupini A kot  B imajo osebe izkušnje z različnimi kulturami iz Evrope, Južne 

Amerike in ZDA. Sodelujoči v skupini A imajo več izkušenj z Južnoameričani, skupina B pa 

ima več izkušenj z različnimi kulturami iz Evrope. 

 

Udeleženci v obeh fokusnih skupinah so se strinjali, da je bilo najlažje komunicirati s tujci, s 

katerimi so se lahko brez težav sporazumevali v domačem jeziku, oziroma v jeziku, ki ga 

obvladajo.  

 

V obeh fokusnih skupinah so sogovorniki kot glavni vir težav izpostavili znanje tujega jezika. 

S tujci, s katerimi niso našli skupnega jezika, ki bi ga vsi dobro govorili, je prihajajo do večjih 
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težav kot z drugimi. V skupini A so sodelujoči omenili, da je bila komunikacija na začetku 

najtežja, saj so se tujci šele prilagajali na novo kulturo, v skupini B pa je eden izmed 

udeležencev povedal, da je težava pri komunikaciji s tujci nastala zaradi geste, ki so jo 

razumeli drugače kot on. 

 

Dve osebi iz skupine A in tri iz skupine B so povedale, da niso imele s tujci nobenih 

konfliktov. Drugi v fokusni skupini A so izpostavili težave z žensko avtoriteto pri Ukrajincih 

in težave, ki so nastale zaradi nerazumevanja tujega jezika. V skupini B so omenili nekatere 

kulturne razlike, ki so jih začutili pri delu s Kolumbijci, Grki, Italijani, Rusi in Angleži, pri 

čemer večinoma ni šlo za konflikte, temveč za manjše nesporazume. 

 

Glavna razlika med fokusnima skupinama pri vprašanju »kakšne osebnostne kompetence in 

vrline mora imeti vodja« je bila, da so osebe v skupini A potrpežljivost izpostavile kot glavno 

vrlino vodje, v skupini B pa se jim je zdelo najpomembnejše znanje tujega jezika. Sicer pa so 

odgovori na to vprašanje pri obeh skupinah podobni, saj poudarjajo dobro osebnost, 

zavedanje drugačnosti, potrpežljivost, odprtost in znanje jezika. 

 

Sodelujoči v fokusnih skupinah večinoma niso imeli nobenega izobraževanja pred začetkom 

dela s tujci. Le en član fokusne skupine B se je udeležil seminarja, vsi drugi so se učili na 

podlagi svojih izkušenj. 

 

V obeh fokusnih skupinah so sodelujoči najpogosteje izpostavili težave zaradi jezika. Medtem 

ko so v prvi skupini izpostavili predvsem uporabo prezahtevnih besed v svojem maternem 

jeziku, pa so sodelujoči v fokusni skupini B izpostavljali svoje neznanje tujega jezika. 

Najpogostejši odgovori pri obeh fokusnih skupinah na to, kako so reševali nastale težave, so 

bili, da so si pomagali s kretnjami rok in ponavljanjem besed.  

 

Dojemanje drugih kultur se med fokusnima skupinama nekoliko razlikuje. Medtem ko so 

sodelujoči v skupini A govorili predvsem o tem, da se radi učijo o drugih kulturah, in je le 

eden odgovoril, da so vsi ljudje enaki, so v fokusni skupini B  povedali, da so kulture 

enakovredne med seboj, vendar  se razlikujejo. Medtem ko so v skupini A povedali, da se je 
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dojemanje ameriške kulture tujcev med njihovim delom v ZDA spremenilo, so v fokusni 

skupini B govorili o tem, da se preveč prilagajamo drugim kulturam in sprejemamo vse 

ameriško. 

 

Med največjimi izzivi menedžmenta so v obeh fokusnih skupinah izpostavili jezik. Pri tem so 

v fokusni skupini B govorili predvsem o poznavanju in učenju tujih jezikov, v fokusni skupini 

A pa o učenju tujcev svojega jezika (angleščine). 

 

V fokusni skupini A je bila večina mnenja, da je uspešna komunikacije povezana z mimiko, 

gestami in govorico telesa, ter da se obe strani razumeta. V fokusni skupini B so povedali, da 

je uspešna komunikacija takrat, ko se pogovarjajo s tujcem tudi o drugih stvareh, ne le o 

najosnovnejših. V obeh skupinah so udeleženci izpostavili, da je pomemben pozitiven odnos 

in prijaznost ter druženje v prostem času. 

 

Sodelujoči v fokusnih skupinah so se strinjali, da se njihova komunikacija z domačini in tujci 

razlikuje. Poudarili so, da je pogovor z osebami iz iste kulture bolj sproščen, saj jim ni treba 

razmišljati, kaj bodo rekli. Pri komunikaciji s tujci so v fokusni skupini A izpostavili uporabo 

izrazitejše gestikulacije, v skupini B pa previdnost pri izbiri besed zaradi kulturnih razlik, saj 

tujci določene stvari razumejo drugače. 

 

V skupini A so sodelujoči omenili nekatere kulturne razlike, povezane z dojemanjem 

osebnega prostora in težave pri upoštevanju navodil, medtem ko so v skupini B izpostavili 

težave zaradi pomanjkljivega znanja jezika, kar je v nekaterih primerih pripeljalo do 

nerazumevanja navodil. 

 

Sodelujoči v obeh fokusnih skupinah so se strinjali, da bi komunikacijo s tujci lahko izboljšali 

tako, da bi se učili o drugih kulturah ter opravili kakšen tečaj tujega jezika. 

 

Sodelujoči v fokusnih skupinah izpostavljajo različne stvari, ki so se jih naučili med delom s 

tujci. Medtem ko so v fokusni skupini A poudarili, da so kot vodje razvili tehnike 
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komuniciranja, in ugotovili, da imajo ljudje različne kulture, vendar so si enaki, so v fokusni 

skupini B poudarili, da so se naučili predvsem potrpežljivosti in znanja tujih jezikov. 

 

Če med seboj primerjam obe fokusni skupini, lahko iz odgovorov udeležencev povlečemo kar 

nekaj vzporednic. Udeleženci v skupini B so menili, da uspešna komunikacija s tujci sloni 

predvsem na: 

- znanju tujega jezika,  

- odprtosti do drugih kultur, 

- pozitivnosti, 

- potrpežljivosti in 

- nebesedni komunikaciji. 

 

Medtem pa so udeleženci v fokusni skupini A menili, da na uspešno komunikacijo s tujci 

vpliva pet pomembnejših dejavnikov. To so: 

- pozitiven pristop,  

- izkušnje, 

- tolerantnost, 

- preprosta besedna komunikacija, 

- govorica telesa in 

- potrpežljivost in razumevanje. 

 

Stične točke obeh skupin so torej pozitivnost, potrpežljivost in nebesedna komunikacija, 

medtem ko prva skupina poudarja še izkušnje, tolerantnost in preprosto besedno 

komunikacijo, druga pa znanje tujega jezika in odprtost do drugih kultur. Vsi udeleženci se 

strinjajo, da je pomembna pozitivnost, ki vpliva na druženje in preživljanje prostega časa, 

zaradi česar se krepijo medsebojni odnosi in zaupanje. 

 

Vzporednico lahko potegnemo tudi pri nebesedni komunikaciji v skupini B in govorici telesa 

v skupini A. Ta kategorija v skupini B združuje tako kriljenje z rokami oziroma pantomimo in 

risanje, medtem ko so člani skupine A govorili predvsem o mahanju z rokami. Med 

pogovorom so sicer omenjali tudi risanje in pisanje na liste, vendar v manjši meri. Obe 
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fokusni skupini poudarjata pomen nebesedne komunikacije, ki je bila glavni vir 

sporazumevanja, ko z besedami niso razumeli drug drugega. Le skupina B izpostavlja 

napačno uporabljeno gesto in spor, ki je nastal zaradi nje.  

 

Udeleženci iz obeh fokusnih skupin v večini trdijo (izjema je en udeleženec v fokusni skupini 

B), da se komunikacije s tujci niso učili na usposabljanjih ali tečajih, temveč z izkušnjami pri 

delu z njimi.  

 

Razlika med fokusnima skupinama se kaže še v kategoriji izkušnje menedžmenta. Fokusna 

skupina A je izkušnje menedžmenta postavila na pomembno mesto pri komunikaciji s tujci, 

medtem ko je v fokusni skupini B udeleženci ne omenjajo. 

 

5.4 Interpretacija ugotovitev 

 

Člani skupine B dajejo znanju tujih jezikov bistveno večji poudarek kot člani skupine A. 

Člani skupine A omenjajo le, da bi bilo dobro, če bi se naučili kakšno frazo v tujem jeziku ali 

pa osnov, medtem ko člani skupine B govorijo več jezikov in glavne pomanjkljivosti v 

komunikaciji s tujci vidijo predvsem v svojem neznanju tujih jezikov. To potrjuje navedbe 

Hofsteda in Hofsteda (2005, str. 342), da Američani breme tujega jezika prepuščajo tujcem, 

sami pa govorijo navadno le svoj jezik, Neameričani pa po navadi govorijo več jezikov. 

Slovenci smo se navajeni učiti tujih jezikov in se prilagajati drugim. Znanje angleščine je 

postalo osnova, ki naj bi jo imeli vsi, vsak dodaten jezik pa za posameznika predstavlja 

konkurenčno prednost. Američani se v šoli učijo špansko, vendar ji ne dajejo večjega 

poudarka. Tudi tujci, ki pridejo na delo v ZDA, večinoma znajo angleško, zato tamkajšnji 

vodstveni delavci nimajo večjih potreb po učenju tujih jezikov. Zavedajo pa se, da bi jim 

znanje koristilo. 

 

V obeh fokusnih skupinah so udeleženci poudarjali nebesedno komunikacijo, ki jim je 

velikokrat pomagala, da so se sporazumeli, ko niso našli skupnega jezika. Hkrati pa jim je 

nebesedna komunikacija povzročila tudi težave. V fokusni skupini A so izpostavili razlike v 

osebnem prostoru in dotiku med njimi in tujci. Povedali so, da so tujci prijateljski trepljaj po 
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ramenu, ki je za Američane značilen pri pohvali, razumeli kot udarec in ne dotik prijatelja. 

Tudi v skupini B so imeli udeleženci težave zaradi nebesedne komunikacije, in sicer so gesto, 

ki za Slovence pomeni stop, počakaj, Grki razumeli kot žalitev. 

 

Udeleženci obeh skupin so povedali, da so zaznali razlike v drugačnem dojemanju časa. 

Izpostavili so predvsem zamujanje Kolumbijcev. To je razumljivo iz vidika kronemike, 

oziroma odnosa do časa. Kolumbijci spadajo med polikromatske kulture, za katere čas ni 

oprijemljiv, ne poteka linearno in se z njim ne da upravljati, medtem ko ravno nasprotno velja 

za monokromatske kulture, med katere spadata tako ZDA kot Slovenija. 

 

Fokusna skupina A je izpostavila tudi opažanje, da Ukrajinci niso upoštevali ženske 

avtoritete. Američani so zavezani k enakosti za vse, tudi v Hofstedovih dimenzijah kultur pri 

dimenziji moč razdalje lahko zasledimo, da Američani težijo k enakim pravicam za vse, zato 

so ženske na delovnem mestu deležne enakih možnosti kot moški ter se njihovo vodstvo 

sprejema in upošteva. 

 

Fokusna skupina A je izpostavila pravila, ki se jih morajo držati vsi zaposleni. Ta pravila so 

zapisana in njihovo neupoštevanje se sankcionira, najhujša posledica je izguba zaposlitve. 

Medtem pa v fokusni skupini B nimajo zapisanih pravil in kodeksov, v skladu s katerimi bi 

morali delati zaposleni. Če to primerjamo s Hofstedovo dimenzijo izmikanja negotovosti, 

vidimo, da prihaja do odstopanj. ZDA ima po Hofstedovih raziskavah nizko stopnjo 

izmikanja negotovosti, Slovenija pa visoko stopnjo, medtem ko se v naši raziskavi pokaže 

ravno nasprotno; podjetje v ZDA deluje s pomočjo veliko pravil, medtem ko slovenski 

podjetji pravil sploh nimata zapisanih, je pa res, da spoštujeta zakone. Predpise na delovnem 

mestu lahko morda razložimo z večkulturnim delovnim okoljem, v katerem mora biti 

vsakemu zaposlenemu jasno, kakšna pravila veljajo v podjetju, kaj se sme, kaj ne in kaj se 

pričakuje od njega. Pravila so v tem primeru pravzaprav kratka socializacija posameznika v 

organizacijsko kulturo, da lahko v najkrajšem času začne delovati tako kot ostala skupina. 

Tukaj lahko vzporednico povlečemo tudi z ameriško kulturo, saj Američani razmišljajo 

linearno, logično in racionalno, ter preidejo na bistvo in ne izgubljajo časa z vmesnimi 

postanki med dvema točkama. Jasno postavljena pravila za nove zaposlene zmanjšujejo 

možnost nerazumevanja in napak, kar prinaša večjo storilnost in v končni fazi tudi dobiček. 
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6. ZAKLJUČEK 

 

 

Sposobnosti medkulturne komunikacije se lahko naučimo, so zapisali Moran in drugi (2007, 

149). Tudi v naši raziskavi smo ugotovili, da so se sogovorniki v fokusnih skupinah 

komunikacije s tujci naučili oziroma se je še vedno učijo. Običajno pred začetkom dela s tujci 

niso imeli nobenega usposabljanja, da bi se naučili dela s tujci in jih vodili, zato so se bili 

primorani učiti na izkušnjah. To kaže po našem mnenju na nezavedanje lastnikov podjetij, 

kako pomembno je, da znajo vodstveni delavci upravljati z osebami iz drugih kultur. Kljub 

temu gre za podjetja, ki so uspešna, in v sodelovanju s kadrom iz tujine dosegajo dobre 

rezultate. Morda je razlog  v dejstvu, da so prišle osebe iz tujine na delo  v drugo državo 

zaradi vira zaslužka in si enostavno ne morejo privoščiti napak, užaljenosti in konfliktov, ki bi 

vodili v izgubo službe. Pri obeh fokusnih skupinah prihajajo osebe iz tujine na delo v ZDA 

oziroma Slovenijo, zato se morda počutijo v podrejenem položaju in kdaj potrpijo, tudi če je 

njihovo sporočilo razumljeno narobe ali ga nadrejeni ne razumejo. 

 

Menimo, da se vodstveni delavci po svojih najboljših močeh trudijo, da bi komunikacija s 

tujci v ekipah potekala dobro, saj pri tem uporabljajo številne načine, da bi prejemnik razumel 

njihovo sporočilo. Tudi sami smo bili v podobni situaciji, saj pred delom za podjetje X še 

nikoli nismo vodili mednarodne ekipe, poleg tega smo bili tam edini Slovenci. Pri 

komunikaciji smo skušali ujeti vsak besedni ali nebesedni simbol, ki so ga pošiljali 

sogovorniki, zato smo v primerih, ko nismo bili prepričani, kaj nam želijo sporočiti, postavili 

jasno in nedvoumno vprašanje. Zaradi kulturnih razlik med Slovenijo in Kolumbijo smo bili 

udeleženi v medkulturnem nesporazumu, ki bi lahko prerasel v spor in konflikt, če ga ne bi 

pravočasno zaznali in s pogovorom rešili situacije.  

 

V dispoziciji magistrske naloge smo postavili sledeče štiri hipoteze: 

 Hipoteza 1: Kultura vodje vpliva na način komunikacije v medkulturni ekipi. 

 Hipoteza 2: Uspešna medkulturna komunikacija v storitvenem sektorju se ne razlikuje 

od uspešne medkulturne komunikacije v drugem poslovnem svetu. 
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 Hipoteza 3: Poznavanje kulturnega konteksta komunikacije zmanjša možnost 

nastajanja konfliktov, ki izvirajo iz kulturne distance med sodelujočimi v 

komunikaciji. 

 Hipoteza 4: Poznavanje kulturnega konteksta komunikacije olajša reševanje 

konfliktov, ki izvirajo iz kulturne distance med sodelujočimi v komunikaciji. 

 

Med obema fokusnima skupinama so se pojavile nekatere razlike pri odgovorih na vprašanja 

o kulturi vodje in vplivu na njegovo vodenje, zato je težko izključiti možnost, da kultura ne 

vpliva na način komuniciranja v medkulturni ekipi. Primerjava rezultatov fokusnih skupin je 

pokazala, da vodje ohranjajo svoje vrednote, in pri vodenju ne zanemarjajo svoje kulture. 

Pravzaprav želijo svojim podrejenim predstaviti svojo kulturo in jih vanjo socializirati. V 

literaturi je navedeno, da obstajajo razlike v načinu vodenja glede na to od kod prihaja vodja, 

saj nanj vpliva njegova nacionalna kultura. Treven (2001, str. 34) piše, da globalizacija in 

multinacionalizacija korporacij nimata vpliva na vodenje ter na pojav enakih vrednot in 

podobnost nacionalnih kultur ter dvomi o verjetnosti, da bi imeli vpliv na enotnejše 

menedžerske metode in organizacijsko vedenje. Zato Hipotezo 1 potrjujemo. 

 

V literaturi, ki smo jo uporabili pri magistrski nalogi, se pojavljajo definicije o medkulturni 

komunikaciji na ravni podjetja, vendar je malokdaj definirano, za kakšna podjetja gre, in v 

katerem sektorju delujejo, mi pa smo opravili raziskavo v storitvenem sektorju. 

Predpostavljali smo, da se uspešna medkulturna komunikacija v storitvenem sektorju ne 

razlikuje od uspešne medkulturne komunikacije v drugem poslovnem svetu. 

 

Weisman (2002) piše, da moramo imeti pri medkulturni komunikaciji informacije o ljudeh, 

zakonih komunikacije, kontekstu ter pričakovanjih glede vodenja interakcije z osebo iz druge 

kulture, saj lahko prihaja v nasprotnem primeru do napak in nesporazumov. Pri tem je 

pomembna motivacija posameznika za medkulturno komunikacijo, na katero vplivajo 

(ne)strpnost, dojemanje družbene distance, etnocentrizem in predsodki, pomembne so tudi 

veščine posameznika, ki morajo biti ponovljive in ciljno usmerjene.  

 

Chen (2010) opisuje štiri kompetenčna področja oseb, ki dobro medkulturno komunicirajo: 

osebnostna moč, komunikacijske veščine, psihološka prilagoditev in kulturno zavedanje. 
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Tehnike, ki jih uporabljajo menedžerji pri medkulturnem sodelovanju, so toleranca in 

samokontrola, proces »poskus in napaka« ter vzpostavitev transnacionalne kulture, navaja 

Chevrie (v Deresky, 2011), medtem pa Uber Grossova (2002) izpostavlja potrpežljivost, 

spoštovanje in poslušanje kot tri glavne načine, kako premagati komunikacijske ovire. 

 

V opravljenih fokusnih skupinah so sodelujoči kot glavno kompetenco vodje izpostavili 

potrpežljivost, pomembno vlogo pri uspešni medkulturni komunikaciji pa pripisujejo tudi 

znanju tujega jezika, osebnosti, zavedanju drugačnosti, tolerantnosti, razumevanju  in 

odprtosti. Povedali so tudi, da se zanje uspešna komunikacija odvija takrat, ko se obe strani 

razumeta v prvem poskusu ter se lahko pogovarjata ne le o najosnovnejših stvareh, 

pomembnih za delo, temveč tudi o drugih zadevah. Udeleženci fokusnih skupin so izpostavili 

pozitiven odnos in druženje v prostem času z zaposlenimi tujci v podjetju. 

 

V teoretičnem delu naloge torej lahko najdemo vse izmed naštetih dejavnikov uspešne 

medkulturne komunikacije, ki so jih izpostavili člani obeh fokusnih skupin. Zato lahko 

Hipotezo 2 potrdimo: uspešna medkulturna komunikacije v storitvenem sektorju se ne 

razlikuje od uspešne medkulturne komunikacije v drugem poslovnem svetu. 

 

Medkulturni konflikti večinoma nastanejo zaradi pomot pri komunikaciji ali ignorance, piše 

Ting-Toomey (1999), Wiseman (2002) pa dodaja, da vodje v medkulturnem okolju 

potrebujejo znanje, ki zajema zavedanja ali razumevanja potrebnih informacij in dejanj, kot so 

informacije o ljudeh, zakonih komunikacije, kontekstu ter pričakovanjih glede vodenja 

interakcije z osebo iz druge kulture. Oseba, ki teh informacij nima, bo verjetno naredila 

napake, izbrala neprimerne komunikacijske strategije, kršila pravila etike ali osramotila sebe 

in druge, hkrati pa ne bo vedela, kje je naredila napake, da bi jih lahko popravila. Ting-

Toomey (1999) piše, da je vsaka oseba socializirana glede na vrednote in norme lastne 

kulture, zato razmišlja in se obnaša na določen način, to pa vpliva na njegovo komunikacijo. 

Ting-Toomey (1998) piše, da se vsaj dva različna kulturna sistema ne strinjata glede vrednot, 

norm, procesov in ciljev. Konflikt pogosto vznikne med dvema različnima kulturnima 

sistemoma zaradi vrednot, norm, procesov in ciljev ter posledično zaradi različnih pričakovanj 

glede (ne)sprejemljivega vedenja v interakciji. Oseba, ki ne prepozna različnih »resničnosti« 
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posameznih kultur, dela napake in obsodbe, kar vodi do konfliktov, če pa jih prepozna, se 

lahko v podjetju vzpostavi medkulturna sinergija, pišejo Moran in drugi (1997). 

 

Udeleženci v fokusnih skupinah so poudarjali nebesedno komunikacijo, ki jim je pogosto 

pomagala, da so se sporazumeli, če je bilo znanje tujega jezika šibko. Hkrati pa jim je 

nebesedna komunikacija povzročila tudi težave. Izpostavili so razlike v osebnem prostoru in 

dotiku med njimi in tujci, uporabo gest, ki so jih tujci razumeli kot žalitev, čeprav je bila 

mišljena dobronamerno, opazili so tudi razlike v dojemanju časa in priznavanju 

enakopravnosti med spoloma. Vse omenjene razlike bi lahko vodile do konfliktov, če jih 

vodje ne bi prepoznali kot medkulturno pogojene ter pravočasno in primerno odreagirali. 

 

Težave, ki bi lahko vodile v konflikte, so udeleženci v fokusnih skupinah premagovali s 

pantomimo, opisovanjem z drugimi besedami, pojasnjevanjem svojega stališča, 

opravičevanjem in risanjem na papir. Razen težav in nesporazumov, ki so nastajali zaradi 

nepoznavanja kulturnega konteksta, člani obeh fokusnih skupin niso bili udeleženi v 

konfliktu. Torej lahko logično sklepamo, da uspešna komunikacija, ki je posledica poznavanja 

kulturnega konteksta, zmanjšuje možnost za konflikt. Hipotezo 3 zato potrjujemo. 

 

Konflikt v medkulturnem okolju se lahko pojavi zaradi kulturnega ozadja posameznikov, ki 

določa njihovo vedenje, težave se lahko pojavijo tudi pri samem reševanju konfliktov, saj 

različne kulture pristopajo h konfliktom iz različnih pozicij. Udeleženi v medkulturnem 

konfliktu morajo po pisanju Morana in drugih upoštevati kulturno, politično in ekonomsko 

kompleksnost ter vse zorne kote in projekcije sistemskih posledic določenih aktivnosti za 

ugotavljanje potencialnih rezultatov reševanja konflikta. Če udeleženi v medkulturni 

komunikaciji zanemarijo »resničnosti« posameznih kultur, delajo napake in obsodbe, kar vodi 

do konfliktov. 

 

Moran in drugi (1997) pišejo, da se pripadniki različnih kultur reševanja konfliktov lotevajo 

drugače. Individualistične kulture povzemajo analitično in linearno logično, so neposredni in 

konfrontalni ter pri reševanju konfliktov vzpodbujajo orientacijo k rešitvi in akciji, spodbujajo 

odprto in direktno komunikacijo ter linearno logiko z uporabo racionalnega in dejstev. 
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Medtem pa kolektivistične kulture konflikte rešujejo indirektno, nekonfrontalno, ohranjajo 

dobro ime in osebne zveze ter uporabljajo intuitivno, afketivno, dvoumno in indirektno 

retoriko za reševanje konfliktov. 

 

Sodelujoči v fokusnih skupinah so zaradi zavedanja medkulturnih razlik in s tem povezane 

primerne komunikacije rešili nesporazume, ki so se pojavili. V kolikor nesporazuma ne bi 

rešili na način, ki se je izkazal za uspešnega, bi to vodilo v konflikt. Ker pa je bil njihov način 

reševanja nesporazumov uspešen, do konflikta ni prišlo.  

 

Poznavanje kulturnega konteksta komunikacije olajša reševanje konfliktov, ki izvirajo iz 

kulturne distance med sodelujočimi v komunikaciji, zato lahko Hipotezo 4 potrdimo. 

 

Na podlagi odgovorov, ki so jih podali sodelujoči v fokusnih skupinah, in iz pregleda 

literature v teoretičnem delu, smo torej potrdili vse štiri hipoteze. 

 

Raziskavo bi lahko razširili in dobili podatke tudi iz drugih kulturnih okolij ter dodali še 

kakšen vidik uspešnega medkulturnega komuniciranja v storitvenem sektorju. Slovenska in 

ameriška kultura sta si po Hofstedovih dimenzijah kulture precej blizu, tudi odgovori 

udeležencev v fokusnih skupinah so si zelo podobni. V raziskavo bi bilo zanimivo vključiti 

kulturo, ki se bistveno razlikuje od obeh obravnavanih, saj bi tako pridobili nov vpogled v 

videnje uspešne komunikacije s tujci, vendar bi za takšno raziskavo potrebovali več časa, 

finančnih sredstev in predvsem uporabne vire, preko katerih bi prišli v stik z osebami, ki 

imajo izkušnje pri komunikaciji s tujci. 

 

V raziskavo bi bilo morda zanimivo vključiti tudi tujce, ki delajo v globalnem okolju in na 

delo prihajajo v tujo deželo, kjer jim je tuja tudi kultura. Potem bi lahko z njihovega zornega 

kota razvili model uspešne komunikacije med kulturami, saj smo se v naši raziskavi 

osredotočili le na mnenje vodij. Tako bi lahko preverili, ali je komunikacija v globalnem 

podjetju uspešna morda tudi zaradi prizadevanj tujcev, da kakovostno opravljajo svoje delo in 

obdržijo službo v tuji državi.  
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PRILOGA 1: Usmeritvena vprašanja 

1. Koliko časa že delate s tujci? 

2. S katerimi tujci ste do zdaj delali? 

3. S katerimi tujci je bilo komunicirati najlažje? Zakaj? Primer. 

4. S katerimi tujci je bilo doslej komunicirati najtežje, zakaj? Primer.  

5. Kaj pa težave zaradi kulture? So na kakšno stvar tujci reagirali drugače, kot bi vi mislili, 

da bi morali? 

6. Katere lastnosti/vrline mora imeti oseba, da lahko uspešno komunicira s tujci? 

7. Kje ste se naučili komuniciranja s tujci? Ste imeli pred začetkom dela z njimi 

usposabljanje? Kako ste se naučili razumevati druge kulture?  

8. Ali na vaše razumevanje drugih kultur vpliva okolje, v katerem živite (Romi, Albanci, 

Srbi …)? 

9. Katere napake ste delali na začetku, ko ste začeli komunicirati s tujci (gestikulacija, 

napačni/nerodni izrazi … ), in kako ste premagali te težave? 

10. Kakšno je vaše dojemanje drugih kultur? 

11. Kje so največji izzivi pri komuniciranju s tujci? 

12. Katere so največje ovire pri komunikaciji? Kako jih premagujete? Primer. 

13. Kakšna je po vašem mnenju uspešna komunikacija s tujci? Primer. 

14. Kaj pripomore k uspešni komunikaciji med vami in tujimi gosti? 

15. Se komunikacija med vami in tujci ter vami in domačini razlikuje? Kako? 

16. Kje se najpogosteje pojavijo nesporazumi v komunikaciji? Kateri nesporazumi se 

najpogosteje pojavljajo? Kako jih rešujete? Primer. 



 

 

17. Kje vidite priložnosti za izboljšanje komunikacije s tujci?  

18. Česa ste se v teh letih, odkar delate s tujci, naučili? 

19. Bi na koncu želeli še kaj dodati? 

 

  



 

 

PRILOGA 2: Prečiščen transkript fokusne skupine A 

Kako dolgo že delate s tujci?  

K: Jaz bom začela. Z mednarodnimi študenti delam 3 mesece. 

S: Z mednarodnimi študenti delam 5 let.  

J: Z mednarodnimi študenti delam približno dve leti. 

H: Z mednarodnimi študenti delam 3 leta.  

T: Z mednarodnimi študenti delam 3 leta. 

 

Od kod so bili tujci, s katerimi ste delali? 

T: Kolumbija, Anglija, Slovenija. 

K: Delala sem z mednarodnimi študenti iz Slovenije, Kolumbije in Ekvadorja. 

S: Delal sem s študenti iz Ukrajine, Turčije, Kolumbije, Ekvadorja, Češke, Slovenije in Anglije. 

J: Delal sem s študenti iz Slovenije, Kolumbije, Anglije, Ekvadorja in Češke. 

H: Delala sem s študenti iz Kolumbije in Ekvadorja. 

 

S katerimi tujci je bilo komunicirati najlažje? Zakaj? Primer. 

K: S študentko iz Slovenije, njena angleščina je bila najboljša. 

S: S študenti iz Anglije, ker so govorili angleško. 



 

 

J: Ja, s študenti iz Anglije je bilo resnično najlažje komunicirati. Zdi se mi, da je bila 

komunikacija precej enostavna tudi s študenti iz Češke in Slovenije. Vsi so precej tekoče govorili 

angleško in sem jih lahko brez težav razumel. 

H: Najlažje mi je bilo komunicirati s študenti iz Kolumbije. Hitreje so se naučili novih stvari, za 

razliko od študentov od lani. 

T: Moram reči, da je bilo najlažje komunicirati z Angleži. Najbolje sem jih razumel. 

 

S katerimi tujci je bilo najtežje komunicirati. Zakaj? Primer. 

K: Spomnim se, da je bil prvi teden najtežji. Za mednarodne študente je bilo sprva najtežje, ker se 

navajajo na novo kulturo, na nov jezik, prevajajo si iz angleščine v svoj jezik. To počnejo ves čas 

in tega niso navajeni. Mislim, da ni bilo posameznika, s katerim bi delala težje kot z drugim. 

Najtežji del je bil začetni, ko smo se privajali drug na drugega.  

S: Ukrajince je bilo najtežje razumeti in so se tudi najmanj trudili, da bi nas razumeli. 

J: Mislim, da je bilo najtežje komunicirati s Kolumbijci, s katerimi sem delal prvo leto. Imeli smo 

dve dekleti, ki nista dobro razumeli angleško in fanta iz Kolumbije, ki ni razumel angleško. 

Resnično težko jih je bilo razumeti in jim povedati, kaj morajo početi pri delu. Zelo težko jih je 

bilo razumeti in večino časa komunikacije sploh ni bilo. 

H: Mislim, da je bilo najtežje z Ekvadorci. Samo zato, ker je bilo tiso moje prvo leto dela z 

mednarodnimi študenti, in je bilo na začetku težko ugotoviti, kako komunicirati z mednarodnimi 

študenti. 

T: Jaz resnično nisem imel nobenih težav. Nekako sem imel občutek, da jih razumem, in da oni 

razumejo mene. Ne morem reči, da bi zaradi tega kadarkoli imel kakršnekoli težave.  

 



 

 

Govorili ste o jeziku in kako ste komunicirali. Kaj pa težave zaradi kulture? So na kakšno 

stvar reagirali drugače, kot bi vi mislili, da bi morali? 

K: S, rekel si, da so bili Ukrajinci nekoliko težavnejši pri sprejemanju? 

S: Ja, bili so. Niso spoštovali ženske avtoritete in bili so zelo konzervativni. Vsakokrat, ko si jim 

rekel, da naredijo nekaj, še posebej, če je dajala navodila ženska, recimo vodja ali nadzornica in 

celo z menedžmentom so vedno ugovarjali ali pa oklevali, da bi izpolnili navodilo. Z njimi smo 

imeli težave zaradi tega. 

J: Z vsemi mednarodnimi študenti, s katerimi sem delal, mislim, da kultura ni igrala velike vloge 

pri tem, kako so reagirali, ali pa da ne bi opravljali nalog po naših navodilih, in da bi imeli 

kakršnekoli težave z njimi. Ne zaradi kulture, temveč od znanja njihove angleščine je bilo 

odvisno, ali bodo nekaj naredili ali ne in kako bodo opravili delo, njihova kultura po mojem 

mnenju tukaj ni igrala vloge.  

K: Pravzaprav mislim, da so nekatere kulturne razlike pomagale. Opazila sem, da imajo 

mednarodni študentje visoko delovno etiko. Kar je bilo za nas koristno, da že imajo visoko 

delovno etiko. Torej nisem videla nobenih kulturnih izzivov, sploh s Kolumbijci. Kulturne razlike 

so bile za nas bolj ugodne. 

H: Ni bilo veliko težav zaradi kulture z mednarodnimi študenti, s katerimi sem delala. V bistvu so 

raje sprejeli ameriško kulturo, ko so se je navadili. Ampak nikoli nisem imela nobenih težav. 

S: Opazil sem, da so bili nekateri mednarodni študenti šokirani nad kakšnim elementom naše 

kulture, še posebej nad gosti, ki prihajajo v zabaviščni park, in njihovim odnosom in oblačenjem. 

Še posebej ženske iz Turčije so bile šokirane nad oblačenjem gostov v parku. 

J: Ali pa njihovimi reakcijami. Letos so imeli s tem težave Kolumbijci. Gostje jih niso razumeli, 

bili so nesramni do njih, vzvišeni in se delali norca iz njih. 

T: Nikoli nisem imel težav zaradi kulture. Rad se učim o novih kulturah. Torej, do zdaj smo se 

razumeli in nisem imel nobenih težav. 



 

 

 

Katere vrline mora imeti nadzornik in predstavnik menedžmenta, da lahko uspešno 

komunicira s tujci? 

K: Potrpežljivost. 

S: Potrpežljivost in razumevanje, da morda ne razumejo tega, kar jim govoriš, in da moraš 

besede, stavke nekajkrat ponoviti. In prav tako, da oni ponovijo nekatere stvari, ki jih povedo, ker 

jih včasih ne razumemo. Včasih potem postanejo malce nestrpni in mrmrajo v španščini, ko 

morajo ponavljati stavke v angleščini. 

K: Biti moraš odprtega uma. Zavedati se moraš, da so drugačni, in da imajo drugačne izkušnje pri 

delu in življenju. 

T: Potrpljenje in dobro osebnost. Razumeti jih je treba. 

 

Kje ste se naučili komuniciranja s tujci? Ste imeli usposabljanje, preden ste začeli delati z 

njimi? 

Vsi: Ne. 

S: Ne, učiš se, ko delaš. Če narediš napako, jo naslednjič popraviš. 

H: Imela sem srečo, ker sem lahko govorila s svojo mamo o tem. Tudi ona je delala z 

mednarodnimi študenti, tako da sem lahko tekla domov in ji povedala o svojih izkušnjah, ona pa 

je z mano delila svoje. 

J: V šoli smo imeli nekaj študentov na izmenjavi. Veliko smo se pogovarjali, čeprav je bilo tam 

drugače, ker sem bil dijak kot oni, in ne v vlogi menedžmenta kot tukaj. Fant iz Kitajske mi je 

pomagal pri matematiki, ker je snov razumel nekoliko bolje od mene. Na začetku je bilo pri 

komunikaciji nekaj težav, kasneje pa ne več. 



 

 

T: Nisem imel nobenega usposabljanja. Preden sem delal tukaj nisem delal z mednarodnimi 

študenti. Sem pa jih srečeval v trgovinah, hotelih, restavracijah, kjer delajo, in se pogovarjal z 

njimi. 

 

V ZDA imate večkulturno okolje; belci, temnopolti, ameriški domorodci, Azijci, 

Latinoameričani ... mislite, da vam to pomaga pri delu z mednarodnimi študenti? 

H, K: Ja. 

J: Pravzaprav o tem še nisem nikoli razmišljal na ta način, vendar ko pomislim, je res. V šoli, v 

naši soseski je veliko ljudi, ki pripadajo različnim kulturam. Verjetno sem tega navajen, da 

srečujem in se družim z ljudmi iz različnih kultur. 

S: Imamo boljšo toleranco do drugih kultur, kot nekatere druge države, v katerih ni toliko drugih 

kultur, kjer imajo na primer samo eno. Smo odprte glave in potrpežljivi. 

J: V ZDA nimamo ene prevladujoče kulture. Američani niso zares Američani. Američani so 

Nemci, Francozi, Irci ... Vse vrste različnih kultur. 

 

Katere napake ste delali na začetku, ko ste začeli delati s tujci? 

S: Rekli so, da me razumejo, v bistvu pa me niso. 

H: Po nesreči sem neko stvar opisala z drugimi besedami kot po navadi in potem sem morala 

pojasniti svoje besede. Ali pa sem uporabila besede, ki jih uporabljam sicer s svojimi prijatelji in 

niso razumeli. 

S: Ali pa nisi razložil.  

K: Znašel si se v kompliciranem pogovoru, ko niso vedeli, kaj jim govoriš. 



 

 

T: Ja, ali pa so oni nekaj povedali in jih ti nisi razumel in so morali ponavljati. 

 

Kako ste premagali te težave? 

K: Zaigrala (kot pantomima), opisala, narisala sliko. Pri tem potrebuješ veliko potrpljenja. 

S: Pravzaprav sem jih prosil, da povedo še enkrat, in skušajo uporabiti druge besede – ali pa sem 

to storil jaz, če me niso razumeli oni. To lahko včasih postane konfuzno in težko. Potrebuješ 

potrpežljivost. 

J: V redkih, redkih situacijah, ko je bilo treba odreagirati hitro ali pa nekaj nemudoma narediti, 

sem šel do zaposlenega, ki obvlada špansko, in jim je potem on prevedel v španščino, kaj želim 

od njih. 

K: Ampak to pomaga samo pri mednarodnih študentih, ki govorijo špansko. 

 

Kakšno je vaše dojemanje drugih kultur? 

K: Vsaka je drugačna. Popolnoma sem odprta za učenje o novih kulturah, za doživljanje različnih 

stvari. Vznemirljivo je spoznavati ljudi iz drugih krajev. 

H: Tako kot je njim vznemirljivo priti k nam, je men vznemirljivo spoznavati njih in njihovo 

kulturo. 

S: Spoznavati jih, spoznavati, kje živijo, kakšno hrano jedo, kakšna je njihova kultura, kaj 

počnejo ... rad imam potovanja, rad imam mednarodne študente, vse, kar se tiče njih. 

J: Najbolj mi je všeč njihovo mnenje o ameriški kulturi in o tem, kako mi živimo. Ko pridejo 

sem, je njihova predstava o Ameriki nekako zmotna. Mislijo, da vsi jemo v McDonaldsu in da 

smo debeli. Zanimivo je videti, kako se vedejo do tebe, ko odhajajo, ko vidiš, kaj vse so pridobili 

v tem času, ko so bili tukaj, kako se je spremenilo njihovo dojemanje nas. Vedno je zabavno. 



 

 

T: Rad se učim o novih kulturah. Verjamem, da smo vsi ljudje enaki, samo doma smo iz različnih 

krajev. 

 

Kje so največji izzivi v komunikaciji s tujci?  

H: Ko jih na začetku skušaš naučiti, kako se nekaj naredi. Ali pa, ko na začetku govoriš z njimi. 

To je njihova prva izkušnja s tabo in tvoja z njimi. Izzivi se pojavijo sami od sebe, vendar pa 

kasneje postane enostavneje. 

J: Govorjenje na splošno je precej težko. Samo zato, ker je angleščina njihov drugi jezik, ne glede 

na to, kako dobra je. Ne poznajo vseh besed. 

K: Mislim, da so izzivi predvsem za njih. Vsi mi govorimo z različnimi akcenti, smo iz različnih 

območij, nekateri imajo močan naglas. Čeprav je to naš materni jezik, prvi jezik, imamo močan 

naglas, odvisno od tega, kje v ZDA živimo. Nekateri govorimo hitreje, počasneje, požiramo 

besede ali črke. Mislim, da je zanje izziv predvsem to, da ujamemo, kaj želimo povedati. 

S: Prav tako različni ljudje uporabljajo različne pregovore, reke, ki imajo različne pomene. 

Morda bodo razumeli besede v enem pomenu, v drugem pa sploh ne. 

T: Čas. Nekateri so pozni in zamujajo. Različno dojemajo čas. Kolumbijci na primer čas jemljejo 

ohlapno in so velikokrat zamujali na delo. 

 

Po vašem mnenju, kako izgleda uspešna komunikacija s tujci? Primer. 

K: Ko drug drugega razumeva v prvem poskusu. Kar je izjemno redko. Vendar tudi takrat, da se 

razumeva popolnoma, da natančno razumejo, kaj sem rekla, in da lahko opustim idejo, da bi 

poiskala nekoga drugega, da bi njihovo delo opravil namesto njih, ker ne razumejo, kaj želim od 

njih. 

 



 

 

Kaj pripomore k uspešni komunikaciji s tujci? 

K: Govorica telesa. Izraz na obrazu, gestikuliranje. Pozitiven pristop. Smehljanje med 

komunikacijo, biti pozitiven, kar tudi njim pomaga ohraniti potrpežljivost. 

J: Igranje (pantomima). 

H: Tudi ko govoriš z drugo osebo, ki govori angleško, uporabljaš govorico telesa, ker je veliko 

ljudi, ki momljajo ali nerazločno govorijo in se tako lažje sporazumevaš. 

J: Njihovo potrpljenje. Ne glede na to, kako sem nekaj povedal ali se pogovarjal z njimi, nihče ni 

bil nepotrpežljiv. Samo enega mednarodnega študenta se spomnim, bil je iz Ekvadorja. Razburil 

se je, ko me ni razumel. Mednarodni študenti imajo precej visoko toleranco, ko jim skušaš nekaj 

razložiti. 

K: Tisti Ekvadorec je imel agresivno osebnost in dvomim, ali je to povezano s kulturo ali ne. 

J: Ja, res je. 

T: Mislim, da zbijanje šal pomaga, ko se pogovarjaš z njimi. Da se smejijo. Lažje je govoriti z 

njimi, ko se smehljaš. Obe strani se imata dobro. Dovolj napetosti je zanje že to, da delajo tukaj 

in se ukvarjajo z Američani. Če se pošališ, se stvari omehčajo in se lažje razumeta. 

S: Mislim, da če si z njimi prijatelj, da se družiš z njimi, imaš z njimi dober odnos, da si bolj 

potrpežljiv pri svojem razumevanju. V primerjavi z nekom, s komer komaj govoriš. S prijatelji si 

bolj potrpežljiv in jim zaupaš. 

 

Se komunikacija med vami in tujci ter vami in domačini razlikuje? Kako? 

K: Se. Komunikacije je različna glede na vsakega posameznika in od okolja, iz katerega izhaja. 

Pri tem se uporablja sleng, pri nekaterih ga uporabljamo, pri drugih ljudeh ne, odvisno od okolja 

... Podobno je z mednarodnimi študenti. 



 

 

J: Z našimi prijatelji uporabljamo gestikuliranje in govorico telesa, poleg govora. Pri 

mednarodnih študentih pa stopimo še korak dlje in smo bolj nazorni pri gestikuliranju. 

Komunikacija je podobna. 

H: Mednarodne študente nekako učiš, ko se pogovarjaš z njimi. Z ostalimi ljudmi samo govoriš. 

S: Iz vidika mednarodnega študenta, on vsako besedo, stavek prevede v svoji glavi v svoj jezik, 

nato pa svoj odgovor prevede v angleščino. Podobno je tudi pri nas, ko govorijo oni, ker moramo 

upoštevati, da včasih besede ne uporabijo dobesedno ali pa uporabijo napačno besedo za določen 

kontekst – in tako si prevajamo tudi mi. In če ne uspemo tega, si lahko samo mislimo, da 

razumemo, kaj so želeli povedati. V angleščini niti ne razmišljamo, kaj je nekdo želel povedati, 

ampak se pogovarjamo naprej, nič si ne prevajamo. 

K: Kar bi pomenilo, S., da imamo z mednarodnimi študenti bistveno zanimivejše pogovore kot z 

domačini. 

T: Jaz pravzaprav nimam težav s komunikacijo. Vedno razumem, kaj so želeli povedati. Imeti 

moraš odprto glavo za to, kar govorijo. Moraš opazovati govorico telesa.  

 

Kateri nesporazumi se najpogosteje pojavljajo pri komunikaciji s tujci? Kako jih rešujete? 

Primer. 

S: Nikoli nisem imel kakšnega nesporazuma z mednarodnimi študenti. Razen, kadar jih pošljem 

fotografirati na kakšno drugo lokacijo, na primer k mostu ali Intimidatorju (vlakec smrti) in mi 

rečejo: samo hecaš se, kajne? Nikoli se nisem sprl z mednarodnim študentom. Mislim, da je to 

zato, ker vemo, od kod prihajajo. Še vedno se jih trudimo spoznavati. Ne želimo, da bi kateri 

izmed mednarodnih študentov, ki so pravzaprav naši najboljši delavci, imel slabo izkušnjo ali pa 

se ne bi razumel z nami. 

K: Mislim, da do največjih konfliktov in konfrontacij prihaja med stranko in mednarodnim 

študentom, bolj kot med mednarodnim študentom in menedžmentom ali ostalimi zaposlenimi. 

Stranke so nepotrpežljive. Morda ne vedo, da je oseba, s katero pridejo v stik iz druge države, 



 

 

kljub temu, da je Amerika območje, kjer živijo različni ljudje, in nimajo potrpežljivosti in samo 

gredo mimo in jih ne zanima, ali jih je mednarodni študent razumel oziroma da ga oni niso 

razumeli. Veliko frustracij prihaja iz tega naslova. 

J: Stranke so kdaj negativno nastrojene, se mi zdi. Nisem imel velikih konfliktov, vendar je 

nekajkrat prišlo do manjših sporov zaradi politike urejenosti v parku ... ker niso bili obriti. 

Nekajkrat so mi rekli, da so se obrili, vendar se niso in so mi ugovarjali brez osnove. Ali pa 

včasih, če so bili morda opečeni od sonca in sem se jih dotaknil in so trdili, da sem jih udaril. Ali 

pa če sem jih prijateljsko potrepljal po rami, so rekli, zakaj jih tepem. Potem jim razložiš, da nisi 

hotel nič slabega, pojasniš svojo plat. 

K: To so kulturne razlike. Različno dojemanje. 

T: Nikoli nisem imel nobenih težav. Resnično. Nobenih komplikacij z mednarodnimi študenti. Z 

nikomer. Z njimi se vsako leto zabavam, nikoli nisem imel nobenih težav. 

 

Kje vidite priložnosti za izboljšanje komunikacije s tujci? 

H: Vedno imej pripravljen svinčnik in papir. 

K: Mislim da ne bi škodilo nobenemu od nas, da bi imeli s seboj slovar, da bi lahko pogledali 

kakšno besedo, in bi se lahko hkrati učili. Tako kot se učijo oni. In se tako srečali na sredi poti. 

Ne pa, da rečemo, oprostite, angleščina je vse, kar razumemo. 

J: Razširili bi lahko obzorje, znanje drugega jezika, vsaj malo. Zdajle se učim drugi jezik ... ne v 

polnem obsegu, vendar le malo, začetni nivo. In to mi včasih pomaga. Malo razumem, kaj ljudje 

govorijo. Več kot prej, in to mi pomaga. Mislim, da bi znanje drugega jezika pomagalo. 

 

Kaj pa učenje o drugih kulturah? 



 

 

K: Absolutno, to bi zelo pomagalo. Bilo bi jih lažje razumeti, ko nekaj rečejo ali pa ko se zgodi 

kaj specifičnega ali pa geste. Če bi vedeli ozadje, iz katerega prihaja študent, bi se lažje razumeli. 

Študenti vedo o ZDA veliko, mi pa o njihovi deželi nič, razen če smo o tej državi kaj prebrali ali 

pa potovali tja.  

 

Kaj ste se v teh letih, ko delate s tujci naučili? 

S: Nismo tako zelo različni. Vsi smo človeška bitja. Nimamo ravno enakih želja in sanj, imamo 

pa želje in sanje. Kultura vpliva na ljudi, vseeno pa smo enaki. 

J: Kolumbijci so me naučili vrednotiti dolar. Razložili so mi, kakšne so cene pri njih. V ZDA so 

obleke poceni, hrana pa draga. V Kolumbiji je hrana zelo poceni, obleka pa zelo draga.  

H: Bolj se zavedaš, kaj govoriš in kako razložiš stvari. Bolj se zavedaš, kako to narediš in iščeš 

druge načine, kako govoriti z njimi. Ko govoriš z njimi dobiš občutek, da je tam zunaj veliki svet. 

K: Naučili smo se, da potrebujemo veliko potrpežljivosti in razgledanosti, razlagati je treba stvari 

malce drugače kot z drugimi, izogibati se moraš “velikim”besedam. 

H. Razviješ tehnike, kako komunicirati z njimi. 

J: Naučil sem se, kako nekatere besede razložiti na vsaj šest različnih načinov. 

K. Uporabljati je treba govorico telesa kot orodje. Prikimavanje, odkimavanje, drastičnih izrazov, 

pretiravanje pri tem, da se jasno razume. 

T: Verjetno mi bo vse to znanje z mednarodnimi študenti pomagalo pri tem, ko bom postal 

policist. Opravka bom imel z Mehičani, priseljenci ... različnimi kulturami. Z njimi bom moral 

delati ves čas. 

 

Bi radi še kaj dodali? 



 

 

Vsi: Ne. 

 

  



 

 

PRILOGA 3: Prečiščen transkript fokusne skupine B 

 

Koliko časa že delate s tujci? 

A: 23 let. 

B: 30. 

C: 2 leti. 

D: S tujci delam 5 let, osebne izkušnje s tujci pa imam že od leta 2001. 

E: Eno leto. 

 

S katerimi tujci ste do zdaj delali? 

A: Madžari, Rusi, Nizozemci, Švedi, Švicarji, Avstrijci, Belgijci, Francozi, Američani, Grki. 

B: Italijani, Nemci, Avstrijci, Nizozemci, Izraelci. 

C: Tujci, s katerim sem delal, in sem jim bil vodja, so bili predvsem iz Italije, Nemčije, Avstrije, 

Rusije, ZDA. 

D: Angleži, Italijani, Nemci, Avstrijci, Nizozemci, Rusi, Francozi, Španci, Hrvati, Srbi, 

Nizozemci, Brazilci. 

E: Največ izkušanj imam z Američani, Italijani, Kolumbijci, Nemci. 

 

S katerimi tujci je bilo komunicirati najlažje? Zakaj? Primer. 

B: Najlažje mi je komunicirati z Nemci, ker je to moj drugi jezik in nemško zelo dobro govorim.  



 

 

A: Tudi pri meni je bila komunikacija najlažja z Nemci, ker dobro govorim nemško. Največ se 

srečujem z Nemci, zato jih tudi najbolje razumem, vem, kako se bodo odzvali, in kakšna je 

njihova kultura. 

C: Najlažje komuniciram s tistimi, ki govorijo angleško in italijansko, ker ta dva jezika poznam. 

Sicer razumem in se sporazumevam tudi v hrvaščini in srbščini, čeprav se teh jezikov nikoli 

nisem zares učil. Sta pač dosti podobna našemu. Sicer govorim tudi malo nemško, nemščine sem 

se učil v srednji šoli, ampak sem že večino pozabil in je sporazumevanje v tem jeziku precej 

težko. Sploh me moti uporaba različnih dialektov, kar še dodatno otežuje moje komuniciranje z 

njimi. 

D: Najlažje z Angleži ter Italijani. Preprosto zato, ker obvladam oba jezika. 

E: Z Američani. Ker obvladam angleščino in poznam njihovo kulturo. Nekajkrat sem že bil v 

ZDA, poleg tega pa Slovenci veliko informacij o ameriški kulturi dobimo iz ameriških filmov, 

interneta … Kljub temu, da ima marsikdo pred Ameriko in Američani predsodke, ki si jih je 

ustvaril na podlagi delčkov njihove kulture, ki jo spoznavamo preko televizije, je njihova kultura 

drugačna, bolj so prijazni od Slovencev, čeprav se imamo Slovenci za izredno prijazen narod. 

Bolj so odprti, zelo radi priskočijo na pomoč, če jo potrebuješ. Tako da mi je bilo delo z 

Američani resnično najbližje. Z jezikom nisem imela nikakršnih težav, razen morda če so 

uporabili kakšno besedo, ki je še nisem slišala, ampak tudi to smo zelo hitro rešili, uporabili 

drugo besedo ali pa jo razložili. 

 

S katerimi tujci je bilo doslej komunicirati najtežje, zakaj? Primer.  

A: Najtežje je bilo meni pri Grkih. Enkrat sem vodil skupino, v kateri je bilo tudi nekaj Grkov. 

Sicer tudi Madžari, ker nisem razumel jezika in dosti težko tudi z Rusi, ko jih nisem razumel. S 

tistimi, s katerimi se nisem mogel sporazumeti. Najtežja je govorna komunikacija, težko je, če ne 

poznaš jezika, navad, običajev ne poznaš. Primer težke komunikacije … enkrat sem vodil 

skupino Grkov na avtobusu in sem šel nekaj ven vprašat in jim rekel, da naj malo počakajo in 

sem jim pokazal z roko, da počakajo – stop znak in so bili vsi užaljeni, cel avtobus. Ker to je za 

njih žalitev, težka žalitev. Ko sem prišel nazaj, je bilo vse tiho, cel avtobus, kot da bi jih polil s 



 

 

kropom. Kaj je narobe, ne? In potem kasneje, ko sem to izvedel, ko mi je nekdo povedal, da je to 

grdo, sem se jim opravičil, da tega nisem vedel. Ker to je za njih težka žalitev, kot da bi jim 

pokazal sredinec. 

B: Pri Italijanih, s katerimi sem komuniciral, in so starejši in znajo samo svoj jezik, je težko. Pri 

mladini je drugače, tisti, ki so mlajši od 30 let, govorijo tudi druge jezike, tako da se lažje 

sporazumevamo.  

C: Zagotovo z Rusi, ker po mojih izkušnjah pogosto slabo govorijo tuje jezike, sam pa ne 

govorim rusko, zato jih težko razumem. Pomagam si sicer s srbohrvaščino, vendar mi ne pomaga 

prav dosti. Tudi Italijani so mi predstavljali kar velik problem v komuniciranju, saj zelo slabo 

govorijo angleško. Dokler se nisem začel učiti italijanščine, je bilo moje sporazumevanje z njimi 

pogosto omejeno zgolj na kretnje rok.  

D: Najtežje je bilo z Avstrijci in Nemci, ker ne obvladam jezika. 

E: S Kolumbijci. Ne govorim špansko oziroma razumem le kakšno besedo, ker sem se v šoli učil 

italijansko, razumem in dobro govorim angleško, vendar pa je njihovo znanje tujih jezikov precej 

slabo. Tudi njihova angleščina je zalo slaba. 

 

Kaj pa težave zaradi kulture? So na kakšno stvar tujci reagirali drugače, kot bi vi mislili, 

da bi morali? 

A: Včasih reagirajo drugače, kot misliš, da bodo. Paziti moraš na geste, kot sem že omenil, sem 

imel nesporazum, ki bi lahko prerasel v resno zamero ali konflikt z Grki. Drugega se trenutno ne 

spomnim. 

B: Ne spomnim se, da bi imel s tujci kdaj kakšen nesporazum. Lepo sodelujemo in nimam težav. 

C: Narava mojega dela je relativno preprosta, zato kakšnih posebnih kulturno pogojenih težav 

nimam.  



 

 

D: Kulturne razlike med navedenimi tujci, s katerimi sem imel izkušnje, ter našo kulturo niso 

zelo velike. Je pa res, da se v specifičnih situacijah opazi določene posebnosti. Na primer Italijani 

odreagirajo na problem dosti bolj čustveno kot recimo Angleži in Rusi. 

E: Večjih težav z drugimi kulturami nisem nikoli imela. Verjetno bi bilo drugače, če bi imela stik 

s katero izmed vzhodnih, azijskih kultur, ker se od nas resnično zelo zelo razlikujejo. Zanimivo 

se mi je zdelo, ko je Kolumbijec spraševal, kako pri nas vozijo avtobusi in če počakajo, da se na 

njih nabere dovolj ljudi, preden voznik spelje. Glede dela pa se spomnim, da so bile manjše 

težave, ko so Kolumbijci zamujali, zelo redko so prišli na delo popolnoma točni.  

 

Katere lastnosti/vrline mora imeti vodja, da lahko uspešno komunicira s tujci? 

B: bistvo je, da se prilagajaš ljudem, hkrati pa moraš obdržati svoje stališče. Če delaš s skupino 

tujcev, je dobro, da najdeš neformalnega vodjo, s katerim se povežeš in dobro sodeluješ. Če 

dobro sodeluješ z njim, bo tudi odnos z ostalimi dober. Biti moraš samozavesten, odločen, stati za 

tem, kar poveš. Seveda pa moraš tudi izpolniti to, kar si rekel, da boš naredil. Imeti moraš 

občutek za ljudi. 

A: Ja tako je, kakor jaz opažam, je treba obvladati jezik, da se razume, za kaj gre, da so jasne vse 

informacije. Same lastnosti pa so tako, da moraš imeti avtoriteto. Če avtoritete ni, si lahko ljudje 

potem razlagajo po svoje in potem tudi naredi po svoje. Pomembno je, da se znaš prilagoditi 

ljudem. Poleg tega je pomembno, da si prijazen, znaš komunicirati, poznati svoje delo in biti 

verodostojen, samozavesten. 

C: Pomembno je predvsem lingvistično znanje, ki močno olajšuje komunikacijo in tako zbližuje 

ljudi, obenem pa je potrebna tolerantnost do ljudi iz drugih kulturnih okolij. Ne predstavljam si, 

da bi bilo ob prisotnosti nestrpnosti in egocentrizma možno uspešno komunicirati s tujci. 

D: Naprej mora dobro poznati jezik. To je osnova. Sledi odprtost do drugih kultur, mnenj in idej. 

In s tem povezano mora obstajati volja do učenja, preučevanja drugih kultur. 

E: Oseba se mora zavedati, da se kulture med seboj razlikujejo, da je morda za nekoga nekaj 

povsem samoumevno, medtem ko bo to za drugega pomenilo nekaj povsem nesprejemljivega. 



 

 

Poleg tega definitivno pomaga znanje tujih jezikov, vsaj nekaj osnovnih fraz. Vodja se mora 

zavedati, da je njegovo sporočilo lahko drugače interpretirano s strani druge kulture, zato se mora 

jasno izražati, ne sme uporabljati nekih težkih besed, ne sme pretirano vpletati čustev, ko pride do 

težav – razložiti iz svojega vidika, kako vidi težavo ali nesporazum. Biti mora miren, preudaren, 

pozitivno naravnan do drugih in odprt za druge kulture.  

 

Kje ste se naučili komuniciranja s tujci? Ste imeli pred začetkom dela z njimi 

usposabljanje? Kako ste se naučili razumevati druge kulture?  

B: Ni rečeno, da sem se že naučil. 

A: Res je, še vedno se učim. Sicer sem v Nemčiji živel 6 let, v šoli sem se učil angleščino in 

francoščino, italijanščino pa sem se učil kasneje. Rusko se pa grem pantomimo. Sicer pa sem se o 

drugih kulturah učil s prakso. 

B: Jaz sem bil na seminarju, potem pa so nadrejeni rekli, da ne potrebujem nič več, tako da sem 

tudi jaz večino izkušenj pridobil s prakso. 

C: Predvsem v izobraževalnem sistemu, od osnovne šole naprej, ko sem se začel učiti angleščino 

in nemščino. Pred pričetkom svojega dela nisem imel nikakršnega usposabljanja, ki bi se 

fokusiralo prav na tujce. Naknadno sem sicer prebral knjigo o bontonu, s čimer sem razčistil 

nekatere dileme, ki so se mi pojavljale med delom, vendar te niso bile pogojene z obnašanjem do 

tujcev, temveč z obnašanjem do ljudi na splošno. Opažam sicer neke osnovne stereotipne razlike, 

npr. da so severnjaki bolj zadržani in škrti, Italijani bolj odprti in zgovorni. Seveda so zmeraj 

izjeme, zato nikoli ne odreagiram v skladu s temi stereotipnimi vzorci, temveč vedno počakam, 

da osebo »preberem«, torej da ocenim njen karakter. Osebno mi je zelo hitro jasno, s kakšnim 

človekom imam opravka, kar pripisujem predvsem svojim izkušnjam. Zato se hitro prilagodim – 

tistim zadržanim, resnim z uradnim pristopom, tistim bolj sproščenim pa z vedrim, pogosto tudi 

humornim pristopom. V osnovi torej spet ne gre za specifičen odnos do tujcev, temveč za odnos 

do ljudi na splošno. 



 

 

D: Jezikov sem se naučil v šoli ter na jezikovnih tečajih. Razumevanja drugih kultur sem se 

naučil tudi preko televizije, knjig in interneta. Posebnega izobraževanja ali usposabljanja nisem 

imel. 

E: Pred začetkom dela s tujci nisem imela nobenega usposabljanja. Sicer rada potujem in sem 

prepotovala večino Evrope in kar nekaj ZDA, tako da sem tudi na svojih potovanjih spoznavala 

druge kulture. Seveda pa je drugače, ko nekoga spoznaš na potovanju ali pa ko z nekom iz druge 

kulture delaš. Tukaj je bistvena razlika. 

 

Ali na vaše razumevanje drugih kultur vpliva okolje, v katerem živite (Romi, Albanci, Srbi 

.)? 

A: Sigurno.  

B: Prilagajaš se. Pustiš sicer človeku, da ima svojo kulturo, ampak se morajo vseeno tudi oni 

prilagajati naši, glede na to, da je pri nas, v Sloveniji. 

C: Ne. Izkušnje s kulturnimi skupnostmi iz lokalnega okolja načeloma ne projiciram na druge 

kulturne skupnosti. 

D: Delno, čeprav imam dejansko z zgoraj navedenimi skupinami relativno malo stikov. Okolje, v 

katerem živimo je v precejšnji meri homogeno. 

E: Morda, malo. Vendar pa z drugimi kulturami v mojem okolju nimam veliko stika, tako da 

morda vpliva samo v tej meri, da vem, da obstajajo v naši družbi ljudje z drugačnimi običaji, 

normami in vrednotami, kot jih imam sama. 

 

Katere napake ste delali na začetku, ko ste začeli komunicirati s tujci (gestikulacija, 

napačni/nerodni izrazi… ), in kako ste premagali te težave? 

B: V mojem primeru ni bilo nobenih večjih težav, nisem doživel nobenih nesporazumov. 



 

 

A: Moja napaka je bila nepoznavanje, strah. Nisem vedel, kako bodo reagirali na stvari, ki so 

meni samoumevne. Nekaj, kar je meni pomembno, morda njim ni. Bal sem se, kako bodo sprejeli 

tak način dela. Glede jezika nisem imel problema. Težava je, ker nisi sproščen, imaš blokado. In 

to se potem pozna tudi pri komunikaciji. Potem se zapleteš v jeziku, ker ga ne poznaš dobro, in 

na koncu te ne razumejo.  

C: Predvsem je šlo za nevajenost uporabljanja tujih jezikov, prisotna je bila tudi trema, kar še 

dodatno otežuje dobro komunikacijo. Šlo je za zatikanje, čudno izgovarjanje, za tišino oziroma 

dolge premore, ko nisem vedel, kako bi neko stvar povedal … Težave se odpravljajo predvsem s 

tem, da jezik pogumno uporabljaš. Ko se nekega jezika učiš, je normalno, da delaš napake. 

Pomembno je, da ti te napake ne vzamejo poguma za nadaljnje učenje. 

E: Jaz sem hotela prehitro povedati, kaj želim, da oseba naredi. Morda uporabila kakšno besedo, 

ki je druga stran ni razumela. Potem je bilo treba ponavljati, razlagati, risati v skrajnem primeru. 

D: Napake se pojavijo že pri pregovorih, vicih ter ostalih kratkočasnih pomenkih. Sčasoma 

spoznaš, da določena kultura nekaterih stvari, ki so tebi zanimive, smešne, čudne ne dojema na 

enak način. Na primer vici o pregovorni črnogorski lenobi se  Evropejcem z zahoda enostavno ne 

zdijo smešni, še več, izpadejo žaljivi in nestrpni. Zato se določenih tem pogovora izogibam. Če se 

ne razumemo, skušam z rokami nakazati, kaj mislim. Sicer pa pokličem katerega izmed 

sodelavcev, da pomaga. 

 

Kakšno je vaše dojemanje drugih kultur? 

A: Zanimive, nekatere. To, kar je blizu nas … Za mene je mogoče drugače, ker sem živel v tujini 

… zanimivo je pa tako … nekatere kulture so nam bližje, druge so popolnoma drugačne, imajo 

druga nazore, druge navade. Razlika je na primer glede odprtosti. Veliko se lahko naučiš, veliko 

pridobiš, si razširiš obzorje. Moti me, ker se včasih preveč prilagajamo. 

B: Meni je to spoznavati izziv. Veliko novega se lahko naučim. Kulture mi je zanimivo 

spoznavati, med njimi pa ne delam razlik.  



 

 

A: Vsak človek je pri mojem delu enakovreden. Lahko pa imaš o tujcih določeno mnenje, ki si ga 

ustvariš na podlagi novic, medijev, tega, kar veš o deželi, iz katere prihajajo. Sicer pa načeloma 

ne delam razlik. 

C: V skladu s kulturnim relativizmom jih spoštujem in jih vse, od najbolj preprostih do tistih 

kompleksnih, obravnavam kot enakovredne. Obenem pa cenim in podpiram predvsem tiste 

dosežke lastne, zahodne kulture, ki zagovarjajo spoštovanje človeka in njegovih pravic, ki jih 

kljub globalizacijskim vplivom in kompleksnemu pojavu multikulturnosti ne bi smeli 

relativizirati. 

D: Pozitivno. Dokler ta kultura ne posega preveč v našo (amerikanizacija vsega mogočega). 

E: Vsaka kultura je drugačna, unikatna in vsaka ima svoj prav. Ni boljših ali slabših. Res je, da 

imamo morda do določenih ljudi iz določenih držav ali kultur znotraj naše države predsodke, ki 

smo si jih ustvarili na podlagi informacij, ki so prišle do nas. Na primer za Rome bo večina ljudi 

z Dolenjske verjetno rekla, da kradejo, da smrdijo in da izkoriščajo državo za socialne prispevke. 

Čeprav so med njimi tudi taki, ki živijo pošteno. Stereotipi in predsodki vplivajo na naše 

zaznavanje drugih kultur, žal. 

 

Kje so največji izzivi pri komuniciranju s tujci? 

A: Jezik, nepoznavanje kulture, navad, nepripravljenost, usklajevanje. 

B: Jezik.  

C: Največji izziv je ohranjanje lastnega jezika in identitete. Kot majhen narod smo primorani 

delovati v mednarodnih okoljih, pogosto uporabljati tuje jezike, obenem pa skrbeti za obstoj 

maternega jezika. Po drugi strani znanje tujih jezikov širi obzorje posameznika, zato na uporabo 

tujih jezikov ne smemo gledati negativno. Smiselna bi bila tudi uporaba umetnega univerzalnega 

jezika kot je na primer esperanto. 

D: Izziv je tujcu predstaviti deželo, v kateri živimo na čim bolj entuziastičen način. Tako nas 

bolje spozna in si o Sloveniji ustvari pozitivno podobo. Poleg tega je tudi komunikacija potem z 



 

 

njimi bistveno lažja, ker ima občutek, da nas pozna. Nepoznavanje jezika je največja ovira. 

Premaguješ jih pač s svojim znanjem le-ta, ali pa s pomočjo ostalih, ki določen jezik bolje 

obvladajo. 

E: Razumevanje drug drugega. Največji izziv je verjetno to, da nekomu razložiš, kaj želiš, da 

naredi, in da on to naredi brez težav. 

 

Kakšna je po vašem mnenju uspešna komunikacija s tujci? Primer. 

B: Ko s tujcem vzpostaviš odnos zaupanja in se razumeta med pogovorom.  

A: Strinjam se z B. Uspešna komunikacije je po mojem to, da ne gre za golo informativno 

vsebino, ampak da se lahko še pogovarjata tudi o drugih stvareh. Da ima tudi občutek 

dostopnosti, da postaneta kot prijatelja. 

C: Sproščena, prijazna in v skladu z njegovim karakterjem. Če je nekdo humoren, si humoren 

tudi sam, če je zadržan, morda vzvišen, je najbolje, da izbereš bolj uglajen pristop. 

D: Uspešna je takrat, ko se popolnoma razumeva, ko se lahko pošaliva, se ne loviva z iskanjem 

besed ali pretiranim kriljenjem z rokami. 

E: Mislim, da ima E. prav. Oseba mora biti še pozitivna in potrpežljiva. 

 

Kaj pripomore k uspešni komunikaciji med vami in tujci? 

A: Pozitiven pristop, nasmeh, dobra informiranost in poznavanje svojega področja dela, znanje 

tujega jezika, po možnosti, ker se potem lažje sporazumevaš. Ampak to ni vedno mogoče, tako da 

morata potem oba poiskati skupni jezik. Potem pa še vedrina, prijaznost … to je zelo pomembno, 

prijaznost, ker vse kulture razumejo nasmeh. Pa tudi zelo pomembna je potrpežljivost. Če se 

trudiš, bo sogovornik videl, da se trudiš in da ti je mar in bo tudi on potrpežljiv. 

B: Ja, tudi jaz mislim, da je potrpežljivost zelo pomembna, poleg tega tudi prijaznost. 



 

 

A: Dobro je, če imamo morda gradivo v tujem jeziku, da ga damo zaposlenemu, ker bo lažje 

razumel v svojem maternem jeziku kot v drugem.  

C: Znanje tujih jezikov, večletne izkušnje s tujci, sproščenost, toleranca do drugačnih, občasno 

tudi velika mera potrpežljivosti. 

D: Najprej znanje jezika, sproščenost ter veselje do komunikacije. 

E: Mislim, da so moji predhodniki že vse povedali. Potrpežljivost, sproščenost, poznavanje 

svojega dela, znanje tujih jezikov, sigurno.  

 

Se komunikacija med vami in tujci v vaši ekipi ter vami in domačini razlikuje? Kako? 

A: Absolutno ja. Razlikuje se, niso velike razlike, so pa določene razlike med na primer  Italijani, 

ki so zelo sproščen narod, lahko se več hecam z njimi, Angleži pa so na primer zelo eksaktni in se 

pri začetni komunikaciji ne moreš hecati z njimi, vse vzamejo zelo resno. Pri Slovencih pa vem, 

kako komunicirati z njimi in sem bolj sproščen. Tudi Nizozemci so zelo sproščeni in se z njimi 

da lepo delati. 

B: Komunikacija s tujci se seveda razlikuje, ker moraš biti pozoren na to, katere besede 

uporabljaš, kaj rečeš in kako poveš. Razlike v kulturi so, v načinu razmišljanja, v tem, kaj je za 

nekoga samoumevno, pa morda nekomu pomeni čisto nekaj drugega.  

E: B. ima prav. Pri komunikaciji s Slovenci niti ne razmišljaš veliko, ali bo nekdo razumel, kar 

mu govoriš. Enostavno poveš in on to razume. Če pride do težav se lahko pogovorita in razčistita. 

S tujcem je to drugače, ker samo besede niso dovolj za opis položaja ali stanja. 

C: Ja. Pri komunikaciji s Slovenci sem sproščen, lahko se normalno pogovarjamo in drug 

drugega razumemo. Ko se pogovarjam s tujci je težje, saj včasih nisem povsem prepričan, da se 

popolnoma razumemo. 



 

 

D: Se razlikuje. Domače nas povezuje določen vzorec obnašanja in komunikacije. Pri tujcih se pa 

vedno vseh kart karakterja in obnašanja po navadi ne odpira. Enostavno zato, ker smo bolj 

previdni, ker želimo tujcu bolje prisluhniti pri njegovih potrebah. 

 

Kje se najpogosteje pojavijo nesporazumi v komunikaciji? Kateri nesporazumi se 

najpogosteje pojavljajo? Kako jih rešujete? Primer. 

A: Nesporazumi v komunikaciji so neke splošne zadeve, predvsem se pojavijo v stvareh, ki so za 

nekoga tipične, za nas pa ne. Tukaj je lahko hitro nesporazum. Pri navadah, običajih, tudi 

praznovanju praznikov, če jih mi ne upoštevamo, za njih pa so pomembni. 

B: Najpogosteje je to neznanje jezika. Tukaj se včasih pojavi blokada. Če on ne zna povedati 

besede drugače kot v svojem jeziku, jaz pa njegovega jezika ne razumem, se ne razumeva. Potem 

pride do kriljenja z rokami, pantomime in podobnega, dokler se ne razumeva. Dobro je, da v 

takem primeru morda kakšno stvar narišeš na list, če gre za enostavnejše stvari, ki se jih da 

narisati. Preveriti je treba tudi, če sta se na koncu pri taki blokadi komunikacije zaradi jezika 

razumela. 

E: Tudi jaz sem enakega mnenja kot B. Neznanje jezika povzroča največje težave.  

C:Prihaja do nesporazumov, ko tujci ne povedo natančno, kaj so mislili. Preprost primer, ki se ga 

zdajle spomnim je na primer, ko tujca vprašam, če mu lahko pomagam in mi odgovori s »Hvala«. 

V nekaterih primerih je tujec mojo pomoč potreboval, v drugih primerih pa ne. Torej gre za 

razliko med ja, hvala in ne, hvala. V takih primerih jih po navadi vprašam ponovno in bolj 

natančno.  

D: Najpogostejši nesporazum je, kadar nekdo ne razume mojih pravil. Potem naredi narobe in ob 

tem misli, da je delal prav. Včasih se pojavijo kakšni nesporazumi glede tega. Tako da moram 

biti dovolj jasen, ko osebi razlagam, kaj želim od nje, da naredi. Tako se je na primer zadnjič 

zgodilo, da sem povedal, da se s čeki ne more plačevati pri nas, oseba pa me ni razumela in 

stranki rekla, da s čeki lahko plačuje. Ko je stranka želela plačati s čekom, pa se je zapletlo, ker v 

našem programu blagajne na računalniku ni čekov in me je oseba poklicala za pomoč. Potem je 



 

 

bila slaba volja na strani stranke, ki ni mogla plačati tako, kot je želela, na strani podrejenega 

tujca, ki je mislil, da se delam norca iz njega in na moji strani, ker sem moral reševati zadevo. 

Takšne nesporazume je najbolje reševati tako, da skušaš čim bolj enostavno razložiti stvar, 

uporabljati enostavne besede in na koncu tudi preveriti, ali je oseba tvojo razlago razumela. 

Najbolje, da ponovi, kar si povedal. 

 

Kje vidite priložnosti za izboljšanje komunikacije s tujci?  

B: Učenje o drugih kulturah, potovanja. 

A: Ja, potovanja v tujino, izobraževalni tečaji, učenje jezikov, predvsem pa tudi sam stik s tujci. 

Pri našem delu je tako, da nimamo ravno veliko časa, ker imamo zelo pester urnik in na koncu 

zmanjka časa za neformalna druženja. Bi bila pa to odlična stvar, da bi se bolje spoznali in se 

učili drug od drugega. 

C: V večji samoiniciativnosti za učenje tujih jezikov. V šolskih načrtih, ki bi pri učenju tujih 

jezikov večji poudarek namenili govorjenju oziroma izražanju. 

D: V izboljšanju znanja jezikov ter v potovanjih, direktnih kontaktih. 

E: Več časa ko preživiš s tujci in ob drugih kulturah, bolje jih poznaš. Druženje s tujci v prostem 

času pomaga, da spoznaš njihovo kulturo, poleg tega pa ti tudi bolj zaupajo in se nate obrnejo v 

primeru težav. Seveda pomaga tudi učenje tujega jezika. Vsak jezik je odsev neke kulture in 

načina njihovega razmišljanja. 

 

Česa ste se v teh letih, odkar delate s tujci, naučili? 

A: jaz sem se naučil predvsem to, da je to pozitiven pristop in da moraš imeti potrpežljivost in še 

eno stvar, in sicer verodostojnost, torej da tisto kar obljubiš, da izpolniš. Če nekaj rečeš, da boš 

naredil, dal informacijo ali mu kaj omogočil, moraš narediti. On je tukaj prepuščen tebi, ti pa si 



 

 

odgovoren, da mu pomagaš po svojih najboljših močeh. Če ga razočaraš, padeš na celi črti. 

Pomembno je tudi, da imaš pošten odnos, da vidijo, da smo odprti do njih, da smo odprt narod.  

B. Jaz pravim, treba je spremljati in jim na fini način dajati svojo kulturo. Treba se je dejansko 

znajti in imeti svojo držo. Ja, prav je, da se prilagajamo, ampak prav je tudi, da se tudi oni nam. 

C: Da je delo z njimi zanimivo, saj prinaša vpogled v druge kulture, poleg tega pa ti omogoča 

urjenje v lingvističnih znanjih. 

D: Naučil sem se veliko o različnih kulturah in to me je obogatilo. 

E: Potrpežljivosti. Neke širine, znanja o drugih kulturah. Tudi znanje jezika sem izpopolnila.  

 

Bi na koncu želeli še kaj dodati? 

A, B, C, D: Ne 

 

 



 

PRILOGA 4: Kodiranje transkripta fokusne skupine A v enote in kategorije 

 

ENOTE POJMI 
KATEGORIJE 

1. enota: izkušnje v letih  
 

K: Z mednarodnimi študenti delam tri mesece, v menedžmentu delam v grobem šest 

let, z mednarodnimi študenti kot del menedžmenta pa tri mesece. 

S: Z mednarodnimi študenti delam pet let. V menedžmentu delam tri leta in kot 

menedžment delam z mednarodnimi študenti tri leta. 

J: Z mednarodnimi študenti delam približno dve leti, del menedžmenta sem leto in pol 

do dve leti, toliko časa delam tudi z mednarodnimi študenti kot menedžment. 

H: V menedžmentu delam dve leti, z mednarodnimi študenti delam tri leta, z njimi kot 

menedžment pa delam leto in pol.  

T: Del menedžmenta sem dve leti, z mednarodnimi študenti delam tri leta, z 

mednarodnimi študenti kot del menedžmenta delam dve leti. 

Več let v menedžmentu 

Več let z mednarodnimi 

študenti 

Izkušnje menedžmenta 

Večletne izkušnje 

2. enota: S katerimi mednarodnimi študenti imate izkušnje?  
 

T: Kolumbija, Anglija, Slovenija. 

K: Delala sem z mednarodnimi študenti iz Slovenije, Kolumbije in Ekvadorja. 

S: Delal sem s študenti iz Ukrajine, Turčije, Kolumbije, Ekvadorja, Češke, Slovenije 

in Anglije. 

J: Delal sem s študenti iz Slovenije, Kolumbije, Anglije, Ekvadorja in Češke. 

H: Delala sem s študenti iz Kolumbije in Ekvadorja. 

Ekvador 

Kolumbija 

Slovenija 

Anglija 

Turčija 

Ukrajina 

Češka 

J Amerika 

Evropa 

3. enota: najlažja komunikacija  
 



 

K: S študentko iz Slovenije, njena angleščina je bila najboljša. 

S: S študenti iz Anglije, ker so govorili angleško. 

J: Ja, s študenti iz Anglije je bilo resnično najlažje komunicirati. Zdi se mi, da je bila 

komunikacija precej enostavna tudi s študenti iz Češke in Slovenije. Vsi so precej 

tekoče govorili angleško in sem jih lahko brez težav razumel. 

H: Najlažje mi je bilo komunicirati s študenti iz Kolumbije. Hitreje so se naučili novih 

stvari, za razliko od študentov od lani. 

T: Moram reči, da je bilo najlažje komunicirati z Angleži. Najbolje sem jih razumel. 

Najboljša angleščina 

Tekoče angleško 

Enostavna komunikacija 

Hitro učenje 

Najboljše razumevanje 

Slovenka 

Angleži 

Čehi 

Kolumbijci 

Tekoče znanje angleščine 

Znanje angleščine 

Hitro učenje študentov 

4. enota: najtežja komunikacija  
 

K: Spomnim se, da je bil prvi teden najtežji. Za mednarodne študente je sprva najtežje, 

ker se navajajo na novo kulturo, nov jezik, prevajajo si iz angleščine v svoj jezik. To 

počnejo ves čas in tega niso navajeni. Mislim, da ni bilo posameznika, s katerim bi 

delala težje kot z drugim. Najtežji del je bil začetni, ko smo se privajali drug na 

drugega.  

S: Ukrajince je bilo najtežje razumeti in so se tudi najmanj trudili, da bi nas razumeli. 

J: Mislim, da je bilo najtežje komunicirati s Kolumbijci, s katerimi sem delal prvo 

leto. Imeli smo dve dekleti, ki nista dobro razumeli angleško in fanta iz Kolumbije, ki 

ni razumel angleško. Resnično težko jih je bilo razumeti in jim povedati, kaj morajo 

početi pri delu. Zelo težko jih je bilo razumeti in večino časa komunikacije sploh ni 

bilo. 

H: Mislim, da je bilo najtežje z Ekvadorci, zato ker je bilo tisto moje prvo leto dela z 

mednarodnimi študenti, in je bilo na začetku težko ugotoviti, kako z njimi 

komunicirati. 

T: Resnično nisem imel nobenih težav. Nekako sem imel občutek, da jih razumem in 

da oni razumejo mene. Ne morem reči, da bi zaradi tega kadarkoli imel kakršnekoli 

težave.  

 

Najtežji prvi teden 

Nova kultura 

Nov jezik 

Prevajajo iz angleščine 

Prevajanje 

Privajanje drug na 

drugega 

Medsebojno razumevanje 
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5. enota: kulturne razlike in težave zaradi njih − splošno  
 



 

K: S., rekel si, da so bili Ukrajinci nekoliko težavnejši pri sprejemanju? 

S: Ja, bili so ... Niso spoštovali ženske avtoritete in bili so zelo konzervativni. 

Vsakokrat, ko si jim rekel, da naredijo nekaj, še posebej, če je dajala navodila ženska, 

recimo vodja ali nadzornica in celo z menedžmentom so vedno ugovarjali ali pa 

oklevali, da bi izpolnili navodilo. Z njimi smo imeli težave zaradi tega. 

J: Z vsemi mednarodnimi študenti, s katerimi sem delal, mislim, da kultura ni igrala 

velike vloge pri tem, kako so reagirali, ali pa da ne bi opravljali nalog po naših 

navodilih in da bi imeli kakršnekoli težave z njimi. Ne zaradi kulture, temveč od 

znanja njihove angleščine je bilo odvisno, ali bodo nekaj naredili ali ne in kako bodo 

opravili delo, njihova kultura po mojem mnenju tukaj ni igrala vloge.  

K: Pravzaprav mislim, da so nekatere kulturne razlike pomagale. Opazila sem, da 

imajo mednarodni študentje visoko delovno etiko. Kar je bilo za nas koristno, da že 

imajo visoko delovno etiko. Torej nisem videla nobenih kulturnih izzivov, sploh s 

Kolumbijci. Kulturne razlike so bile za nas bolj ugodne. 

H: Ni bilo veliko težav zaradi kulture z mednarodnimi študenti, s katerimi sem delala. 

V bistvu so raje sprejeli ameriško kulturo, ko so se je navadili. Ampak nikoli nisem 

imela nobenih težav. 

T: Nikoli nisem imel težav zaradi kulture. Rad se učim o novih kulturah. Torej, do 

zdaj smo se razumeli in nisem imel nobenih težav. 
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6. enota: vloga nadzornika in menedžmenta v komunikaciji  
 

H: Učimo jih. Kot nadzornica jih moram učiti bolj kot drugi uslužbenci, s katerimi 

delajo, od ljudi, ki so okoli njih in s katerimi delajo.  

K: Prav tako jih moramo naučiti hitro. Bistveno hitreje kot kogarkoli drugega. Ne 

moremo si vzeti časa za trening. Učenje mora biti takojšnje in hitro, da lahko 

mednarodni študenti dobijo dovolj delovnih ur takoj, in da imajo dovolj ur, da se jim 

splača delati v ZDA. 

H: Prav tako smo zadolženi za to, kako se jim njihovo bivanje tukaj vtisne v spomin. 

Zaradi nas imajo dobro ali slabo izkušnjo. 

S: Občutek imam, da je večina menedžmenta podobne starosti kot mednarodni 

študentje, ki prihajajo sem. Zato se družimo bolj kot bi se na primer z ostalimi 

zaposlenimi, ki so stari 15, 16 let ... mi pa smo stari 18, 19+. Težko se je družiti z 
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nekom, ki je toliko mlajši. Ni tako velika razlika v letih, vendar je več kot bi si želel, 

da bi imel mlajše prijatelje. 

T: Pokazati jim moramo, da nam ni vseeno, jim biti v oporo.  

 

7. enota: osebnostne kompetence in vrline nadzornika za uspešno komunikacijo z 

mednarodnimi študenti 

 
 

K: Potrpežljivost. 

S: Potrpežljivost in razumevanje, da morda ne razumejo tega, kar jim govoriš, in da 

moraš besede, stavke nekajkrat ponoviti. In prav tako, da oni ponovijo nekatere stvari, 

ki jih povedo, ker jih včasih ne razumemo. Včasih potem postanejo malce nestrpni in 

mrmrajo v španščini, ko morajo ponavljati stavke v angleščini. 

K: Biti moraš odprtega uma. Zavedati se moraš, da so drugačni, in da imajo drugačne 

izkušnje pri delu in življenju. 

T: Potrpljenje in dobro osebnost. Razumeti jih je treba. 

Potrpežljivost 

Razumevanje 

Ponavljanje stavkov in 

besed 

Odprt um 

Zavedanje drugačnosti 

Delovne izkušnje 

Življenjske izkušnje 

Dobra osebnost 

Potrpežljivost in 

Tolerantnost 

Odprtost in neomejenost 

Izkušnje 

8. enota: Kako izgleda komunikacija z mednarodnimi študenti?  
 

H: Več je gestikulacije, gibanja z rokami, ko govoriš in poudarjaš določene stvari. Na 

listek jim pišeš stvari, da ne bi pozabili. Vedno moraš imeti pripravljen papir in pisalo, 

da jim lahko narišeš stvari, če ne razumejo. 

S: Govoriti počasno, truditi se, da jim razložiš s preprostimi, enostavnimi besedami, da 

bodo čim več razumeli. Ko se učiš novega jezika ali pa ko jezika ne razumeš najbolje, 

se učiš oziroma uporabljaš najprej preproste besede. Veliko govoriš. Z njimi moraš 

imeti potrpljenje. 

J: Govorica telesa igra zelo veliko vlogo. Včasih, ko sem se pogovarjal z njimi, sem 

zelo veliko krilil z rokami, risal stvari po zraku, skoraj kot pantomima z govorjenjem. 

Velikokrat, ko kaj povem, ima beseda lahko v angleščini več pomenov, odvisno od 

konteksta, v katerem poveš besedo. In včasih ne razumejo drugega pomena, v katerem 

bi pomenila čisto nekaj drugega. Zato jim tudi velikokrat kaj napišem. Tudi sami me 

prosijo, da jim napišem nove besede in njihove pomene. Govorica telesa je 

pomembna. 
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učenje 

 

9. enota: učenje komunikacije z mednarodnimi študenti  
 

S: Ne, učiš se, ko delaš. Če narediš napako, jo naslednjič popraviš. 

H: Imela sem srečo, ker sem lahko govorila s svojo mamo o tem. Tudi ona je delala z 

mednarodnimi študenti, tako da sem lahko tekla domov in ji povedala o svojih 

izkušnjah, ona pa je z mano delila svoje. 

J: V šoli smo imeli nekaj študentov na izmenjavi. Veliko smo se pogovarjali, čeprav je 

bilo tam drugače, ker sem bil dijak kot oni, in ne v vlogi menedžmenta kot tukaj. Fant 

iz Kitajske mi je pomagal pri matematiki, ker je snov razumel nekoliko bolje od mene. 

Na začetku je bilo pri komunikaciji nekaj težav, kasneje pa ne več. 

T: Nisem imel nobenega usposabljanja. Preden sem delal tukaj, nisem delal z 

mednarodnimi študenti. Sem jih pa srečeval v trgovinah, hotelih, restavracijah, kjer 

delajo, in se pogovarjal z njimi. 

 

V ZDA imate večkulturno okolje; belci, temnopolti, ameriški domorodci, Azijci, 

Latinoameričani ... mislite, da vam to pomaga pri delu s tujci? 
H, K: Ja. 

J: Pravzaprav o tem še nisem nikoli razmišljal na ta način, vendar ko pomislim, je res. 

V šoli, v naši soseski je veliko ljudi, ki pripadajo različnim kulturam. Verjetno sem 

tega navajen, da srečujem in se družim z ljudmi iz različnih kultur. 

S: Imamo boljšo toleranco do drugih kultur kot nekatere druge države, v katerih ni 

toliko drugih kultur, kjer imajo na primer samo eno. Smo odprte glave in potrpežljivi. 

J: V ZDA nimamo ene prevladujoče kulture. Američani niso zares Američani. 

Američani so Nemci, Francozi, Irci ... vse vrste različnih kultur. 
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10. enota: začetne napake pri komuniciranju z mednarodnimi študenti  
 

S: Rekli so, da me razumejo, v bistvu pa me niso. 

H: Po nesreči sem neko stvar opisala z drugimi besedami kot po navadi in potem sem 

morala pojasniti svoje besede. Ali pa sem uporabila besede, ki jih uporabljam sicer s 

svojimi prijatelji in niso razumeli. 

Laganje o razumevanju 

Nesporazumi 

Nerazumevanje 

Druge besede 

Prikrivanje neznanja 



 

S: Ali pa nisi razložil.  

K: Znašel si se v kompliciranem pogovoru, ko niso vedeli, kaj jim govoriš. 

T: Ja, ali pa so oni nekaj povedali in jih ti nisi razumel in so morali ponavljati. 

 

Kako ste premagali te težave? 
K: Zaigrala (kot pantomima), opisala, narisala sliko. Pri tem potrebuješ veliko 

potrpljenja. 

S: Pravzaprav sem jih prosil, da povedo še enkrat in skušajo uporabiti druge besede – 

ali pa sem to storil jaz, če me niso razumeli oni. To lahko včasih postane konfuzno in 

težko. Potrebuješ potrpežljivost. 

J: V redkih, redkih situacijah, ko je bilo treba odreagirati hitro ali pa nekaj nemudoma 

narediti, sem šel do zaposlenega, ki obvlada špansko, in jim je potem on prevedel v 

španščino, kaj želim od njih. 

K: Ampak to pomaga samo pri mednarodnih študentih, ki govorijo špansko. 
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11. enota: dojemanje drugih kultur  
 

K: Vsaka je drugačna. Popolnoma sem odprta za učenje o novih kulturah, za 

doživljanje različnih stvari. Vznemirljivo je spoznavati ljudi iz drugih krajev. 

H: Tako kot je njim vznemirljivo priti k nam, je nam vznemirljivo spoznavati njih in 

njihovo kulturo. 

S: Spoznavati jih, spoznavati, kje živijo, kakšno hrano jedo, kakšna je njihova kultura, 

kaj počnejo ... rad imam potovanja, rad imam mednarodne študente, vse, kar se tiče 

njih. 

J: Najbolj mi je všeč njihovo mnenje o ameriški kulturi in o tem, kako mi živimo. Ko 

pridejo sem, je njihova predstava o Ameriki nekako zmotna. Mislijo, da vsi jemo v 

McDonald's-u in da smo debeli. Zanimivo je videti, kako se vedejo do tebe, ko 

odhajajo, ko vidiš, kaj vse so pridobili v tem času, ko so bili tukaj, kako se je 

spremenilo njihovo dojemanje nas. Vedno je zabavno. 

T: Rad se učim o novih kulturah. Verjamem, da smo vsi ljudje enaki, samo doma smo 

iz različnih krajev. 
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12. enota: največji izzivi menedžmenta in vodij v komunikaciji  
 



 

H: Ko jih na začetku skušaš naučiti, kako se nekaj naredi. Ali pa, ko na začetku 

govoriš z njimi. To je njihova prva izkušnja s tabo in tvoja z njimi. Izzivi se pojavijo 

sami od sebe, vendar pa kasneje postane enostavneje. 

J: Govorjenje je na splošno precej težko. Samo zato, ker je angleščina njihov drugi 

jezik, ne glede na to, kako dobra je. Ne poznajo vseh besed. 

S: Prav tako različni ljudje uporabljajo različne pregovore, reke, ki imajo različne 

pomene. Morda bodo razumeli besede v enem pomenu, v drugem pa sploh ne. 

T: Čas. Nekateri so pozni in zamujajo. Različno dojemajo čas. Kolumbijci na primer 

jemljejo čas ohlapno in so velikokrat zamujali na delo. 

Začetno učenje 

Začetni pogovori 

Govorjenje 

Angleščina drugi jezik 

Nepoznavanje besed 

Kontekst besede 

Dojemanje časa 

Zamujanje 

 

Težka začetna komunikacija 

Kulturne razlike 

Znanje angleščine 

13. enota: izzivi za mednarodne študente v komunikaciji  
 

K: Mislim, da so izzivi predvsem za njih. Vsi mi govorimo z različnimi akcenti, smo 

iz različnih območij, nekateri imajo močan naglas. Čeprav je to naš materni jezik, prvi 

jezik, imamo močan naglas, odvisno od tega, kje v ZDA živimo. Nekateri govorimo 

hitreje, počasneje, požiramo besede ali črke. Mislim, da je zanje izziv predvsem to, da 

ujamejo, kaj želimo povedati. 
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Hitrost govora 
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14. enota: največje ovire pri komunikaciji  
 

S: Rekla bi, da razumevanje. Razumevanje njih in njihovo razumevanje nas. Še 

posebej prvih nekaj tednov. 

K: Nimamo možnosti, da bi govorili v drugem jeziku in da bi imeli neko zaledje. 

Poskušamo in komuniciramo v svojem jeziku, samo to opcijo imamo. Samo navadna 

angleščina. Za rezervo nimamo še enega jezika.  

S: Ja, recimo preklopiti na španščino. 
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Obojestransko 
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15. enota: Kako izgleda uspešna komunikacija in kaj pripomore k temu?  
 

K: Ko drug drugega razumeva v prvem poskusu. Kar je izjemno redko. Vendar tudi 

takrat, da se razumeva popolnoma, da natančno razumejo, kaj sem rekla in da lahko 

opustim idejo, da bi poiskala nekoga drugega, da bi njihovo delo opravil namesto njih, 

ker ne razumejo, kaj želim od njih. 

K: Govorica telesa. Izraz na obrazu, gestikuliranje. Pozitiven pristop. Smehljanje med 

Razumevanje v prvem 
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atančno razumevanje 
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Gestikuliranje 
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komunikacijo, biti pozitiven, kar tudi njim pomaga ohraniti potrpežljivost. 

J: Igranje (pantomima). 

H: Tudi ko govoriš z drugo osebo, ki govori angleško, uporabljaš govorico telesa, ker 

je veliko ljudi, ki momljajo ali nerazločno govorijo in se tako lažje sporazumevaš. 

J: Njihovo potrpljenje. Ne glede na to, kako sem nekaj povedal ali se pogovarjal z 

njimi, nihče ni bil nepotrpežljiv. Samo enega mednarodnega študenta se spomnim, bil 

je iz Ekvadorja. Razburil se je, ko me ni razumel. Mednarodni študenti imajo precej 

visoko toleranco, ko jim skušaš nekaj razložiti. 

K: Tisti Ekvadorec je imel agresivno osebnost in dvomim, ali je to povezano s kulturo 

ali ne. 

J: Ja, res je. 

T: Mislim, da zbijanje šal pomaga, ko se pogovarjaš z njimi. Da se smejijo. Lažje je 

govoriti z njimi, ko se smehljaš. Obe strani se imata dobro. Dovolj napetosti je zanje 

že to, da delajo tukaj in se ukvarjajo z Američani. Če se pošališ, se stvari omehčajo in 

se lažje razumeta. 

S: Mislim, da če si z njimi prijatelj, da se družiš z njimi, imaš z njimi dober odnos, da 

si bolj potrpežljiv pri svojem razumevanju. V primerjavi z nekom, s komer komaj 

govoriš. S prijatelji si bolj potrpežljiv in jim zaupaš. 
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16. enota: Kako se razlikuje komunikacija nadzornikov in menedžmenta med 

domačini in tujci? 

 
 

K: Se. Komunikacija je različna glede na vsakega posameznika in od okolja, iz 

katerega izhaja. Pri tem se uporablja sleng, pri nekaterih ga uporabljamo, pri drugih 

ljudeh ne, odvisno od okolja ... Podobno je z mednarodnimi študenti. 

J: Z našimi prijatelji uporabljamo gestikuliranje in govorico telesa, poleg govora. Pri 

mednarodnih študentih pa stopimo še korak dlje in smo bolj nazorni pri gestikuliranju. 

Komunikacije je podobna. 

H: Mednarodne študente nekako učiš, ko se pogovarjaš z njimi. Z ostalimi ljudmi 

samo govoriš. 

S: Iz vidika mednarodnega študenta, on vsako besedo, stavek prevede v svoji glavi v 

svoj jezik, nato pa svoj odgovor prevede v angleščino. Podobno je tudi pri nas, ko 

govorijo oni, ker moramo upoštevati, da včasih besede ne uporabijo dobesedno ali pa 
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uporabijo napačno besedo za določen kontekst – in tako si prevajamo tudi mi. In če ne 

uspemo tega, si lahko samo mislimo, da razumemo, kaj so želeli povedati. V 

angleščini niti ne razmišljamo, kaj je nekdo želel povedati, ampak se pogovarjamo 

naprej, nič si ne prevajamo. 

K: Kar bi pomenilo, S., da imamo z mednarodnimi študenti bistveno zanimivejše 

pogovore kot z domačini. 

T: Jaz pravzaprav nimam težav s komunikacijo. Vedno razumem, kaj so želeli 

povedati. Imeti moraš odprto glavo za to, kar govorijo. Moraš opazovati govorico 

telesa.  

17. enota: najpogostejši nesporazumi med menedžmentom in tujci  
 

S: Nikoli nisem imel kakšnega nesporazuma z mednarodnimi študenti. Razen, kadar 

jih pošljem fotografirati na kakšno drugo lokacijo, na primer k mostu ali Intimidatorju 

(vlakec smrti) in mi rečejo: samo hecaš se, kajne? Nikoli se nisem sprl z mednarodnim 

študentom. Mislim, da je to zato, ker vemo, od kod prihajajo. Še vedno se jih trudimo 

spoznavati. Ne želimo, da bi kateri izmed mednarodnih študentov, ki so pravzaprav 

naši najboljši delavci, imel slabo izkušnjo ali pa se ne bi razumel z nami. 

J: Nisem imel velikih konfliktov, vendar je nekajkrat prišlo do manjših sporov zaradi 

politike urejenosti v parku ... ker niso bili obriti. Nekajkrat so mi rekli, da so se obrili, 

vendar se niso, in so mi ugovarjali brez osnove. Ali pa včasih, če so bili morda 

opečeni od sonca, in sem se jih dotaknil in so trdili, da sem jih udaril. Ali pa če sem jih 

prijateljsko potrepljal po rami, so rekli, zakaj jih tepem. Potem jim razložiš, da nisi 

hotel nič slabega, pojasniš svojo plat. 

K: To so kulturne razlike. Različno dojemanje. 

T: Nikoli nisem imel nobenih težav. Resnično. Nobenih komplikacij z mednarodnimi 

študenti. Z nikomer. Z njimi se vsako leto zabavam, nikoli nisem imel nobenih težav. 
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18. enota: konflikti med mednarodnimi študenti in obiskovalci parka 

(Američani)  

 
 

K: Mislim, da do največjih konfliktov in konfrontacij prihaja med stranko in 

mednarodnim študentom, bolj kot med mednarodnim študentom in menedžmentom ali 

ostalimi zaposlenimi. Stranke so nepotrpežljive. Morda ne vedo, da je oseba, s katero 

Nepotrpežljivost 

Nerazumevanje 

Frustracije 

Netolerantnost 



 

pridejo v stik iz druge države, kljub temu da je Amerika območje, kjer živijo različni 

ljudje, in nimajo potrpežljivosti in samo gredo mimo in jih ne zanima, ali jih je 

mednarodni študent razumel oziroma da ga oni niso razumeli. Veliko frustracij prihaja 

iz tega naslova. 

J: Stranke so kdaj negativno nastrojene, se mi zdi.  

 

S: Opazil sem, da so bili nekateri mednarodni študenti šokirani nad kakšnim 

elementom naše kulture, še posebej nad gosti, ki prihajajo v zabaviščni park, in 

njihovim odnosom in oblačenjem. Še posebej ženske iz Turčije so bile šokirane nad 

oblačenjem gostov v parku. 

J: Ali pa njihovimi reakcijami. Letos so imeli s tem težave Kolumbijci. Gostje jih niso 

razumeli, bili so nesramni do njih, vzvišeni in se delali norca iz njih. 

 

Negativna nastrojenost 

strank 

Šokiranost 

Drugačno oblačenje 

gostov 

Odnos gostov 

Reakcije gostov 

Nerazumevanje 

Nesramnost 

Vzvišenost 

Zbadanje-poniževanje 

Šok 

Različna moda 

Negativna nastrojenost in 

verbalno nasilje obeh strani 

 

19. enota: priložnosti za izboljšanje komunikacije  
 

H: Vedno imej pripravljen svinčnik in papir. 

K: Mislim da ne bi škodilo nobenemu od nas, da bi imeli s seboj slovar, da bi lahko 

pogledali kakšno besedo in bi se lahko hkrati učili. Tako kot se učijo oni. In se tako 

srečali na sredi poti. Ne pa, da rečemo, oprostite, angleščina je vse, kar razumemo. 

J: Razširili bi lahko obzorje, znanje drugega jezika, vsaj malo. Zdajle se učim drugi 

jezik ... ne v polnem obsegu, vendar le malo, začetni nivo. In to mi včasih pomaga. 

Malo razumem, kaj ljudje govorijo. Več kot prej, in to mi pomaga. Mislim, da bi 

znanje drugega jezika pomagalo. 

 

Kaj pa učenje o drugih kulturah? 

K: Absolutno, to bi zelo pomagalo. Bilo bi jih lažje razumeti, ko nekaj rečejo, ali pa 

ko se zgodi kaj specifičnega ali pa geste. Če bi vedeli ozadje, iz katerega prihaja 

študent, bi se lažje razumeli. Študenti vedo o ZDA veliko, mi pa o njihovi deželi nič, 

razen če smo o tej državi kaj prebrali, ali pa potovali tja.  

 

Najboljše poznavanje kultur? 
S: Glede na ljudi, ki se vračajo, vedno smo imeli mednarodne študente, ki govorijo 

Pisanje 

Slovar 

Učenje novih besed 

Učenje tujega jezika 

 

 

 

Znanje o drugih kulturah 

Poznavanje gest 

Poznavanje dežele 

 

Južnoameriške dežele 

Španščina 

Večja odprtost 

Učenje tujega jezika 

Poznavanje drugih kultur 

 



 

špansko. Vsa leta, odkar delam tukaj, imamo študente, ki govorijo špansko, največ jih 

je iz Kolumbije. Tako bi verjetno razumeli Kolumbijce bolje kot nekoga iz Ekvadorja 

ali Evrope.  

J. Mislim, da poznavanje njihove kulture postane veliko enostavnejše, če veš, kako se 

bodo odzvali. Oziroma se bodo najbolje odzvali. Lažje se bom odprl nekomu, za 

katerega vem, kaj ima rad, kako dela. 

20. enota: Kaj ste se naučili pri delu z mednarodnimi študenti?  
 

S: Nismo tako zelo različni. Vsi smo človeška bitja. Nimamo ravno enakih želja in 

sanj, imamo pa želje in sanje. Kultura vpliva na ljudi, vseeno pa smo enaki. 

J: Kolumbijci so me naučili vrednotiti dolar. Razložili so mi, kakšne so cene pri njih. 

V ZDA so obleke poceni, hrana pa draga. V Kolumbiji je hrana zelo poceni, obleka pa 

zelo draga.  

H: Bolj se zavedaš, kaj govoriš in kako razložiš stvari. Bolj se zavedaš, kako to 

narediš, in iščeš druge načine, kako govoriti z njimi. Ko govoriš z njimi, dobiš 

občutek, da je tam zunaj veliki svet. 

K: Naučili smo se, da potrebujemo veliko potrpežljivosti in razgledanosti, razlagati je 

treba stvari malce drugače kot z drugimi, izogibati se moraš “velikim”besedam. 

H. Razviješ tehnike, kako komunicirati z njimi. 

J: Naučil sem se, kako nekatere besede razložiti na vsaj šest različnih načinov. 

K. Uporabljati je treba govorico telesa kot orodje. Prikimavanje, odkimavanje, 

drastičnih izrazov, pretiravanje pri tem, da se jasno razume. 

T: Verjetno mi bo vse to znanje z mednarodnimi študenti pomagalo pri tem, ko bom 

postal policist. Opravka bom imel z Mehičani, priseljenci ... različnimi kulturami. Z 

njimi bom moral delati ves čas. 

Nismo različni 

Vsi samo ljudje 

Različne cene 

Vrednost denarja 

Potrpežljivost 

Zavedanje pomena besed 

Odprta glava 

Izogibanje „velikim“ 

besedam 

Tehnike komuniciranja 

Razlaga besed 

Govorica telesa 

Pretiravanje pri 

gestikuliranju 

 

Potrpežljivost 

Enakost 

Gestikulacija 

Boljša verbalna 

komunikacija 

PRILOGA 5: Kodiranje transkripta fokusne skupine B v enote in kategorije 

ENOTE POJMI 
KATEGORIJE 

1. enota: izkušnje v letih  
 



 

A: 23 let 
B: 30 
C: Dve leti. 
D: S tujci delam pet let, osebne izkušnje s tujci pa imam že od leta 2001. 
E: Eno leto. 
 

 
 

2. enota: Skaterimi tujci imate izkušnje?  
 

A: Madžari, Rusi, Nizozemci, Švedi, Švicarji, Avstrijci, Belgijci, Francozi, Američani, Grki. 
B: Italijani, Nemci, Avstrijci, Nizozemci, Izraelci. 
C: Tujci, s katerim sem delal in sem jim bil vodja, so bili predvsem iz Italije, Nemčije, 

Avstrije, Rusije, ZDA. 
D: Angleži, Italijani, Nemci, Avstrijci, Nizozemci, Rusi, Francozi, Španci, Hrvati, Srbi, 

Nizozemci, Brazilci. 
E: Največ izkušanj imam z Američani, Italijani, Kolumbijci, Nemci. 
 

 
 

3. enota: najlažja komunikacija  
 

B: Najlažje mi je komunicirati z Nemci, ker je to moj drugi jezik, in nemško zelo dobro 

govorim.  
 

 
A: Tudi pri meni je bila komunikacija najlažja z Nemci, ker dobro govorim nemško. Največ se 

srečujem z Nemci, zato jih tudi najbolje razumem, vem, kako se bodo odzvali, in kakšna je 

njihova kultura. 
 
C: Najlažje komuniciram s tistimi, ki govorijo angleško in italijansko, ker ta dva jezika 

poznam. Sicer razumem in se sporazumevam tudi v hrvaščini in srbščini, čeprav se teh jezikov 

nikoli nisem zares učil. Sta pač dosti podobna našemu. Sicer govorim tudi malo nemško, 

nemščine sem se učil v srednji šoli, ampak sem že večino pozabil in je sporazumevanje v tem 

jeziku precej težko. Sploh me moti uporaba različnih dialektov, kar še dodatno otežuje moje 

komuniciranje z njimi. 
 

 

Nemci 

Jezik 

Razumevanje 

Dobro govorjenje 

 

Nemci 

Obvladanje jezika 

Razumevanje 

Poznavanje kulture 

 

Poznavanje jezika 

Nerazumevanje dialekta 

Angleščina 

Italijanščina 

 

Poznavanje kulture 

Jezik 

Potovanja 



 

 
D: Najlažje z Angleži ter Italijani. Preprosto zato, ker obvladam oba jezika. 
 

 

 
E: Z Američani. Ker obvladam angleščino in poznam njihovo kulturo. Nekajkrat sem že bil v 

ZDA, poleg tega pa Slovenci veliko informacij o ameriški kulturi dobimo iz ameriških filmov, 

interneta … Kljub temu, da ima marsikdo pred Ameriko in Američani predsodke, ki si jih je 

ustvaril na podlagi delčkov njihove kulture, ki jo spoznavamo preko televizije, je njihova 

kultura drugačna, bolj so prijazni od Slovencev, čeprav se imamo Slovenci za izredno prijazen 

narod. Bolj so odprti, zelo radi priskočijo na pomoč, če jo potrebuješ. Tako da mi je bilo delo 

z Američani resnično najbližje. Z jezikom nisem imela nikakršnih težav, razen morda če so 

uporabili kakšno besedo, ki je še nisem slišala, ampak tudi to smo zelo hitro rešili, uporabili 

drugo besedo ali pa jo razložili. 
 

Angleži 

Italijani 

Poznavanje jezikov 

 

 

Američani 

Razumevanje jezika 

Poznavanje kulture 

Obisk ZDA 

Obisk države 

Mediji 

Predsodki 

Odprtost ljudi 

Prijaznost 

Pripravljenost pomagati 

Razlaga besed 

Brez težav 

4. enota: najtežja komunikacija  
 

A: Najtežje je bilo meni pri Grkih. Sicer tudi Madžari, ker nisem razumel jezika in dosti težko 

tudi z Rusi, ko jih nisem razumel. S tistimi, s katerimi se nisem mogel sporazumeti. Najtežja 

je govorna komunikacija, težko je, če ne poznaš jezika, navad, običajev ne poznaš. Primer 

težke komunikacije … enkrat sem vodil skupino Grkov na avtobusu in sem šel nekaj ven 

vprašat in jim rekel, da naj malo počakajo, in sem jim pokazal z roko, da počakajo – stop znak 

in so bili vsi užaljeni, cel avtobus. Ker to je za njih žalitev, težka žalitev. Ko sem prišel nazaj, 

je bilo vse tiho, cel avtobus, kot da bi jih polil s kropom. Kaj je narobe, ne? In potem kasneje, 

ko sem to izvedel, ko mi je nekdo povedal, da je to grdo, sem se jim opravičil, da tega nisem 

vedel. Ker to je za njih težka žalitev, kot da bi jim pokazal sredinec. 
 
B: Pri Italijanih, s katerimi sem komuniciral, in so starejši in znajo samo svoj jezik, je težko. 

Pri mladini je drugače, tisti, ki so mlajši od 30 let, govorijo tudi druge jezike, tako da se lažje 

sporazumevamo.  
 

Grki 

Madžari 

Nerazumevanje jezika 

Gesta  

Gesta za »stop« 

Užaljenost 

Žalitev 

 

 

 

Italijani 

Razumevanje tujih 

jezikov 

Geste 

Jezik 

 



 

C: Zagotovo z Rusi, ker po mojih izkušnjah pogosto slabo govorijo tuje jezike, sam pa ne 

govorim rusko, zato jih težko razumem. Pomagam si sicer s srbohrvaščino, vendar mi ne 

pomaga prav dosti. Tudi Italijani so mi predstavljali kar velik problem v komuniciranju, saj 

zelo slabo govorijo angleško. Dokler se nisem začel učiti italijanščine, je bilo moje 

sporazumevanje z njimi pogosto omejeno zgolj na kretnje rok.  
 
D: Najtežje je bilo z Avstrijci in Nemci, ker ne obvladam jezika. 
 

 

 
E: S Kolumbijci. Ne govorim špansko oziroma razumem le kakšno besedo, ker sem se v šoli 

učil italijansko, razumem in dobro govorim angleško, vendar pa je njihovo znanje tujih 

jezikov precej slabo. Tudi njihova angleščina je zelo slaba. 

Nerazumevanje 

 

Rusi 

Trud 

Neznanje jezika 

Kretnje rok 

 

Avstrijci 

Nemci 

Nerazumevanje jezika 

 

 

Kolumbijci 

Neznanje jezika 

 

5. enota: kulturne razlike in težave zaradi njih  
 

A: Včasih reagirajo drugače, kot misliš, da bodo. Paziti moraš na geste, kot sem že omenil, 

sem imel nesporazum, ki bi lahko prerasel v resno zamero ali konflikt, z Grki. Drugega se 

trenutno ne spomnim. 
 

 

 
B: Ne spomnim se, da bi imel s tujci kdaj kakšen nesporazum. Lepo sodelujemo in nimam 

težav. 
 
C: Narava mojega dela je relativno preprosta, zato kakšnih posebnih kulturno pogojenih težav 

nimam. Opažam sicer neke osnovne stereotipne razlike, na primer da so severnjaki bolj 

zadržani in škrti, Italijani bolj odprti in zgovorni. Seveda so zmeraj izjeme, zato nikoli ne 

odreagiram v skladu s temi stereotipnimi vzorci, temveč vedno počakam, da osebo 

»preberem«, torej da ocenim njen karakter.  
 
D: Kulturne razlike med navedenimi tujci, s katerimi sem imel izkušnje, ter našo kulturo niso 

Reakcije 

Geste 

Nesporazum 

Zamera 

Konflikt 

Grki 

 

 

Večja čustvenost 

italijanov 

Stereotipne razlike 

Zadržanost severnjakov 

Škrtost severnjakov 

Odprtost Italijanov 

Hitra zaznava osebnosti 

Reakcije 

Odprtost 

Geste 

Konflikt 

Stereotipi 



 

zelo velike. Je pa res, da se v specifičnih situacijah opazi določene posebnosti. Na primer 

Italijani odreagirajo na problem dosti bolj čustveno kot recimo Angleži in Rusi. 
 
E: Večjih težav z drugimi kulturami nisem nikoli imela. Verjetno bi bilo drugače, če bi imela 

stik s katero izmed vzhodnih, azijskih kultur, ker se od nas resnično zelo zelo razlikujejo. 

Zanimivo se mi je zdelo, ko je Kolumbijec spraševal, kako pri nas vozijo avtobusi, in če 

počakajo, da se na njih nabere dovolj ljudi, preden voznik spelje. Glede dela pa se spomnim, 

da so bile manjše težave, ko so Kolumbijci zamujali, zelo redno so prišli na delo popolnoma 

točni.  
 

 

 

Čustvenost Italijanov 

 

Brez težav 

Različnost azijskih kultur 

Dojemanje časa 

Zamujanje 

 

Zamujanje 

 

 

 

 

 

 

6. enota: osebnostne kompetence in vrline nadzornika za uspešno komunikacijo s tujci  
 

B: Bistvo je, da se prilagajaš ljudem, hkrati pa moraš obdržati svoje stališče. Če delaš s 

skupino tujcev, je dobro, da najdeš neformalnega vodjo, s katerim se povežeš in dobro 

sodeluješ. Če dobro sodeluješ z njim, bo tudi odnos z ostalimi dober. Biti moraš 

samozavesten, odločen, stati za tem, kar poveš. Seveda pa moraš tudi izpolniti to, kar si rekel, 

da boš naredil. Imeti moraš občutek za ljudi. 
 

 
A: Ja tako je, kakor jaz opažam, je treba obvladati jezik, da se razume, za kaj gre, da so jasne 

vse informacije. Same lastnosti pa so tako, da moraš imeti avtoriteto. Če avtoritete ni, si lahko 

ljudje potem razlagajo po svoje in potem tudi naredi po svoje. Pomembno je, da se znaš 

prilagoditi ljudem. Poleg tega je pomembno, da si prijazen, znaš komunicirati, poznati svoje 

delo in biti verodostojen, samozavesten. 
 

 

Prilagajanje 

Ohranitev stališč 

Povezava z neformalnim 

vodjo 

Samozavest 

Odločnost 

Držanje obljub 

Občutek za ljudi 

 

 

Znanje jezika 

Jasnost izražanja 

Avtoriteta 

Prilagodljivost 

jezik 

Jasno izraženje 

Kulturna odprtost 

Samozavest 



 

 

 
C: Pomembno je predvsem lingvistično znanje, ki močno olajšuje komunikacijo, in tako 

zbližuje ljudi, obenem pa je potrebna tolerantnost do ljudi iz drugih kulturnih okolij. Ne 

predstavljam si, da bi bilo ob prisotnosti nestrpnosti in egocentrizma možno uspešno 

komunicirati s tujci. Osebno mi je zelo hitro jasno, s kakšnim človekom imam opravka, kar 

pripisujem predvsem svojim izkušnjam. Zato se hitro prilagodim – tistim zadržanim, resnim z 

uradnim pristopom, tistim bolj sproščenim pa z vedrim, pogosto tudi humornim pristopom. V 

osnovi torej spet ne gre za specifičen odnos do tujcev, temveč za odnos do ljudi na splošno. 
 

 

 
D: Naprej mora dobro poznati jezik. To je osnova. Sledi odprtost do drugih kultur, mnenj in 

idej. In s tem povezano mora obstajati volja do učenja, preučevanja drugih kultur. 
 

 

 

 
E: Oseba se mora zavedati, da se kulture med seboj razlikujejo, da je morda za nekoga nekaj 

povsem samoumevno, medtem ko bo to za drugega pomenilo nekaj povsem nesprejemljivega. 

Poleg tega definitivno pomaga znanje tujih jezikov, vsaj nekaj osnovnih fraz. Vodja se mora 

zavedati, da je njegovo sporočilo lahko drugače interpretirano s strani druge kulture, zato se 

mora jasno izražati, ne sme uporabljati nekih težkih besed, ne sme pretirano vpletati čustev, ko 

pride do težav – razložiti iz svojega vidika, kako vidi težavo ali nesporazum. Biti mora miren, 

preudaren, pozitivno naravnan do drugih in odprt za druge kulture.  
 

Prilagodljivost 

Prijaznost 

Znati komunicirati 

Poznavanje dela 

Verodostojnost 

Samozavest 

 

 

Znanje jezika 

Toleranca do ljudi 

Toleranca do drugih 

kultur 

Brez nestrpnosti 

Brez egocentrizma 

Izkušnje 

Prilagoditev 

Obnašanje odvisno od 

tujca 

Odnos do človeka, ne 

tujca 

 

 

 

 

Poznavanje jezika 

Odprtost do kultur 

Odprtost do mnenj 

Odprtost do idej 

Volja do učenja 

Volja do preučevanja 

drugih kultur 

 

Toleranca 

Pozitivnost 

 



 

Zavedanje razlik med 

kulturami 

Kulturne razlike 

Znanje tujih jezikov 

Znanje osnovnih fraz 

Interpretacija 

Jasnost izražanja 

Uporaba lahkih besed 

Enostavnost jezika 

Nadzorovanje čustev 

Nevpletanje čustev v 

komunikacijo 

Mirnost 

Preudarnost 

Pozitivna naravnanost 

Odprtost za druge kulture 

 

7. enota: učenje komunikacije s tujci  
 

B: Ni rečeno, da sem se že naučil. 
 
A: Res je, še vedno se učim. Sicer sem v Nemčiji živel šest let, v šoli sem se učil angleščino in 

francoščino, italijanščino pa sem se učil kasneje. Rusko se pa grem pantomimo. Sicer pa sem 

se o drugih kulturah učil s prakso. 
 

 

 
B: Jaz sem bil na seminarju, potem pa so nadrejeni rekli, da ne potrebujem nič več, tako da 

sem tudi jaz večino izkušenj pridobil s prakso. 
 

 
C: Predvsem v izobraževalnem sistemu, od osnovne šole naprej, ko sem se začel učiti 

 

 

Še vedno učenje 

Znanje nekaterih jezikov 

Pantomima 

Učenje s prakso 

 

Seminar 

Učenje z izkušnjami 

 

 

Tuji jeziki v šoli 

Branje bontona 

Jezik 

Izkustveno učenje 

 

 



 

angleščino in nemščino. Pred pričetkom svojega dela nisem imel nikakršnega usposabljanja, 

ki bi se fokusiralo prav na tujce. Naknadno sem sicer prebral knjigo o bontonu, s čimer sem 

razčistil nekatere dileme, ki so se mi pojavljale med delom, vendar te niso bile pogojene z 

obnašanjem do tujcev, temveč z obnašanjem do ljudi na splošno.  
 
D: Jezikov sem se naučil v šoli ter na jezikovnih tečajih. Razumevanja drugih kultur sem se 

naučil tudi preko televizije, knjig in interneta. Posebnega izobraževanja ali usposabljanja 

nisem imel. 
 
E: Pred začetkom dela s tujci nisem imela nobenega usposabljanja. Sicer rada potujem in sem 

prepotovala večino Evrope in kar nekaj ZDA, tako da sem tudi na svojih potovanjih 

spoznavala druge kulture. Seveda pa je drugače, ko nekoga spoznaš na potovanju, ali pa ko z 

nekom iz druge kulture delaš. Tukaj je bistvena razlika. 
 

Brez usposabljanja 

 

 

 

Učenje jezikov v šoli 

Učenje preko medijev 

Učenje iz knjig 

Brez izobraževanja 

 

Brez usposabljanja 

Potovanja 

Spoznavanje kultur na 

potovanjih 

 

 

8. enota: začetne napake pri komuniciranju z mednarodnimi študenti  
 

B: V mojem primeru ni bilo nobenih večjih težav, nisem doživel nobenih nesporazumov. 
 
A: Moja napaka je bila nepoznavanje, strah. Nisem vedel, kako bodo reagirali na stvari, ki so 

meni samoumevne. Nekaj, kar je meni pomembno, morda njim ni. Bal sem se, kako bodo 

sprejeli tak način dela. Glede jezika nisem imel problema. Težava je, ker nisi sproščen, imaš 

blokado. In to se potem pozna tudi pri komunikaciji. Potem se zapleteš v jeziku, ker ga ne 

poznaš dobro, in na koncu te ne razumejo.  
 

 

 
C: Predvsem je šlo za nevajenost uporabljanja tujih jezikov, prisotna je bila tudi trema, kar še 

dodatno otežuje dobro komunikacijo. Šlo je za zatikanje, čudno izgovarjanje, za tišino 

oziroma dolge premore, ko nisem vedel, kako bi neko stvar povedal …  
 

 

Brez težav 

 

Nepoznavanje 

Strah 

Strah pred reakcijami 

Sprejemanje dela 

Nesproščenost 

Zapletanje pri jeziku 

Nerazumevanje 

 

 

Nevajenost komuniciranja 

v tujem jeziku 

Trema 

Težko izražanje 

Jezik 

Smisel za humor 

Strah 

 



 

 

 

 

 

 
E: Jaz sem hotela prehitro povedati, kaj želim, da oseba naredi. Morda uporabila kakšno 

besedo, ki je druga stran ni razumela.  
 

 
D: Napake se pojavijo že pri pregovorih, vicih ter ostalih kratkočasnih pomenkih. Sčasoma 

spoznaš, da določena kultura nekaterih stvari, ki so tebi zanimive, smešne, čudne ne dojema 

na enak način. Na primer vici o pregovorni črnogorski lenobi se zahodnim Evropejcem 

enostavno ne zdijo smešni, še več, izpadejo žaljivi in nestrpni. Zato se določenih tem 

pogovora izogibam. 
 

Okorno izražanje 

Zatikanje pri govoru 

Premori v govoru 

 

 

Prehiter govor 

Nejasno izražanje 

Prezahtevne besede 

 

Različen smisel za humor 

Različno dojemanje 

vsakdanjih pomenkov 

Smisel za humor 

 

 

10. enota: reševanje težav  
 

B: Kriljenje z rokami, pantomime in podobnega, dokler se ne razumeva. Dobro je, da v takem 

primeru morda kakšno stvar narišeš na list, če gre za enostavnejše stvari, ki se jih da narisati. 

Preveriti je treba tudi, če sta se na koncu pri taki blokadi komunikacije zaradi jezika razumela. 
 

 
C: Težave se odpravljajo predvsem s tem, da jezik pogumno uporabljaš. Ko se nekega jezika 

učiš, je normalno, da delaš napake. Pomembno je, da ti te napake ne vzamejo poguma za 

nadaljnje učenje. 
 
E: Potem je bilo treba ponavljati, razlagati, risati, v skrajnem primeru. 
 

 

 
D: Če se ne razumemo, skušam z rokami nakazati, kaj mislim. Sicer pa pokličem katerega 

izmed sodelavcev, da pomaga.  
D: Takšne nesporazume je najbolje reševati tako, da skušaš čim bolj enostavno razložiti stvar, 

Kriljenje z rokami 

Pantomima 

Risanje na list 

Test razumevanja 

 

Pogumna uporaba jezika 

Zavedanje, da vsi delamo 

napake 

Učenje 

 

Ponavljanje 

Razlaganje 

Risanje 

 

 

Uporaba rok 

Preverjanje razumevanja 

Risanje 

Ponavljanje 

 



 

uporabljati enostavne besede in na koncu tudi preveriti, ali je oseba tvojo razlago razumela. 

Najbolje, da ponovi, kar si povedal. 

 

Nakazovanje z rokami 

Klic na pomoč 

Enostavna razlaga 

Enostavne besede 

Preverjanje razumevanja 

Ponavljanje 

Povzemanje 

 

9. enota: dojemanje drugih kultur  
 

A: Zanimive, nekatere. To, kar je blizu nas … Za mene je mogoče drugače, ker sem živel v 

tujini… zanimivo je pa tako … nekatere kulture so nam bližje, druge so popolnoma drugačne, 

imajo druga nazore, druge navade. Razlika je na primer glede odprtosti. Veliko se lahko 

naučiš, veliko pridobiš, si razširiš obzorje. Moti me, ker se včasih preveč prilagajamo. 
 

 

 

 

 

 

 
B: Meni je to spoznavati izziv. Veliko novega se lahko naučim. Kulture mi je zanimivo 

spoznavati, med njimi pa ne delam razlik.  
 

 

 
A: Vsak človek je pri mojem delu enakovreden. Lahko pa imaš o tujcih določeno mnenje, ki si 

ga ustvariš na podlagi novic, medijev, tega, kar veš o deželi, iz katere prihajajo. Sicer pa 

načeloma ne delam razlik. 
 
C: V skladu s kulturnim relativizmom jih spoštujem in jih vse, od najbolj preprostih do tistih 

kompleksnih, obravnavam kot enakovredne. Obenem pa cenim in podpiram predvsem tiste 

dosežke lastne, zahodne kulture, ki zagovarjajo spoštovanje človeka in njegovih pravic, ki jih 

Zanimive 

Nekatere so nam blizu 

Nekatere popolnoma 

drugačne 

Drugačni nazori 

Drugačne navade 

Odprtost 

Novo znanje 

Širjenje obzorij 

Pretirana prilagodljivost 

 

 

Izziv v spoznavanju 

Novo znanje 

Brez razlik 

Enakovredne 

 

Enakovrednost 

Mediji krojijo mnenje 

 

 

 

Enakovrednost 

Drugačnost 

Predsodki 

Stereotipi 

Spoštovanje 

 



 

kljub globalizacijskim vplivom in kompleksnemu pojavu multikulturnosti ne bi smeli 

relativizirati. 
 
D: Pozitivno. Dokler ta kultura ne posega preveč v našo (amerikanizacija vsega mogočega). 
 
E: Vsaka kultura je drugačna, unikatna in vsaka ima svoj prav. Ni boljših ali slabših. Res je, 

da imamo morda do določenih ljudi iz določenih držav ali kultur znotraj naše države 

predsodke, ki smo si jih ustvarili na podlagi informacij, ki so prišle do nas. Na primer za 

Rome bo večina ljudi iz Dolenjske verjetno rekla, da kradejo, da smrdijo in da izkoriščajo 

državo za socialne prispevke. Čeprav so med njimi tudi taki, ki živijo pošteno. Stereotipi in 

predsodki vplivajo na naše zaznavanje drugih kultur, žal. 
 

Spoštovanje 

Enakovrednost 

 

 

Pozitivno 

Ne amerikanizaciji 

 

 

Enakovrednost 

Drugačnost 

Unikatnost 

Svoj prav 

Predsodki 

Stereotipi 

 

 

10. enota: največji izzivi menedžmenta in vodij v komunikaciji  
 

A: Jezik, nepoznavanje kulture, navad, nepripravljenost, usklajevanje. 
 

 

 
B: Jezik.  
 

 

 

 
C: Največji izziv je ohranjanje lastnega jezika in identitete. Kot majhen narod smo primorani 

delovati v mednarodnih okoljih, pogosto uporabljati tuje jezike, obenem pa skrbeti za obstoj 

maternega jezika. Po drugi strani znanje tujih jezikov širi obzorje posameznika, zato na 

uporabo tujih jezikov ne smemo gledati negativno. Smiselna bi bila tudi uporaba umetnega 

univerzalnega jezika, kot je na primer esperanto 

Jezik 

Nepoznavanje kulture 

Nepoznavanje navad 

Usklajevanje 

 

Jezik 

 

 

 

Ohranjanje lastnega 

jezika 

Ohranjanje identitete 

Učenje tujih jezikov 

Ohranjanje svojega jezika 

Jezik 

Ohranjanje identitete 

Predstaviti SLO 

Razumevanje 



 

 

 
D: Izziv je tujcu predstaviti deželo, v kateri živimo na čim bolj entuziastičen način. Tako nas 

bolje spozna in si o Sloveniji ustvari pozitivno podobo. Poleg tega je tudi komunikacija potem 

z njimi bistveno lažja, ker ima občutek, da nas pozna. Nepoznavanje jezika je največja ovira. 

Premaguješ jih pač s svojim znanjem le-ta, ali pa s pomočjo ostalih, ki določen jezik bolje 

obvladajo. 
 
E: Razumevanje drug drugega. Največji izziv je verjetno to, da nekomu razložiš, kaj želiš, da 

naredi in da on to naredi brez težav. 
 

Širjenje obzorja 

Umetni univerzalni jezik 

 

 

Predstaviti deželo 

Pozitivna podoba SLO 

Poznavanje dežele za 

lažjo komunikacijo 

Jezik 

 

 

Razumevanje 

Razumevanje razlage 

Izpolnjevanje nalog 

 

11. enota: Kaj pripomore k uspešni komunikaciji?  
 

A: Pozitiven pristop, nasmeh, dobra informiranost in poznavanje svojega področja dela, 

znanje tujega jezika, po možnosti, ker se potem lažje sporazumevaš. Ampak to ni vedno 

mogoče, tako da morata potem oba poiskati skupni jezik. Potem pa še vedrina, prijaznost … to 

je zelo pomembno, prijaznost, ker vse kulture razumejo nasmeh. Pa tudi zelo pomembna je 

potrpežljivost. Če se trudiš, bo sogovornik videl, da se trudiš in da ti je mar, in bo tudi on 

potrpežljiv. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitiven pristop 

Nasmeh 

Dobra informiranost 

Poznavanje svojega dela 

Znanje tujega jezika 

Iskanje skupnega jezika 

Vedrina 

Prijaznost 

Nasmeh 

Potrpežljivost 

Trud 

Potrpežljivost obeh 

 

Potrpežljivost 

Prijaznost 

Prijaznost 

Potrpežljivost 

Pozitivnost 

Jezik 

Sproščenost 



 

B: Ja, tudi jaz mislim, da je potrpežljivost zelo pomembna, poleg tega tudi prijaznost. 
 
A: Dobro je, če imamo morda gradivo v tujem jeziku, da ga damo zaposlenemu, ker bo lažje 

razumel v svojem maternem jeziku kot v drugem.  
 
C: Znanje tujih jezikov, večletne izkušnje s tujci, sproščenost, toleranca do drugačnih, 

občasno tudi velika mera potrpežljivosti. 
 

 

 

 
D: Najprej znanje jezika, sproščenost ter veselje do komunikacije. 
 
E: Mislim, da so moji predhodniki že vse povedali. Potrpežljivost, sproščenost, poznavanje 

svojega dela, znanje tujih jezikov, sigurno.  
 

 

Gradivo v tujem jeziku 

 

 

Znanje tujih jezikov 

Izkušnje s tujci 

Sproščenost 

Toleranca 

Potrpežljivost 

 

 

Znanje tujega jezika 

Sproščenost 

Veselje do komunikacije 

Potrpežljivost 

Sproščenost 

Poznavanje svojega dela 

Znanje tujih jezikov 

 

12. enota: Kako izgleda uspešna komunikacija in kaj pripomore k temu?  
 

B: Ko s tujcem vzpostaviš odnos zaupanja in se razumeta med pogovorom.  
 

 
A: Strinjam se z B., uspešna komunikacija je po mojem to, da ne gre za golo informativno 

vsebino, ampak da se lahko še pogovarjata tudi o drugih stvareh. Da ima tudi občutek 

dostopnosti, da postaneta kot prijatelja. 
 

 
C: Sproščena, prijazna in v skladu z njegovim karakterjem. Če je nekdo humoren, si humoren 

tudi sam, če je zadržan, morda vzvišen, je najbolje, da izbereš bolj uglajen pristop. 
 

Zaupanje 

Razumevanje 

 

 

Zahtevnejša komunikacija 

Pogovor o drugih stvareh 

Dostopnost 

Prijateljstvo 

 

 

Sproščena 

Razumevanje 

Naprednejša komunikacija 

 



 

D: Uspešna je takrat, ko se popolnoma razumeva, ko se lahko pošaliva, se ne loviva z 

iskanjem besed ali pretiranim kriljenjem z rokami. 
 

 
E: Mislim, da ima D. prav.  
 

Prijazna 

Glede na njegov karakter 

Prilagoditev pristopa 

 

Popolno razumevanje 

Brez iskanja besed 

Brez kriljenja rok 

 

 

 

13. enota: Kako se razlikuje komunikacija med vami in domačini in vami in tujci v vaši 

ekipi? 
 

 

A: Absolutno, ja. Razlikuje se, niso velike razlike, so pa določene razlike med na primer 

Italijani, ki so zelo sproščen narod, lahko se več hecam z njimi, Angleži pa so na primer zelo 

eksaktni in se pri začetni komunikaciji ne moreš hecati z njimi, vse vzamejo zelo resno. Pri 

Slovencih pa vem, kako komunicirati z njimi, in sem bolj sproščen. Tudi Nizozemci so zelo 

sproščeni in se z njimi da lepo delati. 
 
B: Komunikacija s tujci se seveda razlikuje, ker moraš biti pozoren na to, katere besede 

uporabljaš, kaj rečeš, in kako poveš. Razlike v kulturi so, v načinu razmišljanja, v tem, kaj je 

za nekoga samoumevno, pa morda nekomu pomeni čisto nekaj drugega.  
 

 

 
E: B. ima prav. Pri komunikaciji s Slovenci niti ne razmišljaš veliko, ali bo nekdo razumel, 

kar mu govoriš. Enostavno poveš in on to razume. Če pride do težav, se lahko pogovorita in 

razčistita. S tujcem je to drugače, ker samo besede niso dovolj za opis položaja ali stanja. 
 
C: Ja. Pri komunikaciji s Slovenci sem sproščen, lahko se normalno pogovarjamo in drug 

drugega razumemo. Ko se pogovarjam s tujci, je težje, saj včasih nisem povsem prepričan, da 

se popolnoma razumemo. 
 

Se razlikuje 

Razlike v šalah 

Smisel za humor 

Resen pristop Angležev 

Sproščeni Italijani 

Večja sproščenost 

Sproščeni Nizozemci 

 

Se razlikuje 

Pozornost na besede 

Razlike v kulturah 

Samoumevnost 

Drugi pomeni 

 

 

Več razmišljanja 

Samo besede niso dovolj 

 

 

Smisel za humor 

Sproščenost 

Razmišljanje 

 



 

D: Se razlikuje. Domače nas povezuje določen vzorec obnašanja in komunikacije. Pri tujcih se 

pa vedno vseh kart karakterja in obnašanja po navadi ne odpira. Enostavno zato, ker smo bolj 

previdni, ker želimo tujcu bolje prisluhniti pri njegovih potrebah. 
 

 

 

Sproščenost 

Normalen pogovor 

Medsebojno razumevanje 

 

 

Obnašanje 

Komunikacija 

Prisluhniti 

14. enota: najpogostejši nesporazumi s tujci  
 

A: Nesporazumi v komunikaciji so neke splošne zadeve, predvsem se pojavijo v stvareh, ki so 

za nekoga tipične, za nas pa ne. Tukaj je lahko hitro nesporazum. Pri navadah, običajih, tudi 

praznovanju praznikov, če jih mi ne upoštevamo, za njih pa so pomembni. 
 

 
B: Najpogosteje je to neznanje jezika. Tukaj se včasih pojavi blokada. Če on ne zna povedati 

besede drugače kot v svojem jeziku, jaz pa njegovega jezika ne razumem, se ne razumeva.  
 
E: Tudi jaz sem enakega mnenja kot B. Neznanje jezika povzroča največje težave.  
 
C:Prihaja do nesporazumov, ko tujci ne povedo natančno, kaj so mislili. Preprost primer, ki se 

ga zdajle spomnim, je na primer, ko tujca vprašam, če mu lahko pomagam, in mi odgovori s 

»Hvala«. V nekaterih primerih je tujec mojo pomoč potreboval, v drugih primerih pa ne. Torej 

gre za razliko med ja, hvala in ne, hvala. V takih primerih jih po navadi vprašam ponovno in 

bolj natančno.  
 

 

 

 

 

 

Različni pogledi 

Tipičnost 

Netipičnost 

Drug pogled 

Običaji 

Prazniki 

 

 

Jezik 

Blokada 

 

 

Jezik 

 

 

Nejasno izražanje 

Natančnost izražanja 

 

 

 

Jasnost izražanja 

Jezik 

Upoštevanje običajev 

 



 

D: Najpogostejši nesporazum je, kadar nekdo ne razume mojih pravil. Potem naredi narobe in 

ob tem misli, da je delal prav. Včasih se pojavijo kakšni nesporazumi glede tega. Tako da 

moram biti dovolj jasen, ko osebi razlagam, kaj želim od nje, da naredi. Tako se je na primer 

zadnjič zgodilo, da sem povedal, da se s čeki ne more plačevati pri nas, oseba pa me ni 

razumela in stranki rekla, da s čeki lahko plačuje. Ko je stranka želela plačati s čekom, pa se je 

zapletlo, ker v našem programu blagajne na računalniku ni čekov in me je oseba poklicala na 

pomoč. Potem je bila slaba volja na strani stranke, ki ni mogla plačati tako, kot je želela, na 

strani podrejenega tujca, ki je mislil, da se delam norca iz njega, in na moji strani, ker sem 

moral reševati zadevo.  
 

 

 

Razumevanje pravil 

Napačno razumljeno 

Jasnost izražanja 

 

 

 

 

 

 

15. enota: priložnosti za izboljšanje komunikacije  
 

B: Učenje o drugih kulturah, potovanja. 
 

 
A: Ja, potovanja v tujino, izobraževalni tečaji, učenje jezikov, predvsem pa tudi sam stik s 

tujci. Pri našem delu je tako, da nimamo ravno veliko časa, ker imamo zelo pester urnik in na 

koncu zmanjka časa za neformalna druženja. Bi bila pa to odlična stvar, da bi se bolje spoznali 

in se učili drug od drugega. 
 
C:  V večji samoiniciativnosti za učenje tujih jezikov. V šolskih načrtih, ki bi pri učenju tujih 

jezikov večji poudarek namenili govorjenju oziroma izražanju. 
 
D: V izboljšanju znanja jezikov ter v potovanjih, direktnih kontaktih. 
 

 
E: Več časa ko preživiš s tujci in ob drugih kulturah, bolje jih poznaš. Druženje s tujci v 

prostem času pomaga, da spoznaš njihovo kulturo, poleg tega pa ti tudi bolj zaupajo in se nate 

obrnejo v primeru težav. Seveda pomaga tudi učenje tujega jezika. Vsak jezik je odsev neke 

kulture in načina njihovega razmišljanja. 
 

Učenje o drugih kulturah 

Potovanja 

 

 

Potovanja 

Izobraževalni tečaji 

Učenje jezikov 

Stik s tujci 

Neformalna druženja 

Učenje drug od drugega 

Samoiniciativnost za 

učenje jezikov 

Več poudarka na govoru 

 

Znanje jezikov 

Direktni kontakti 

 

Več druženja 

Prosti čas s tujci 

Učenje o kulturah 

Potovanja 

Učenje jezikov 

Skupni prosti čas 

 



 

Zaupanje 

Učenje tujega jezika 

Jezik odsev kulture 

Jezik odsev razmišljanja 

 

16. enota: Kaj ste se naučili pri delu z mednarodnimi študenti?  
 

A: Jaz sem se naučil predvsem to, da je ta pozitiven pristop, in da moraš imeti potrpežljivost 

in še ena stvari, in sicer verodostojnost, torej da tisto, kar obljubiš, da izpolniš. Če nekaj rečeš, 

da boš naredil, dal informacijo ali mu kaj omogočil, moraš narediti. On je tukaj prepuščen 

tebi, ti pa si odgovoren, da mu pomagaš po svojih najboljših močeh. Če ga razočaraš, padeš na 

celi črti. Pomembno je tudi, da imaš pošten odnos, da vidijo, da smo odprti do njih, da smo 

odprt narod.  
 
B. Jaz pravim, treba je sprejemati in jim na fini način dajati svojo kulturo. Treba se je 

dejansko znajti in imeti svojo držo. Ja, prav je, da se prilagajamo, ampak prav je tudi, da se 

tudi oni nam. 
 
C: Da je delo z njimi zanimivo, saj prinaša vpogled v druge kulture, poleg tega pa ti omogoča 

urjenje v lingvističnih znanjih. 
 
D: Naučil sem se veliko o različnih kulturah in to me je obogatilo. 
 
E: Potrpežljivosti. Neke širine, znanja o drugih kulturah. Tudi znanje jezika sem izpopolnila.  
 

Pozitiven pristop 

Potrpežljivost 

Verodostojnost 

Držanje obljub 

Odgovornost 

Pomoč 

Poštenost 

Odprtost 

 

Sprejemanje 

Posredovati svojo kulturo 

Prilagajanje nam 

Prilagajanje njim 

 

Vpogled v druge kulture 

Znanje tujih jezikov 

Obogatenje 

 

 

Potrpežljivost 

Širina 

Znanje o drugih kulturah 

Znanje jezika 

Prilagoditev 

Potrpežljivost 

Poznavanje kultur 

 



 

  



 

PRILOGA 6: Paradigmatski model fokusne skupine A 
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PRILOGA 7: Paradigmatski model fokusne skupine B 

 

 


