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POVZETEK 
 
Magistrska naloga »Vpliv kulture na poslovanje mednarodnih podjetij z analizo kulturnih 

vzorcev menedžerjev na Hrvaškem in v Sloveniji«, v svojem teoretičnem delu predstavlja in 

ponuja vpogled v premnoge definicije kulture, nacionalne kulture, organizacijske kulture, 

etike ter drugih prvin, ki so ključnega pomena za tvorjenje osnovnih vzorcev poslovanja 

posameznika v določeni družbi. Preko navedenih tipologij in opredelitev smo zajeli tiste, ki se 

nam za nalogo zdijo bistvene. Medtem ko v teoretičnem delu govorimo o kulturnih prvinah, 

ki so bistvenega pomena za ozadje naših značajskih ter s tem tudi poslovnih interakcij, si v 

praktičnem delu lahko pobliže ogledamo, kako dve nacionalni kulturi komunicirata med seboj 

in sodelujeta v mednarodnem podjetnem okolju. Pri tem želimo izpostaviti in opredeliti 

interakcije med obema državama.  

 

Delo prispeva k obsegu že opravljenih raziskav o medkulturnem komuniciranju, s svojim 

praktičnim delom pa ponuja vpogled v medkulturne odnose v komuniciranju hrvaške in 

slovenske regije. Raziskave z rezultati takšnega tipa so še vedno v manjšini, saj gre za dve, na 

prvi pogled težko opredeljivi področji glede definiranja medsebojnih odnosov. Prav zaradi 

dileme o tem, ali so sosedski medkulturni odnosi pozitivni ali ne, raziskava služi za potrditev 

dejstva, da neposredna geografska bližina dveh različnih kultur lahko omogoča konstanten 

osebni stik, ki se v raziskavi izkaže za ključnega pri kvaliteti komuniciranja in posledično 

dobrih poslovnih rezultatov podjetja. S praktičnim delom ter končnimi ugotovitvami 

opredelimo tudi obe kulturi glede na različne navedene tipologije in teorije, ki se v 

teoretičnem delu nanašajo na kulturo in tipe organizacijskih kultur. Tako pridobimo tudi 

strokovno opredeljen pogled na kulturne vzorce menedžerjev dveh regij podjetja Henkel.  

 

Ključne besede: Kulturna pogojenost, organizacijska kultura, Medkulturna komunikacija, 

mednarodna korporacija, Henkel.  

 
 



 

ABSTRACT 
 

Dissertation »Cultural influence on international company operating with the analysis of 

managerial cultural patterns in Slovenia and Croatia«  in its theoretical part offers the insight 

on innumerably definitions of culture, national culture, organizational culture, ethics and other 

elements, which are key for creating basic examples for conducting business of a individual in  

definite society. Through typologies and definitions we captured the ones, which were 

essential for our work. On one hand we are talking about cultural elements, which are crucial 

for explaining the background of our personal and business interactions, on the other hand we 

take a practical look on how two national cultures are communicating with themselves and 

cooperating in a international company environment. We try to expose  the definite 

interactions between the two countries. 

 

With its practical part, the dissertation is contributing to a mass scale of past researches about 

intercultural communicating and in with practical part it offers analysing the communication 

and intercultural relationships between the managers from Slovenian an Croatian region. 

Those kind of analysis are quite rare, because of hardly definable area of interpersonal 

relationships within this region. The dilemma if neighbourly intercultural relationships are 

positive or not, is analysed and confirmed in our research and gives us positive answers, 

because of constant personal contact, which is crucial for quality of communicating and 

subsequently good business results within the company. With the practical part of our 

dissertation and the conclusions we define both (Slovenian and Croatian) cultures, through 

typologies and theories which are referring to culture and the types of organizational cultures 

in the theoretical part. That is how we get professional view on cultural patterns of managers 

from both regions, but in the same company Henkel. 

  

Keywords: cultural determinism, organisational culture, intercultural communication, 

intercultural corporation, Henkel 
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1. UVOD 
 

 

1.1. Opredelitev problema 

 

V današnjem obdobju, ko nam je globalizacija že dodobra znana, se medsebojna odvisnost 

posameznih gospodarstev še vedno povečuje. Tako postajajo nacionalne kulture in razlike v 

mednarodnem poslovanju vse pomembnejši dejavnik. Menedžerji se vsakodnevno srečujejo z 

različnimi, kulturno pogojenimi vprašanji, ki vplivajo na poslovanje združb, in posledično 

tudi z vedno novimi prijemi in načini delovanja. Kljub aktualnosti teme vplivanja kulturnih 

pogojenosti na organizacijsko kulturo podjetja, je na območju primerjav Hrvaške in Slovenije 

v tej smeri opravljenih sorazmerno malo raziskav, ki bi pripomogle k sami opredelitvi okolja 

in temu primerno izboljševanju pristopov in organizacije poslovanja v določenem okolju.  

Zato smo se odločili raziskati ter analizirati kulturne vzorce znotraj multinacionalne 

korporacije ter tako poleg stalnih, vsesplošnih vrednot celotne korporacije prikazati tudi 

kulturne vzorce slovenskih in hrvaških menedžerjev. Pri izbiri regij smo se za hrvaško in 

slovensko odločili zaradi precej različno opredeljenih okolij, predvsem pa izredno mnenjsko 

opredeljenih odnosov ter velikega števila splošnih, nacionalno-zgodovinsko pogojenih 

definicij obeh narodov z ene in druge strani. Kljub temu izhajamo iz različnih kulturnih 

preddispozicij, ki se med seboj dodobra ter v poslovnem vidiku tudi z vstopom obeh držav v 

EU vedno bolj prepletajo.  

 

Skozi delo, ki najprej zajema splošni opis kulture, nato nadaljuje z opisi ter različnimi 

tipologijami organizacijske strukture, bi radi prikazali, kako nujno je za dobro delovanje, 

predvsem multinacionalnih korporacij, dobro poznavanje različnih kultur, ki posledično tvori 

dobro sodelovanje in končni uspeh na osebnem, poslovnem in kolektivnem področju. Ko 

znotraj podjetja z zaposlenimi potujejo tudi različne kulturne značilnosti, ki imajo za končni 

cilj vedno poslovno uspešnost, je poznavanje okolja ter kulturnih značilnosti ključnega 

pomena. Navadno so splošna vodila multinacionalne korporacije glede na kulturo različno 

prilagojena, kar se spodbuja in je tudi nujno za doseganje želenih poslovnih rezultatov. Skozi 

raziskavo bomo tako dobili tudi dodobra definirano sliko, kako različno, če sploh, se splošna 

vodila korporacije odražajo na posameznih okoljih.  
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1.2. Namen, cilj, osnovne trditve 

 

1.2.1. Namen raziskave 

 

Namen naloge je povezati teoretično ozadje in opredelitve s praktično študijo primera. Po 

teoretični opredelitvi bi radi prikazali definicijo in razlike kulturnih značilnosti slovenskih 

ter hrvaških menedžerjev, na študiji primera pa dokazali, da je kultura poslovanja 

menedžerjev obravnavanih območij dokaj podobno enotna ter zato tudi uspešna. Za 

omenjeno kot glavni razlog opredeljujemo neposredno geografsko bližino ter konstantne 

stike ter pretok informacij med menedžerji obeh držav.  

 

Za pridobivanje informacij s strani menedžerjev omenjenih držav smo uporabili 

vprašalnik, ki je bil zasnovan in uporabljen pri projektu Dioscuri, v sklopu katerega so 

raziskovali kulturne interakcije v evropskem gospodarstvu in družbi po vstopu v EU. 

Raziskovalni vprašalnik v obliki polstrukturiranega intervjuja je bil uporabljen za 

primerjavo vzhodno-centralnih evropskih držav, med katere spada Slovenija, ter jugo-

vzhodnih držav, kamor spada Hrvaška. V obeh regijah so raziskave potekale še v štirih 

državah, torej je bilo skupno analiziranih osem držav, znotraj njih pa več podjetij z 

mednarodnim okoljem (Dioscuri Project, 2014).  

 

Pri raziskovanju nas je zanimalo predvsem, ali je poslovna kultura dveh, v prej 

omenjenem projektu ozemeljsko drugače opredeljenih držav, podobna zaradi splošno 

enakih organizacijskih in etičnih izhodišč in vodil, ali pa bolj zaradi neposredne bližine ter 

dobrega poznavanja obeh strani podjetja in poslovanja. Skozi študijo primera bomo 

opredelili v nadaljevanju podane zastavljene hipoteze ter poiskali morebitne točke, kjer se 

kaže medkulturna nekompatibilnost. Za slednje bomo skušali preko celotnega dela 

poiskati morebitne nove smernice, ki bi lahko izboljšale medkulturno sodelovanje ter 

poznavanje obeh strani.  
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1.2.2. Cilji raziskave 

 

Glavni cilj raziskave je preko teoretičnih navajanj in predpostavk ter praktične analize 

študije primera odgovoriti na postavljeni hipotezi, ki ju bomo predstavili v nadaljevanju:  

opredeliti kulturo in njene elemente, opredeliti organizacijsko kulturo in njene elemente; 

analizirati kulturne vzorce menedžerjev različnih okolij, iste multinacionalne korporacije. 

Namen je preko raziskave poiskati razlike in podobnosti v kulturnih vzorcih ter podati 

smernice za izboljšanje medkulturnega sodelovanja ter obvladovanja medkulturnih razlik; 

izpostaviti pomembnost poznavanja značilnosti kultur ter medkulturnih razlik za dobro 

poslovanje; povečati razumevanje pomena medkulturne komunikacije in poznavanja za 

bolj uspešno medkulturno poslovanje. 

 

1.2.3. Osnovne trditve 

 

1. Hipoteza: kulturni vzorci slovenskih in hrvaških menedžerjev so relativno 

kompatibilni. K temu pripomoreta poznavanje kulture in neposredna geografska 

bližina.  

2. Hipoteza: organizacijsko kulturo slovenskega in hrvaškega dela obe strani enačita kot 

enotno, kljub temu da je ta različna in patriotsko pogojena. 

 

1.3. Predvidene metode raziskovanja 

 

V nalogi smo uporabili analitični pristop s predvideno metodo deskripcije, komparacije, 

kompilacije stališč, teorij ter spoznanj različnih avtorjev, tvorjenje lastnih ugotovitev.  

Podatki so zbrani, obravnavani na podlagi prebiranja domače in tuje literature, elektronskih 

virov ter raziskav znotraj aktivnega primera globalne družbe v mednarodnem tržnem prostoru.  

Praktični del temelji na kvalitativni metodi raziskovanja študije primera. V obliki 

polstrukturiranega intervjuja je bila metoda izvedena virtualno ali osebno, s slovenskimi in 

hrvaškimi menedžerji, predstavniki iste multinacionalne korporacije v različnih kulturnih 

okoljih. Skozi raziskavo pridobljenih informacij bomo potrdili ali ovrgli postavljene hipoteze, 

določili kulturne vzorce slovenskih in hrvaških menedžerjev ter razlike med njimi, izpostavili 

podobnosti in področja, kjer se lahko medkulturna komunikacija izboljša ali spremeni.  

3 



 

2. KULTURA 
 

 

V poglavju, ki sledi, bomo najprej skušali opredeliti širok pojem kulture s strani različnih 

avtorjev, ki so za področje naše naloge ključnega pomena. Pojem kulture si bomo ogledali 

tudi znotraj njenih vsebin, ki so kljub svoji različnosti skupne celotnemu človeštvu. Ljudje v 

okoljih, kjer živimo in delujemo, med seboj neprestano delimo skupne vrednote, nazore, 

pojmovanja ..., ki pa so odraz naše kulture, kulture okolja, kjer živimo in delujemo. Skupna 

kultura krepi družbene vezi. Posameznikom predstavlja splošna pravila vedenja, ki jih sami ne 

bi mogli razviti v času svojega življenja. Kaj vse obsega kultura, in kako nastaja, bomo 

opredelili v nadaljevanju.   

 

2.1.  Kaj je kultura 

 

V etimološkem pomenu izhaja kultura iz latinske besede »cultura«, kar pomeni gojiti, 

negovati. Tako se v splošnem pomenu nanaša na človeško dejavnost in simbolično strukturo, 

ki daje takšni aktivnosti pomen. »Cultura« je pomenila tudi vzgojo in izobrazbo v smislu 

vrednotenja in spoštovanja ljudi. Besedo kultura razlagamo v več pomenih, našteli bomo le 

najbolj bistvene za naše razumevanje, ki kulturo opredeljujejo kot:   

- Skupek dosežkov in vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja in 

ustvarjanja. 

- Dejavnost, ki obsega človekovo umsko, zlasti umetniško delovanje in ustvarjanje. 

- Lastnost posameznika glede na obvladovanje in uporabljanje splošno veljavnih načel, 

norm in vedenjskih pravil (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014). 

 

Beseda »kultura« pomeni tudi označevanje načina življenja ljudi, ki pripadajo določeni 

družbi. V tem primeru izraz zaobjema tudi celotno področje idej, navad, prepričanj, 

materialnih dobrin, ki določeni družbi, o katere kulturi govorimo, pripada. Beseda »množična 

kultura« predstavlja določene skupinske vzorce vedenja. Kulturni smo torej takrat, ko 

spoštujemo za določeno okolje predpisane norme in pravila. V splošnem je beseda kultura 

tudi vrednostna oznaka, saj za kulturno velja nekaj, kar je dobro, pozitivno ter zgledno 

(Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja, 2014). 
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Hofstede kulturo opredeljuje kot skupek vzorcev razmišljanja, čutenja, ravnanja, ki jih 

posameznik razvija skozi življenje, večina pa je pridobljena v fazi zgodnjega otroštva. V 

primeru želje ali potrebe po spreminjanju vzorcev bi se posameznik moral najprej odvaditi 

osvojenih vzorcev ter se šele nato naučiti novih. Sicer avtor omenjene vzorce primerja z 

računalniškim programom, ki naj bi le delno pogojeval posameznikovo vedenje, saj je ta še 

vedno sposoben odmika od svoje »programiranosti« in odzivanja na drugačen in ne tipičen 

način. Pri opisanem mentalnem programiranju loči tri ravni – najbolj temeljna raven je 

človeška narava, ki je po svoji univerzalnosti skupna vsem ljudem ter je dedna. Sledi kultura, 

ki kot srednja raven velja za priučeno ter spreminjajočo in razlikujočo se od skupine do 

skupine. Zadnjo raven predstavlja osebnost posameznika, ki je tako podedovana kot tudi 

priučena in velja za edinstveno pri vsakem posamezniku (Hofstede 2005, str. 2−4). 

 

Kultura igra pomembno vlogo v boju za preživetje človeka že od samega začetka civilizacije. 

Posamezniku omogoča družbeno življenje znotraj urejene skupnosti, torej urejenost osnovnih 

življenjskih potreb, zaščito pred sovražnikom in naravnimi nesrečami, vzgojo in usmerjanje 

otrok v družbeno sprejemljivo vedenje, vzpostavitev lestvice vrednot itd. Tako kultura s 

svojim ciljem vzpostavljanja, ohranjanja in nadaljevanja družbenega reda igra ključno 

funkcijo humanizacije življenja. Pojem lahko razumemo kot proces humanizacije, za katerega 

so značilni kolektivni napori in težnja, da se skupno življenje posameznikov in skupin ohrani 

na tak način, da se boj za golo preživetje preseže, ali pa se ohrani v mejah, ki jih je mogoče 

nadzorovati. Kultura je torej dobrina, ki prispeva k utrjevanju produktivne organizacije 

določene družbe, k razvoju duhovnih in ustvarjalnih sposobnosti ljudi, to pa vpliva na sistem 

vrednot in s tem posledično tudi na zmanjšanje nasilja, agresije in bede (Jelovac in Rek 2010, 

str. 16−17).  

 

Komunikacija med posamezniki znotraj tako opredeljenih kultur ter med njimi, bodisi s 

pomočjo tehnologije ali kako drugače, je bistvena dejavnost, ki ohranja celovitost določene 

kulturne skupine. To pojasnjuje, zakaj lahko kulturne meje sledijo delitvam v jeziku ali 

geografskim mejam. Prihod kapitalizma in z njim globalizacija sta ustvarila večje kulturne 

sfere, zato je treba poudariti vedno večjo vlogo medijev pri opredeljevanju in ohranjanju 

kulture, ter izobraževanje in tradicijo, ki predstavljata komunikacijo kulture skozi čas. 
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V svojem bistvu predstavlja kultura, kot piše Jurše (1999, str. 56), niz vrednot ter vzorcev 

priučenega vedenja. Ti se razvijejo kot posledica življenja znotraj določene družbe. Takšen 

proces omogoča kulturna dediščina, ki zajema prenašanje kulturnih vrednot in norm skozi 

generacije ter izposojanje iz drugih kultur, kar pomeni način prevzemanja posameznih 

elementov iz drugih kultur. Izoblikuje se na osnovi usklajevanja družbenih vzorcev, ki jih 

sprejmejo ter ponotranjijo člani celotne skupine. Kultura naj bi tako imela v splošnem tri 

značilnosti:  

1. Je priučena, kar pomeni, da jo člani skupine privzemajo skozi daljše obdobje in nato 

prenašajo iz roda v rod. 

2. Je medsebojno prepletena, deli kulture so med seboj tesno povezani – recimo religija in 

poroka ali poslovni svet in družbeni status itd.  

3. Je deljena, načela kulture se razširjajo na ostale člane. 

 

Najbolj tipične sestavine kulture, ki jih pri razpravah o kulturi obravnavajo domala vsi 

znanstveniki, so poleg družbenih organizacij, ki postavljajo kulturne okvire, naslednje:  

- norme in vrednote, 

- religija, 

- jezik, 

- vzgojni in izobraževalni sistem, 

- umetnost, estetika, 

- materialna kultura, življenjske razmere (Hrastelj 1995, str. 364). 

 

V nadaljevanju bomo opisali nekaj vidikov kulture, ki se nam zdijo bistveni za razumevanje 

medkulturnega poslovanja, ter so tudi povezane z našim raziskovalnim delom. Ker kulturo 

gledamo z vidika medkulturnega poslovanja, bomo poleg nekaterih zgoraj navedenih 

izpostavili tudi dodane dimenzije kulture, ki so pri medkulturnih interakcijah najbolj 

izpostavljene in ključne.  

 

2.1.1. Norme in vrednote  

 
Družbene norme veljajo za splošno sprejeta pravila, torej neke vrste standarde in vedenjske 

modele, medtem ko so vrednote manj transparentne, saj predstavljajo globoko zakoreninjene 

ideje, ki so podlaga normam (Hrastelj 1995, str. 365). Vrednote se torej vedno nanašajo na 
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pomen, ki ga posameznik ali pripadnik določene kulture določa z opredelitvijo o pravilnem in 

napačnem, dobrem in slabem ali pomembnem in nepomembnem. 

 

Dobro poznavanje in razumevanje nacionalnih vrednot in posebnosti v medkulturnem okolju 

in poslovanju podjetniku omogoča uspešno poslovanje in ustvarjanje pozitivne klime ter 

medsebojnega zaupanja na tujem in mednarodnem trgu (Kenda 2001, str. 94). 

 

Uporabo znakov, simbolov, predmetov in njihovih števil ter barv je treba prilagoditi 

kulturnim normam posameznega okolja, kateremu so poslovna sporočila namenjena. 

Mednarodna praksa na področju ekonomske propagande na primer kaže, da so tržna sporočila 

najbolj podvrževa napakam, ki so posledica nerazumevanja kulture potrošnikovega okolja 

(Jurše 1999, str. 73). 

 

2.1.2. Religija 

 

Skozi celotno zgodovino so ljudje poznali religiozna ali drugačna verovanja. Ta pojasnjujejo 

skrivnosti človeškega življenja, naravnega sveta in vesolja. Tudi danes marsikomu religija 

predstavlja zelo pomemben, če ne najpomembnejši vidik življenja. Nasprotno predstavlja za 

nekatere religija komaj nekaj več kot družbeno konvencijo. Spet drugi zavračajo formalno 

obliko religije ter izbirajo zgolj moralnost, ki se osredotoča na človeka. V vseh pogledih, ki so 

se razvijali ter se še vedno razvijajo glede pomena ter vsebine osebi lastne religije, lahko 

trdimo, da verovanja v veliki meri oblikujejo del človeškega mišljenja in dejanj. Za kulturo so 

osrednjega pomena, veliko ljudem pa pomenijo element, ki jih opredeljuje.  

 

Lahko bi rekli, da se opredeljevanje do religije precej spreminja z družbenim standardom in 

splošno razvitostjo ter blaginjo posameznega okolja. Na zemlji je približno 80 odstotkov 

prebivalcev religiozno opredeljenih, zaradi česar različna verstva v veliki meri sooblikujejo 

mednarodno in tudi posamezna kulturna okolja. Religija ima poleg tega v veliko primerih tudi 

izredno močan vpliv na oblikovanje odnosa do dela, sodelovanja, osebne odgovornosti, 

načina potrošnje … Načela mnogih svetovnih religij so tako večinoma v nasprotju s 

kapitalističnimi načeli, na primer akumulacijo bogastva, težnjo za večjo produktivnost in 

zaslužek (Kenda 2001, str. 93).  
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Religija, ki je danes v zahodnem svetu bolj stvar posameznika, v islamskem pa izenačena z 

načinom življenja in dela, na splošno vpliva na oblikovanje vrednot in stališč posameznega 

kulturnega okolja, to pa se posledično odraža na materialnem in funkcionalnem življenju ljudi 

(Jurše 1999, str. 72). 

 

Kakorkoli torej gledamo na religijo, lahko zaključimo z dejstvom, da je ta sestavni del kulture 

močno vplival na človekov način življenja in nedvomno predstavlja družbeni pojav. Religijo 

torej lahko razumemo kot dejavnik, ki močno določa in sooblikuje družbeno okolje. Moč 

njenega vpliva na posamezno okolje lahko merimo preko drugih kulturnih vrednot in norm 

tudi v družbah s pojemajočimi verskimi aktivnostmi. Pri aktivnostih podjetij, predvsem tistih 

s tržno naravnanostjo, je za menedžerje poznavanje versko pogojenega obnašanja potrošnikov 

ključnega pomena.  

 

Versko pogojene so nakupovalne navade ljudi ob prazničnih akcijah, pa tudi prilagajanje 

postu, predvsem v muslimansko zaznamovanih okoljih, in podobno. Kot pravi Hrastelj (1995, 

str. 366), znaša v razvitih državah predbožična prodaja 18 ali več odstotkov letne prodaje. 

Medtem ko božično vzdušje dviguje prodajo, pa na drugi strani dolgotrajno versko postno 

obdobje poleg ostalih negativnih dejavnikov pri poslovanju zmanjšuje tudi učinkovitost 

zaposlenih. Nekatera verstva zavračajo uporabo in posledično tudi prodajo določenih dobrin, 

ali pa konzumirajo le živila, pridobljena po določenih postopkih, recimo meso živali, ki jo 

pokončajo po predpisanih postopkih – kot je to halal pri muslimanih ali pa košer živila pri 

židih, ki so v celoti pridelana in pridobljena na predpisane načine pod nadzorom rabinov. Vse 

to močno vpliva na dejavnosti korporacij, za globalno razvitost pa verska dimenzija družbe 

tako predstavlja pomemben dejavnik pri sami organizaciji dela ter pridobivanju mnenj in 

izkušenj iz prve roke, torej od zaposlenih, ki prihajajo iz določenega okolja in temu primerno 

tudi poznajo in razumejo obnašanje, prioritete in vrednotne sisteme ljudi. Nenazadnje je pri 

medkulturnih stikih za menedžerja nujno poznavanje kulture in okolja osebe, s katero 

komunicira. Od tega je odvisen celoten potek komuniciranja, od kretenj, gest, govora, 

neverbalnega izražanja, pa vse do poslovnih obrokov in celo njihove vsebine. 
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2.1.3. Jezik 

 

Ta kulturni element velja za element razlik med kulturami in ima na področju mednarodnega 

poslovanja zelo različne vloge. Dobro poznavanje in razumevanje jezika pripomore k 

razvijanju intenzivnejših poslovnih stikov, saj vpliva tudi na kakovost komuniciranja, izraža 

spoštovanje in pripravljenost na sodelovanje (Jurše 1999, str. 68). 

 

Kot pišeta Czinkota in Ronkainen, ima jezik v mednarodnem poslovanju različne vloge:  

- Jezik je pomemben za direktno pridobivanje informacij, saj so z direktnim kontaktom 

pridobljene informacije mnogo bolj verodostojne, kot če so pridobljene s pomočjo 

posrednika. 

- Jezik omogoča preboj v lokalno družbo, čeprav je globalno uporaben komunikacijski 

jezik angleščina. 

- Jezik je pomemben pri komuniciranju znotraj organizacije, ko gre za komuniciranje 

med različnimi distribucijskimi kanali. 

- Jezik je več kot le prenos podatkov, saj komuniciranje ni zgolj mehanično 

posredovanje podatkov, temveč ima mnogo interpretacijskih razsežnost (Czinkota in 

Ronkainen 1994, str. 132−141). 

 

Jezik ima v komuniciranju dominantno vlogo, jezikovne razlike pa so tudi pogosto glavni 

razlog medkulturnih komunikacijskih nesporazumov. Aspekti jezika so tako verbalni kot tudi 

neverbalni. Smisel in pomen sporočila nista samo v besedah, saj imajo pomembno vlogo tudi 

barva in ton glasu, geste in govorica telesa. Najpogostejši jezikovni problem v mednarodnem 

poslovanju je tako napačno, dobesedno prevajanje ter s tem povezane nejasnosti in včasih 

celo absurdne situacije (Previšić in Ozretić-Došen 1999, str. 287). 

 

Posebno pomemben, a pogosto zanemarjen vidik sta sposobnost in veščina komuniciranja v 

tujem jeziku. Jezik je pomembno obvladati, zato si je treba v primeru pomanjkanja 

primernega znanja zagotoviti dobrega prevajalca. Danes je sicer angleščina uradni jezik 

mnogih mednarodnih podjetij, vendar so menedžerji, ki se sporazumevajo in obvladujejo 

jezike lokalnih tržišč, veliko bolje sprejeti v primerjavi s tistimi, ki tega ne obvladajo. 

Podjetje, ki svoj material prevaja v lokalni jezik tujega tržišča, pušča vtis zanesljivega 

partnerja in vliva zaupanje (Previšić in Ozretić-Došen 1999, 289). 

9 



 

2.1.4. Izobraževanje 

 

Predstavlja tisto področje, ki s svojim razvojem poganja razvoj kulture, vse od primitivne pa 

do današnje napredne kulture. Tu ne gre le za učenje, temveč za oblikovanje celotne 

osebnosti, ki sooblikuje okolje, ki je prej oblikovalo njo. Sorazmerno s stopnjo izobraženosti 

narašča tudi stopnja razvoja določene regije. Poleg omenjenega pa se glede na stopnjo 

izobraženosti prilagaja tudi način komuniciranja. Izobraževanje oblikuje človekovo mišljenje, 

želje in motivacijo. Sam sistem izobraževanja ima velik vpliv na kulturo države in njene 

naslednike. Izobraževalni sistemi se med državami razlikujejo, s tem pa vplivajo na želje in 

potrebe potrošnikov. Nekoč je bilo pomembno merilo izobrazbe stopnja pismenosti, danes pa 

je ob vstopu na mednarodne trge vse bolj pomembna kakovost vzgojno-izobraževalnih 

sistemov, predvsem s poudarkom na tolerantnosti (Hrastelj 1995, str. 367). 

 

Spodnji prikaz nam pove, koliko posameznikov je izobraženih glede na posamezno državo. 

Za merilo je vzeta meja pete in šeste stopnje izobrazbe, števila pa so v merilu tisoč. Vidimo 

lahko, da je Evropa na prvem mestu, sledijo ji Združene države Amerike, nato Kitajska in 

Japonska.  

Slika 1.1: Diplomanti 5 in 6 stopnja izobrazbe po svetu (merilo: 1000) 

 
Vir: prirejeno po Graduates in teritary education – thousands (2013). 
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2.1.5. Etika 

 

Pojem etike izhaja iz grškega pojma éthos, v njem pa se združuje več pomenov. Pojem obsega 

ohranjevanje skladnosti z okoljem, v katero je človek vpet ter brez njega ne more delovati. 

Drugi pomen zajema družbeno razsežnost človeka, kjer govorimo o običajih ter ustaljenih 

navadah, njegovo splošno »življenjsko držo«, ki jo pridobi na eni strani s pomočjo vzgoje 

staršev, ter na drugi strani v širšem pomenu z narodno kulturo ter izročili, ki se prenašajo iz 

roda v rod. Takšen skupek dediščine posameznik z odraščanjem, vzgojo in socializacijo 

sprejema za svoje in jih nato tudi posreduje naprej. V tretji razsežnosti pomena etike pa 

govorimo o osebnem značaju, načinu mišljenja, v katerega so vpletene moralne ter značajske 

prvine, ki določajo obnašanje posameznika do okolice ter tudi, kako se posameznik obnaša do 

okolice in do samega sebe (Juhant 2009, str. 18−19).  

 

Kot glavno vodilo opredelitev etike ostaja Kantov kategorični imperativ, ko govorimo o 

mednarodnem poslovanju, pa se menedžerji pogosto ravnajo po intuiciji ter se ob tem 

sklicujejo na obstoj univerzalne morale. Na kratko etiko opredelimo kot neke vrste filozofijo 

moralnih vrednot in norm. Uvrščamo jo med filozofske znanosti, kjer gre v splošnem za 

razlikovanje med dobrim in zlim (Hrastelj 2001, str. 142−143). 

 

V poslovnem svetu, posebno ko govorimo o medkulturnem komuniciranju, so prav tako 

potrebna načela spoštovanja človekove družbene narave. Dandanes je etični vidik vedno bolj 

izrazit ne samo zaradi ekonomskih vprašanj, temveč predvsem zaradi pravičnosti glede na vse 

kulture, problem preživetja, ekologijo in vire (Juhant 2009, str. 111). 

 

Tudi pomen etike in etičnega delovanja se razširja na domala vsa področja človekovega 

delovanja. Različica etike je tako tudi poslovna etika, ki ima danes vedno večjo in tudi vse 

pomembnejšo vlogo v poslovanju. Izraža se v etičnih kodeksih, ki naj bi bili v poslovanju 

enakega pomena kot Hipokratova prisega v medicini. Velika in srednje velika podjetja etične 

kodekse oblikujejo sama, manjša podjetja pa se ravnajo po krajših etičnih zapovedih. Bistven 

predmet vseh dokumentov morajo biti vprašanja nasprotujočih si interesov, sistem 

obdarovanja, podkupnin in prispevkov političnim organizacijam. Etični kodeksi so bolj 

značilni za večja podjetja, kjer so sorazmerno z velikostjo različno pojmovana tudi etična 

vprašanja. Evropska podjetja naj bi si na etičnem področji prizadevala doseči japonska, ki 

poudarjajo pripadnost in lojalnost zaposlenih. Poleg tega poudarjajo tudi družbeni dogovor 
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med podjetjem in zaposlenimi. Oblikovanje etičnega kodeksa naj bi potekalo, kot je opisano v 

naslednjih točkah: 

- Opredelitev nesprejemljivega vedenja – to so primeri velikih podkupnin, nepoštenega 

zapostavljanja, zavajanja in podobno, ki se povsem ter v vseh primerih zavrača.  

- Ob prehodu na obrobna območja se pretehtajo politične, ekonomske, socialne in 

tehnološke razsežnosti poslovanja (PEST), ki obsegajo majhne podkupnine in zmerno 

prikrivanje informacij.  

Posebna izpostava podprtega etičnega vedenja – recimo enakovredno obravnavanje 

strank (Hrastelj 2001, str. 142−145). 

 

2.1.6. Medkulturne razlike in konflikt 

 

Globalizacija ter posledično mešanje ter prepletanje različnih kulturnih pogojenosti na enem 

mestu in prav tako razširjanje podjetij čez meje različnih kultur je postalo nekaj vsakdanjega. 

Tako so dandanes prav medkulturni predsodki pogost vzrok zavračanja drugačnih idej. 

Nenazadnje lahko medkulturni konflikt izzove že samo pojmovanje ženske v korelaciji z 

delom, odgovornostjo in položajem.  

 

Čisto splošno pridemo do konflikta z nestrinjanjem, ki navadno izhaja iz medsebojnih razlik. 

V nadaljevanju bomo namenili nekaj besed tistim komponentam, s katerimi se srečujemo 

vsakodnevno ter močno pogojujejo naše vsakdanje komuniciranje, posebno v multikulturnem 

okolju, kjer se na vsakem koraku srečujemo z različnostjo. Ko govorimo o različnosti, 

oziroma o raznolikosti, moramo to najprej opredeliti, da lahko kasneje upravljamo z 

morebitnimi medkulturnimi konflikti. Različnost je lahko glede na okolje, kjer se pojavi, 

opredeljena različno:  

- Kot popolnoma poljubna razlika med ljudmi. 

- Pomeni razlike, povezane s socialnimi ali kulturnimi skupinami, opredelimo jih lahko 

glede na spol, raso, socialni razred, izobrazbo, veroizpoved, spolno usmerjenost, 

nacionalno, etnološko pripadnost, zaposlitev, delovni oddelek, starost in še mnoge 

druge razlike.  

- Raznolikost lahko pomeni tudi razlike, povezane z družbeno skupino z izpostavljenimi 

karakteristikami, ki jih lahko analiziramo.  
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- Predstavlja razliko v spolu, rasi ali pripadnosti etnični skupini (Cox in Beale, 1997, str. 

26). 

 

Skozi komunikacijo na splošno, še posebno v medkulturnem okolju, se v interakciji z drugimi 

ljudmi posameznik vsakodnevno srečuje s predsodki in stereotipi, tako lastnimi kot 

sogovornikovimi. Ko govorimo o stereotipih, gre za presoje o drugih, v katerih gre v 

prvotnem pogledu za poenostavljanje realnosti, sklenjene v trenutku, ter temu primerno brez 

premišljenosti. Naši stereotipi torej vplivajo na način procesiranja informacij, kar vpliva tudi 

na to, kako sprejemamo sporočila znotraj organizacije, ali od zunanjih organizacij. 

Sprejemanje sporočil tako vedno temelji na predhodnih prepričanjih oziroma stereotipih 

(Gudykunst 1998, str. 121−123). 

 

Kot sicer ljudje neradi priznamo, je vsak posameznik do neke mere obremenjen s predsodki. 

Vsi smo po malem rasisti, imamo predsodke o spolu, starosti in podobno. Celo človek z nizko 

mero predsodkov raje sodeluje z osebo, ki mu je podobna, saj so takšna sodelovanja veliko 

manj stresna kot interakcija s tujci. Stopnja predsodkov, ki jih nosi posameznik, je povezana z 

osebnimi merili, kako ravnati s tujci. Temeljijo torej bolj na posredovanih izkušnjah in so zelo 

subjektivno ter čustveno obarvani. Tako so navadno ljudje z malo predsodki nagnjeni k 

interakciji, ki ne temelji na nikakršnem predsodku, in obratno (Gudykunst 1998, str. 

135−138). 

 

Nenazadnje se lahko dotaknemo tudi etnocentrizma, ki predstavlja dojemanje lastne kulture 

ali skupine kot večvredne in vsesplošno najboljše, sami sebe in svoje okolje torej ocenjujemo 

za superiorno. Lahko pa se izraža tudi v pogledu do drugih skupin, ki jih imamo za inferiorne 

in manjvredne v primerjavi z našo skupino. Njihove vrednote zavračamo ter njim namenjamo 

odgovornost za neuspehe lastne skupine ter želimo do njih ohranjati neko distanco ter nadzor. 

Kot nasprotje etnocentrizmu nastopa kulturni relativizem, ki temelji na razumevanju 

nasprotnih kultur ali skupin ter zastopa mnenje, da ne moremo presojati določenega vzorca, če 

ga gledamo z vidika svoje lastne kulturne pogojenosti (Gudykunst 1998, str. 130−131).  

 

Ob stiku z različnostjo se vsak posamezni človek vedno odzove čustveno, tako pogosto 

pridemo do omenjenega konflikta ter merjenja moči dveh strani. Nasprotnikova drugačnost od 

nas v bistvu sooča z lastnimi navadami, normami in vrednotami. Kulturna dinamika torej 

vsebuje čustva, opažanja, nesporazume in moč bojevanja, zato lahko postane zelo zapletena. 
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Jitske Kramer je v ta namen oblikovala model odskočnih desk, ki opisuje tri faze 

medkulturnih interakcijskih procesov. V vsaki fazi so potrebe drugačne, zato zahtevajo 

drugačen pristop in osredotočenje. Faze si sicer sledijo, vendar pot od prvega ne vodi vedno k 

naslednji odskočni deski – to se oblikuje po posamezniku ter situaciji. Model kulturnih 

odskočnih desk se začenja s srečanjem dveh »kulturnih tujcev«, torej dveh popolnoma 

različno pogojenih akterjev, v katerem sta oba soočena z drugačnim načinom obnašanja in 

mišljenja, ki obema prekine ustaljeno rutino. Situacija je lahko osvežujoča in v akterjih 

spodbudi radovednost, kljub temu pa v takšni situaciji pogosto izbruhne negotovost, na kar 

ljudje navadno reagirajo zelo čustveno, posebno, ko je določena situacija resna in napeta, 

predmet razprave pa so pomembne zadeve. Tukaj nastopi prva odskočna deska, ki se ukvarja 

z reakcijami na neznano. V tej fazi gre za odpiranje, saj je za nadaljevanje raziskave 

določenega problema odprtost za razlike naših sogovornikov ključnega pomena. V tej fazi je 

za uspešno sodelovanje treba prepoznati razlike in negativna čustva ter sodbe preusmeriti v 

bolj pozitivna. Druga faza je faza raziskovanja. Ta zahteva radoveden ter odprt um, 

postavljanje sodb na stran ter raziskovanje situacije z različnih perspektiv – naše lastne, 

nasprotnikove ter objektivne, primerjati kontraste, kulturne okvire. Skozi proces je treba 

izraziti nastale napetosti ter jih razrešiti. Naslednji korak v procesu oblikuje rešitve 

problemov, ki se morajo rešiti za sprostitev napetosti. V splošnem gre tu za vprašanja kot: 

kako bo določena ekipa lahko sodelovala, ali bo razlike lahko premagala ter kako bo le-te 

obrnila v koristno smer. Medkulturni konflikti imajo lahko močan čustveni naboj predvsem 

zaradi vrednostnih sistemov, ki jih vsak posameznik podeduje preko medgeneracijskega 

učenja in prenašanja. V izogib konfliktu je tako treba o predsodkih spregovoriti in jih vključiti 

v pogovor s pripadnikom nasprotnega pogleda in okolja (Kramer in Burgman, 2010).  

 

2.2. Razsežnosti kulture 

 

2.2.1. Kulturne norme 

 

Kulturna norma predstavlja razumljeni način delovanja ali vedenja, ki ga je predpisala celotna 

družba. Kulturne norme vedno predpisujejo, kaj je prav, in obenem tudi, kaj ni. Kultura torej 

določa način življenja članov družbe, ki se ga priučijo, kulturne norme pa tvorijo in 

vzpostavljajo trajen vzorec vedenja članov družbe. Na neki način sestavljajo pravila življenja 

in predstavljajo standarde za presojo vedenja posameznikov v družbi. Poznamo več vrst 
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kulturnih norm – običaji, navade, zakoni. Ob medgeneracijskem prenašanju in ohranjanju 

kulture tako vsaka generacija razume, kaj je predhodna generacija obravnavala kot družbeno 

sprejemljivo vedenje. Skozi prenašanje in ohranjanje kulture pa se ta tudi nekoliko modificira 

– nove generacije preteklim spoznanjem dodajajo nova ter tako kulturo prilagajajo fizičnemu 

in družbenemu okolju. Kot primer lahko navedemo počasen življenjski tempo ljudi v tropih, 

ki jim ga narekuje vročina (Jurše 1999, str. 57). 

 

2.2.2. Ravni kulture 

 

Kultura se manifestira na sedmih ravneh:  

1. transnacionalna,  

2. nacionalna,  

3. panožna,  

4. profesionalna,  

5. organizacijski  

6. subkulturna,  

7. individualna  

 

Na najširši ravni govorimo o transnacionalnih kulturah, med katere je mogoče uvrstiti 

zahodno kulturo, posamezne večje religije, razširjene najstniške subkulture itd., na ravni 

posameznega naroda oziroma države najprej govorimo o nacionalnih kulturah. Na ravni 

posameznega podjetja oziroma organizacije je mogoče govoriti o organizacijski kulturi, 

različnih podjetjih znotraj ene nacionalne kulture, lahko o različnih organizacijskih kulturah. 

Tudi znotraj podjetja se lahko pojavljajo določene subkulture, saj ima na primer trženjski 

oddelek drugačne vrednote, prepričanja in vzorce obnašanja kot oddelek financ ali 

proizvodnja. Govoriti je mogoče tudi o panožnih kulturah, saj se lahko kultura določene 

panoge bistveno razlikuje od kulture v drugih dejavnostih (Hofstede 1984, str. 14-15).  

 

Pri poslovanju in njegovem načrtovanju je načeloma treba upoštevati ravni od spodaj navzgor. 

Mednarodno poslovanje tako kot najširša oblika poslovanja zajema vse ostale ravni in zahteva 

upoštevanje najširšega razpona kulturnih dejavnikov, ki so pomembni za vsebino in rezultate 

poslovanja. 
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Vir: povzeto po Hofstede (1984, str. 14-15). 
 

2.2.3. Plasti kulture 

 

Ko govorimo o plasteh kulture, naletimo na več definicij in med seboj rahlo razlikujočih se 

čebulnih modelov. Po Hofstedejevi definiciji (2001, str. 9−11) je kultura sestavljena iz 

simbolov, junakov, obredov in vrednot. Poleg vidnih elementov, skozi katere se kultura 

manifestira, vrednote kot jedro ostajajo nevidne in se izražajo skozi obnašanje posameznika. 

Funkcijsko vse plasti kulture predstavi kot prekrivajoče se plasti, ki jih je mogoče eno za 

drugo odstraniti ter tako priti do središčnih vrednot, ki predstavljajo osnovo same kulture. 

Simboli: v tej plasti govorimo o besedah gestah…kompleksnega pomena, ki jih razumejo 

pripadniki iste določene kulture. Govorimo o  jeziku, žargonu, stilu frizuri… 

 

Junaki: govorimo o živih, umrlih, ali izmišljenih likih, ki v splošmen predstavljajo nek idealni 

skupek vseh visoko cenjenih lastnosti za določeno skupino, oziroma kulturo. 

 

Obredi: s svojo vsebino v kontekstu določene družbe vzdržujejo vez med normami določene 

družbe. govorimo o načinu pozdravljanja, plačevanja, celo hranjenja in podobno. Ljudje jih 

izvajajo, da nekako zadostijo 

 

Trompenaars uporabi enak model čebule, ki ga sestavi iz treh plasti. Od zunaj si sledijo 

artefakti in predmeti, nato norme in vrednote, osrednjo in najdebelejšo plast pa predstavljajo 

osnovne predpostavke. Te naj bi se po avtorjevem mnenju razvijale skozi čas in predstavljajo 

temeljne razlike med kulturami. Posameznik jih ponotranji, zato niso prepoznavne na zunaj. 

Transnacionalna kultura

Nacionalna kultura

Panožna kultura

Organizacijska kultura

Profesionalna kultura

Ostale subkulture

Posameznik

Transnacionalna kultura

Nacionalna kultura

Panožna kultura

Organizacijska kultura

Profesionalna kultura

Ostale subkulture

Posameznik

Slika 2.2:  Ravni kulture po Hofstedeju 

16 



 

Trompenaars jih opredeljuje kot občutek, kaj je prav in kaj je narobe, vrednote pa na drugi 

strani izražajo, kaj je dobro in kaj slabo. Slednje veljajo za implicitne, ki se kažejo skozi 

eksplicitne faktorje, kot je recimo jezik (Trompenaars, Hampden-Turner 1998, str. 22−23). 

Primerjavo med obema modeloma si lahko ogledamo na spodnjih dveh slikah, kjer prva 

predstavlja Hofsteedejev model, druga pa Trompenaarsov.  

  
Slika 2.3: Čebulni model kulture po Hofstedeju 

 
Vir: Hofstede (2001, str.11).                  
 

 

Slika 2. 4: Čebulni model kulture po Trompenaars in Hampden-Turnerju 

 
Vir: Trompenaars in Hampden-Turner (1998, str. 23). 
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2.3. Hofstedejeve dimenzije nacionalne kulture 

 

Med študijami, ki so se ukvarjale z raziskovanjem razlik med kulturami, je nedvomno 

najodmevnejšo izvedel Geert Hoefstede na vzorcu 116.000 zaposlenih v podružnicah podjetja 

IBM iz 60 različnih držav. Primerjanje kultur je za mednarodno poslovanje izrednega 

pomena, saj so vrednote najstabilnejši element izražanja kulture. Predvsem zaradi tega dejstva 

so vrednote Hofstedejevega modela, ki se je v mednarodnem trženju izkazal za najbolj 

sistematičen način preverjanja kulture po dimenzijah, ki nam pojasnjujejo tiste razlike in 

podobnosti med kulturami, ki pomembno determinirajo obnašanje potrošnikov in poslovnih 

partnerjev. Pri tem moramo poudariti razliko med dimenzijami in tipologijami kultur. 

Dimenzija je določen aspekt kulture, ki je merljiv, medtem ko je tipologija opis določenih 

idealnih tipov, ki so lahko predstavljivi. Hofstedejev model loči pet dimenzij, ki jih bomo 

podrobneje opisali v nadaljevanju, in še iz dveh idealnih tipov. 

 

1. Razlika v moči – PDI 

Hofstede je dimenzijo opredelil kot »obseg, do katerega manj šibkejši pripadniki 

institucij in organizacij v državi neenako razdelitev moči pričakujejo in sprejemajo 

(Hofstede 2005, 45). Prva dimenzija se torej nanaša na stopnji, od katere manj vplivni 

člani neke organizacije sprejemajo in pričakujejo, da je moč razdeljena neenakomerno. 

Razlika v moči vpliva na sprejemanje in izkazovanje avtoritete, glede na različnost 

držav pa obstajajo različne rešitve neenakosti med ljudmi. Neenakost se pojavlja 

predvsem na področju družbenega prestiža, bogastva in moči. Kot primer lahko 

navedemo stopnjo razlike v moči, ki je višja v romanskih državah (Francija, 

Portugalska, Španija, Romunija), kjer govorijo germanske jezike (Danska, 

Nizozemska, Anglija, Nemčija, Norveška, Švedska), pa je nizka. Iz političnega načina 

vladanja izhajajoča zgodovinska razlaga pravi, da narodi romanskih jezikov izvirajo iz 

politične dediščine rimskega imperija. Države z visoko razliko v moči so bile 

kolonizirane s strani držav z nizko razliko v moči. Zaradi centraliziranega vodenja 

imperija iz enega samega centra moči so ljudje tradicionalno navajeni prejemati ukaze 

in slediti navodilom. Enako velja za Kitajsko. Na drugi strani so bili narodi 

germanskega področja razdeljeni na številne klane, ki so jih vodili lokalni glavarji, ki 

niso spoštovali ukazov drugih. Tako naj bi bila še danes v organizaciji neenakost glede 

moči neizogibna in hkrati funkcionalna. Praviloma se formalizira v hierarhičnih 

odnosih med nadrejenimi in podrejenimi, ki bodo razliko v moči poskušali zmanjšati, 
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nadrejeni pa ohraniti in povečati. Hofstede je ugotovil, da v družbah z nizko razliko v 

moči zaposleni sprejemajo predloge in moč predpostavljenega samo takrat, ko jih ta 

lahko prepriča, da počne stvari na najboljši možen način, medtem ko v družbah z 

visoko razliko v moči zaposleni spoštujejo in sprejemajo mnenje predpostavljenega 

vedno samo zato, ker je predpostavljen. Čeprav velja tako za Nemce kot Nizozemce 

nizka stopnja razlike v moči, je dejstvo, da dosegajo Nemci najboljše poslovne 

rezultate v podjetjih, ki so formalizirana in hierarhično organizirana, kjer nadrejeni 

dajejo natančna navodila podrejenim, medtem ko imajo Nizozemci veliko bolj 

sproščen pristop do avtoritete, ki ji lahko podrejeni v veliki meri sugerirajo rešitve − 

vodstvo podjetja (Hofstede 2001, 2005). 

2. Individualizem – kolektivizem – IDV 

Ta dimenzija je verjetno najpomembnejša dimenzija razločevanja kultur. Opisuje 

odnos, ki prevladuje med posameznikom in družbo in ima pomemben vpliv na sistem 

vrednot. Za individualistične družbe velja, da so odnosi med posamezniki in družbo 

bolj ohlapni. Poudarek je na posamezniku, njegovih ciljih, potrebah, iniciativi in 

dosežkih. Zato se od vsakega pričakuje, da bo poskrbel zgolj sam zase in za svojo ožjo 

družino. Za kolektivistične družbe velja, da so ljudje že od rojstva integrirani v močne 

in povezane družbene skupine, ki ščitijo posameznika skozi življenje. Posameznik 

mora v zameno za to družbenim skupinam nuditi brezpogojno zvestobo in 

zanesljivost. V kolektivističnih družbah torej prevladuje skupinski cilj, potrebe in 

razumevanje stvari pred interesi posameznika. Bolj kolektivistične družbe zahtevajo 

večjo emocionalno odvisnost svojih članov do organizacij, v katerih so zaposleni. V 

zameno pa zaposleni dobijo neprimerno večjo varnost in stabilnost. Ljudje, ki živijo v 

individualističnih kulturah, so prepričani v obstoj univerzalnih vrednot, ki jih delijo 

vsi člani družbe, medtem ko pripadniki kolektivističnih družb lažje sprejemajo 

dejstvo, da imajo lahko različne skupine ljudi različne vrednote. V nekaterih družbah, 

kot je recimo ameriška, je individualizem razumljen kot vir blaginje, medtem ko v 

nekaterih kolektivističnih azijskih družbah velja za nespremenljivo družbeno vrednoto. 

Zato ni čudno, da se Američani večkrat čutijo poklicane, da po svojih merilih 

oblikujejo druge kulture. V kolektivističnih družbah je velik poudarek na harmoniji, 

tako da je neposreden spopad različnih mnenj označen kot nevljuden in družbeno 

nezaželen. Te kulture so visoko kontekstne, kar pomeni, da je pri komuniciranju velik 

poudarek na implicitnih sporočilih in simbolih. 
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Individualistične kulture, ki so izrazito eksplicitne, pa štejejo osebno izražanje mnenja 

kot zaželen in produktiven način dela, ki omogoča iskanje najbolj optimalne rešitve. 

Pomemben element koncepta družbene harmonije je osebna »krivda« v 

individualističnih in »sram« v kolektivističnih družbah. Torej kršitev sama po sebi niti 

ni tako pomembna, gre za to, da bodo zanjo izvedeli drugi, posameznik pa bo s tem 

»izgubil obraz«. Čeprav danes približno 80 % prebivalstva pripada kolektivističnim 

družbam, je dejstvo, da so bogate, industrializirane in urbane družbe praviloma 

individualizirane, medtem ko so revne, ruralne in tradicionalne družbe prej 

kolektivistične (Hofstede 2001, 2005). 

3. Izogibanje negotovosti – UAI 

Negotovost glede prihodnosti je eno temeljnih dejstev človeškega življenja. Človeštvo 

se spopada z negotovostjo prav s pomočjo tehnologije, zakoni in religijami, saj prav 

negotovost povzroča veliko napetost, ki jo človek poskuša na vsak način zmanjšati. 

Tako si človek pomaga s tehnologijo, da bi zmanjšal negotovosti, ki jih povzroča 

narava. Da bi družba preprečila negotovosti, ki izvirajo iz nepredvidljivega obnašanja 

ljudi, postavi zakone in druga pravila družbenega obnašanja; medtem ko religija 

pomaga človeštvu sprejemati negotovosti, ki so izven človekovega vpliva. Različne 

družbe shajajo z negotovostjo na različne načine. Skupno jim je to, da se vse zatečejo 

k ustvarjanju formaliziranega reda in organizacije, zavračanju deviantnega obnašanja 

in se zatekajo k sprejemanju nekih splošnih absolutnih resnic in rešitev. Ravnanje z 

negotovostjo je priučeno skozi proces socializacije, je del kulturne dediščine ter se 

prenaša s pomočjo družbenih institucij – šole, družine itd., ravnanje z negotovostjo se 

prav tako izraža v vrednotah ljudi in se ne razlikuje samo med tradicionalnimi in 

modernimi družbami, ampak tudi med modernimi družbami. Kot primer lahko 

navedemo doživljenjsko zaposlitev na Japonskem in Portugalskem ter v Grčiji. Vse tri 

naštete družbe veljajo za družbe, ki so izrazito nagnjene k izogibanju negotovih 

situacij. Na drugi strani pa imamo države, kot so ZDA, Danska in Singapur, kjer velja 

velika mobilnost delovne sile in ljudje brez večjih zadržkov menjajo službo, če jim to 

bolj koristi. 

 

Izrazita negotovost povzroči v družbah, ki niso naklonjene tveganjem, pri ljudeh stanje 

nelagodja in zaskrbljenosti. Zato si prizadevajo, da bi v širšem družbenem okolju 

odpravili negotove situacije in dvoumnosti ter na ta način odpravili grožnjo. V 

družbah, kjer je stopnja izogibanja negotovostim visoka, je normalno, da ljudje ob 
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nepredvidljivih dogodkih kažejo negativna čustva in reagirajo agresivno. Nasprotno 

velja za družbe z nizko stopnjo izogibanja negotovostim, da se čustva in agresija ne 

kažejo navzven. Prav tako so te družbe veliko bolj odprte do drugačnosti, 

inovativnosti in uvajanju novosti v družbo. Mogoče je še najbolj nazorna povezava 

med stopnjo izogibanja negotovosti in religijo. Tako velja za pravoslavne in katoliške 

družbe visoka stopnja izogibanja negotovostim, za Žide in muslimanske družbe je 

značilna srednja stopnja izogibanja negotovostim, za protestantske družbe pa je 

značilna nizka stopnja izogibanja negotovostim. Najbolj smiselna delitev naj bi bila 

sicer delitev na vzhodne in zahodne religije (židovska, islamska, krščanska). Če za 

zahodne religije velja, da obstaja absolutna resnica, ki je dostopna vsakemu 

posamezniku, potem je vernikom vzhodne religije pristajanje na eno resnico tuje in 

nerazumljivo. Zaradi tega so bile te družbe v zgodovini pripravljene sprejemati tudi 

tuje resnice, medtem ko so bili zahodnjaki prepričani, da morajo vse, ki se motijo, 

razsvetliti in spreobrniti (Hofstede 2001, 2005). 

4. Ženskost − moškost – MAS 

 V tej dimenziji se družbe razlikujejo po tem, kakšno vlogo ima razlika v spolu pri 

opravljanju poklicev in družbenih vlog. Delitev vlog glede na spol se v družbi prenaša 

s socializacijo v družini, šoli, na delovnem mestu itd., na splošno bi lahko trdili, da je 

osnovna razlika med moškimi in ženskami le rojevanje otrok, vse ostale razlike pa so 

statistične ali pa socialno privzgojene. Zgodovinsko gledano bi lahko celo trdili, da je 

vloga moških obramba, medtem ko so se ženske bolj ukvarjale z vzgojo otrok. Ta 

delitev dela je v veliki meri posledica družbene konvencije, ki jo sprejemajo tudi 

organizacije (Hofstede 2001, 279−281). 

 

Ker imajo podjetja svoje cilje, ki jih merijo z dosežki – to pa je tipična moška 

karakteristika – ni presenetljivo, da jih večinoma vodijo moški. Na drugi strani lahko 

ugotovimo, da ženske bolje zadovoljijo cilje nepridobitnih organizacij, tako da se v 

zdravstvu in vzgoji bolje obnesejo kot moški. Kot je Hofstede ugotovil v svoji 

raziskavi, sodijo med izrazito moške družbe ameriška, japonska in avstrijska družba. 

Tam je velik poudarek na karieri, poklicnem napredovanju in doseženi plači po dobro 

opravljenem delu. Izrazito ženske družbe pa so skandinavska, nizozemska in 

francoska. Tam je poudarek na prijazni atmosferi na delovnem mestu in partnerskem 

odnosu z nadrejenimi. V kulturah z moškim principom velja, da so ženske bolj nežne 

in skromne, ukvarjajo se s kakovostjo življenja, medtem ko so za moške pomembni 
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predvsem uspeh, dosežek in zmaga. Ker je družbeni status najboljši način izražanja 

uspeha, je tega treba doseči hitro in v veliki meri. Biti večni zmagovalec je največja 

družbena vrlina. Za kulture z ženskim principom, ki so usmerjene na ljudi, pa velja 

poudariti slogan »majhno je lepo« (Hofstede 2001, 2005). 

5. Kratkoročna – dolgoročna usmerjenost – LTO 

Je dimenzija, ki jo je Hofstede dodal kasneje kot posledico raziskovanj kitajskih 

vrednot. Temeljno dimenzijo naj bi postavil Bond, poimenoval jo je konfucionizem. 

Ker si ekonomisti niso znali razložiti hitre rasti štirih azijskih trgov, so odkrili 

neekonomsko kategorijo, ko dolgoročna usmerjenost dobro korelira z ekonomsko 

rastjo posamezne države. Prav tako so dokazali, da imajo nekatere kulture večjo 

nagnjenost k dolgoročnosti kot druge. Dolgoročna usmerjenost predstavlja dimenzijo, 

ki kaže na poudarjanje pragmatične usmerjenosti v prihodnost v nasprotju s 

prevladujočimi zahodnjaškimi kratkoročnimi pogledi. Temeljne značilnosti družb z 

visoko stopnjo dolgoročne usmerjenosti so vztrajnost, varčnost ter razvrščanje 

odnosov glede na družbeni status. Vzhodne družbe so namreč uspešno prilagodile 

tradicionalne vrednote modernemu načinu življenja, tako da niso porušile 

prevladujočega kulturnega konteksta. Na Japonskem so tako tradicionalne družinske 

vrednote, kot so hierarhični odnosi in recipročna lojalnost, uspešno prenesli v moderno 

urbano okolje in širše poslovno življenje (Hofstede 2001, 2005). 

 

3.   ORGANIZACIJSKA KULTURA 
 

 

Če menedžment zanemarja organizacijske posebnosti in družbene navade, ki so lastne neki 

tuji družbi, je to lahko v mnogih primerih vzrok za poslovni neuspeh organizacije. V 

nasprotnem primeru pa sta lahko uspešno medkulturno usklajevanje in upravljanje 

mednarodnega poslovanja bistvena konkurenčna prednost podjetja, saj takšno podjetje po 

navadi ustvari inovativne poslovne prakse, ki temeljijo na hitrem in kakovostnem prilagajanju 

ter stalnemu učenju znotraj podjetja. Tako pridemo do pojma, to je fenomena organizacijske 

kulture, ki je pridobil na pomenu prav zaradi globalizacije (Ješovnik 2001, str. 65). 
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3.1. Opredelitev 

 

Barnard je že leta 1938 opozoril, da ima vsaka organizacija svoj sistem vrednot. Vzrokov za 

večje zanimanje pa je v zadnjih letih vedno več (Rozman 2000, str. 133). 

 

Kultura je, kot smo že povedali, večplasten, kompleksen pojav, a nam z razlago in njegovim 

poznavanjem omogoča globlje razumevanje organizacije. Sam pojem kultura ima mnogo 

pomenov in konotacij. Če mnogoplastnemu pojmu dodamo še termin organizacija, lahko 

pridemo do velike zmede s pojasnitvami pojmov. S tem razlogom so se izoblikovale različne 

šole, ki so se opredeljevale in razlagale problem organizacijske kulture glede na prvotno 

definicijo, na kateri so temeljile. V tradicionalnih raziskavah organizacijske strukture je do 70. 

let dvajsetega stoletja prevladovala predpostavka, da so formalni in simbolni vidiki 

organizacije popolnoma uglašeni. Proti koncu 70. let pa so organizacijski teoretiki postali 

pozorni tudi na pojem in vlogo človeka v organizaciji. Med vzroke za spremembo v 

zanimanju naj bi sodili vzpon nove velesile Japonske, zaostajanje ZDA v mednarodni 

konkurenci in tudi naftna kriza. Omenjene velike spremembe so sprožile številna vprašanja, 

saj so se vsi dotedanji koncepti pri iskanju odgovorov izkazali za pomanjkljive. Premik 

svetovnega ekonomskega sistema iz ene svetovne metropole v drugo je tako močno povečal 

interes za kulturo in kulturne dejavnike v organizaciji (Mesner Andolšek 1995, str. 16). 

 

Izhodišče, ki se je oblikovalo na novih temeljih, je sedaj ideja, ki pravi, da je kulturni sistem 

samostojen, ločen in se ne razvija nujno v sozvočju s strukturami socialnega sistema in 

formalnimi procesi v organizaciji. Če je za obdobje obnove po drugi svetovni vojni veljala 

stara protestantska etika, ki je temeljila na odpovedovanju in trdem delu, potem je bil v 90. 

letih na pohodu novodobni hedonizem, ki je temeljil na uživaštvu in individualizmu. Danes za 

menedžment ni več edini kriterij gospodarska uspešnost, ampak se povečuje predvsem pomen 

širše odgovornosti. Intenzivno proučevanje kulturnih posebnosti, novih družbenih vrednot in 

različnih organizacijskih kultur je v menedžment podjetij prineslo poudarjeno vlogo tako 

imenovanih mehkih dejavnikov. Termin »organizacijska kultura« je načeloma izposojen iz 

antropologije in sociologije, zaradi širokega področja proučevanja pa ne moremo govoriti o 

homogenem pojmu. Nekateri avtorji zato uporabljajo drugačne pojme, kot so: podjetniška 

kultura, duh podjetja, karakter organizacije, korporacijska kultura, organizacijska identiteta 

itd., vendar pa naj bi bile razlike med vsebinami pojmov tako majhne, da jih lahko mirno 

uporabljamo kot sinonime (Ješovnik 2001, str. 65−66). 
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Ko danes govorimo o opredelitvi pojma organizacijske kulture, lahko izbiramo med ogromno 

količino definicij. Osnovna opredelitev je razločevanje na definicije, ki opredeljujejo kulturo 

v ožjem pomenu kot sozvočni sistem predstav in vrednot v določeni skupini, ter na definicije 

v širšem pomenu, ki opredeljujejo organizacijsko kulturo, kar pa ne pomeni samo vrednote, 

temveč tudi prepričanje in način ravnanja, simbole, pravila, norme, postopke, tehnologijo ter 

tehnična sredstva, ki jih skupina uporablja. Porast kompleksnosti in vse hitrejših sprememb v 

gospodarskem okolju podjetja nenehno pritiskata na vodstva organizacij, tako morajo vedno 

znova iskati nove odgovore na izzive in podjetja prilagajati novim zahtevam. Prijemi in 

pristopi, ki jih pri tem uporabljajo, se zelo spreminjajo. Iz povedanega je lahko jasno, da 

popoln nadzor nad celotnim poslovnim sistemom preprosto ni mogoč. Poleg nenehnega 

spreminjanja poslovnega sistema, ki sorazmerno vpliva tudi na organizacijsko kulturo in 

posledično uspešnost poslovanja podjetja, moramo izpostaviti še dve razsežnosti 

organizacijske kulture. Prva je časovni horizont organizacijske kulture, ki je dokaz, da se 

organizacijske kulture ne da spremeniti čez noč, temveč procesi, prav tako kot njen nastanek, 

lahko trajajo tudi več let. Druga razsežnost govori o vplivu med skupinami, kjer strokovnjaki 

na eni strani največji vpliv pripisujejo vodstvu podjetja, ki ima največji vpliv na nastajanje in 

spreminjanje organizacije. Na drugi strani pa izhajamo iz podpomene, da sta menedžment in 

organizacijska kultura samostojna in ločena pojava, ki se povezujeta. (Rozman 2000, str. 

133−134). 

 

3.2. Značilnosti organizacijske kulture 

 

Sestavine organizacijske kulture razdelimo na dostopne zunanjemu opažanju, in na tiste, 

katerih ne moremo neposredno zaznati. Med tiste, ki se jih člani ne zavedajo in je o njih 

mogoče le sklepati na podlagi videnega, sodijo za primer odnosi z zunanjim svetom, čas, 

prostor, narava človeškega značaja, narava človeških odnosov in drugo. Ko govorimo o 

opaznih sestavinah organizacijske kulture, pa govorimo o: 

1. vrednotah in normah kot merilu za posameznika in kolektivnem pravilu za 

delovanje, na podlagi katerih posameznik presoja ravnanje,   

2. tipičnih obrazcih vedenja, 

3. vzornikih, 

4. običajih in obredih: gre za odnos do uspehov tako organizacije kot tudi 

zaposlenih, 
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5. komunikacije: nazorno pokaže, kako organizacija deluje, 

6. proizvodi in storitve: po njih je najlaže ugotoviti, kaj predstavlja kulturno 

vsebino.  

Organizacijska kultura je torej tesno povezana z dimenzijami družbene kulture. Svoj temelj 

ima v širši družbeni kulturi, ki dejansko kroji obrazce organizacijskega obnašanja in hkrati 

determinirata način reševanja problemov v organizacijah samih kakor tudi pri poslovanju z 

drugimi organizacijami (Kavčič 1994, str. 187−188). 

 

Organizacijska kultura velja v primerjavi z organizacijsko strukturo za veliko bolj 

neoprijemljivo. Tako 1985 Pümpkin, Kobi in Wutrich oblikovane kulture podjetja imenujejo 

za »simptome organizacijske kulture«, te pa delimo na tri ravni:  

1. dejavniki okolja – to so tehnološke in ekonomske determinante okolja na eni ter 

družbene in kulturne determinante okolja na drugi strani. Govorimo torej o neke vrste 

situacijskih spremenljivkah; 

2. dejavniki menedžmenta – strategije, cilji, strukture in sistemi vodenja; 

3. ključni dejavniki kulture – osebnostne značilnosti menedžerjev, običaji, simboli, 

komuniciranje ter vsi dejavniki, ki sooblikujejo kulturo podjetja.  

 

Kot vidimo iz zgoraj opisanih znakov organizacijske kulture, se večina oblik izraža prav v 

kvalitativnih razsežnostih. Zato tudi metodologija raziskovanja organizacijske kulture temelji 

predvsem na kvalitativnih metodah – vprašalnikih ali intervjujih.  

 

Za analizo organizacijske kulture podjetja v nadaljevanju določene znake razvrščamo v 

skupine z namenom, da ugotovimo, kateri zunanji ali notranji dejavniki so oblikovali kulturo 

podjetja. Področja oblikovanja kulture, o katerih govorimo, so predvsem oseba, področje, na 

katerem določeno podjetje deluje, lokalno okolje, razvojna stopnja podjetja na kulturni in 

družbeni ravni. Po tipologiji usmerjenosti kulture nekega podjetja, ki jo uporabljajo avtorji, so 

mogoče naslednje usmeritve:  

- h kupcu 

- k sodelavcem 

- k rezultatom 

- k inovacijam 

- v tehnologijo (Rozman 2000, str. 139). 
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Zanimiv koncept organizacijske kulture, ki sta ga, kot piše avtorica knjige Organizacijska 

kultura, temelji na simbolni razlagi kulture, sredi sedemdesetih izdelala Allaire in Firsirotu. 

Po njunem sistemu ima organizacija tri med seboj povezane komponente:  

- Sociokulturni sistem: sestavljen iz formalnih struktur, strategij, politik in procesov 

upravljanja ter vseh ostalih komponent organizacijske realnosti in delovanja – 

formalnih ciljev, strukture moči, kontrolnih mehanizmov, sistemov nagrajevanja, 

motivacij, procesov kadrovanja, selekcije, izobraževanja in najrazličnejših procesov 

vodenja in upravljanja.  

- Kulturni sistem: kjer gre za sistem simbolov, ki se izraža v mitih, ideologiji, vrednotah 

in različnih drugih kulturnih artefaktih – ritualih, navadah, besednjaku, metaforah, 

zgodbah, legendah, tradicionalnih izročilih, arhitekturi … ta kulturni sistem je 

proizvod družbe, ki ga obkroža, zgodovine organizacije in ostalih dejavnikov, ki so 

vplivali nanj. Sčasoma se tudi ta spreminja, saj nanj vplivajo dominantni akterji in 

različno prepletanje kulturnih in sociokulturnih elementov v organizaciji.  

- Akterji: s svojimi lastnostmi, izkušnjami, sposobnostmi in pooblastili predstavljajo 

tretjo komponento sistema. Zaposleni tu niso razumljeni kot izključno pasivni 

sprejemniki posredovane realnosti, temveč sami aktivno prispevajo in sooblikujejo 

dogodke in dejanja ter njihov pomen. Vsi člani torej proizvajajo lastne pomene in 

hkrati prevzemajo intersubjektivno predane pomene iz istega družbenega konteksta. 

Tako se sčasoma kot posledica skupnih izkušenj oblikuje velika mera skupnih 

pomenov.  

 

Tako, kot pravi avtorica, Allairjevo in Firsirotujevo izhodišče, simbolna dimenzija 

organizacije življenja – kulturni sistem, ni nujno usklajena, konstantna in sinhronizirana s 

formalnimi organizacijskimi strukturami, cilji in upraviteljskimi procesi. Posebno v času 

sprememb, ko je organizacija izpostavljena velikim pritiskom, lahko prihaja do distance med 

kulturnim in sociokulturnim sistemom. V tem pogledu koncept organizacijske kulture 

predstavlja učinkovito sredstvo za interpretacijo organizacijskega življenja in delovanja ter za 

razumevanje propada, adaptacije in radikalnih sprememb v organizaciji (Mesner Andolšek 

1995, str. 20−21). 

 

Edgar Schein izhaja iz podobnih stališč, torej, da kultura zelo dobro pojasnjuje dinamiko 

organizacije. Allaireu in Firsirotu se pridružuje tudi Schein, ki za najbolj vidno raven kulture 

označi raven, ki jo Allaire in Firsirotu imenujeta kulturni sistem, kar pripisujeta 
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posameznikom, njihove posebnosti in spoznanja pa Schein označi za temeljne predpostavke 

kulture – torej vednost in kulturno kompetenco. Schein trdi, da so vrednote, ideologija in miti 

zaradi velike vsebnosti ideoloških komponent, ki izražajo želeno in ne obstoječega stanja, 

pogosto slabi kazalci kulture. Če torej želimo spoznati kulturo, moramo skozi površinsko 

plast priti do globljih pomenov, ki so skupni članom organizacije. Po Scheinu je torej kultura 

globlja raven temeljnih predpostavk in prepričanj, ki delujejo na nezavedni ravni in so 

temeljni samoumevni način percepcije samega sebe in svojega okolja, skupne članom 

organizacije. Omenjene predpostavke in prepričanja predstavljajo naučene odgovore na 

skupinske probleme preživetja ter na probleme notranje integracije (Mesner Andolšek 1995, 

str. 21). 

 

Kultura je torej naučen proizvod skupinske izkušnje, zato jo lahko najdemo v definirani 

skupini s pomembno zgodovino. V svojo definicijo ne vključuje obrazcev delovanja, saj 

predpostavlja, da je obnašanje vedno določeno s kulturnimi predpostavkami, percepcijami, 

mišljenjem, občutenjem, ki se združujejo v določenem obrazcu obnašanja. Tako lahko to, ali 

imamo opraviti s kulturnim proizvodom, ugotavljamo ne le z opazovanjem pravilnosti v 

obnašanju, temveč z odkritjem temeljnih predpostavk. Po Scheinu tako definiramo pojav 

organizacijske kulture na treh različnih ravneh:  

 

Slika 3.5: Model ravni organizacijske kulture po Scheinu 

 
Vir: (Mesner Andolšek 1995, str. 22). 
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1. Raven Scheinove delitve organizacijske kulture tvorijo produkti, to je obstoječa 

tehnologija, jezik ter vidni vedenjski vzorci zaposlenih. Predstavljajo najbolj 

vidno raven kulture, so fizična in družbena realnost, tehnološki output 

organizacije, besednjak ter vidni vedenjski obrazci, ki jih uporabljajo znotraj 

organizacije. Njihova stopnja prepoznavnosti je visoka, za njihovo 

razumevanje pa mora opazovalec analizirati centralne vrednote, ki zagotavljajo 

vsakdanja operativna načela, na osnovi katerih člani organizacije usmerjajo 

svoje obnašanje.  

2. Raven predstavlja vrednote v smislu nečesa, kar naj bi bilo, v primerjavi s 

tistim, kar je. Če so vrednote v skladu s temeljnimi predpostavkami 

organizacije, potem so lahko pomoč pri združevanju skupine, saj so obenem 

vir občutka pripadnosti in identifikacije. Pri analizi moramobiti pozorni na 

skladnost v zvezi s temeljnimi predpostavkami. Glede na to, da so sprejete 

vrednote včasih nasprotne obstoječi kulturi, po njih ne moremo soditi 

organizacijske kulture. S spoznavanjem vrednot tako kot analitiki lahko 

razumemo samo del kulture. Da bi prišli do globljega razumevanja in 

dešifriranja obrazcev delovanja, moramo spoznati temeljne predpostavke, ki pa 

so najgloblji del kulture.  

3. Temeljne predpostavke za razliko od vrednostnih orientacij ne izražajo želene 

rešitve, ki ni nujno pravilna in se mora znotraj organizacije še preoblikovati. 

Temelje predpostavke se znotraj skupine tako močno usidrajo, da postanejo 

nevprašljive. Tako pripadniki skupine vsako drugačno obnašanje, ki ni v 

skladu z njihovimi predpostavkami, označijo kot nerazumljivo in tudi 

nesprejemljivo (Mesner Andolšek 1995, str 22−25). 

 

3.3. Tipologije organizacijske kulture 

 

3.3.1. Tipologija po Ansoffu 

 

 Avtor razlikuje pet različnih tipov organizacijskih kultur, in sicer:  

- Stabilni tip kulture: člani podjetja v takšnem tipu kulture so introvertirani in usmerjeni 

v preteklost, imajo velik odpor proti spremembam. Njihov cilj je predvsem ohranjanje 

statusa. 
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- Reaktivni tip: kot prejšnji je tudi ta introvertirano usmerjen, vendar so člani usmerjeni 

v sedanjost in pripravljeni na minimalno tveganje pri spremembah. 

- Anticipativni tip: v tem tipu kulture so člani podjetja lahko usmerjeni tako 

introvertirano kot ekstravertirano. Tveganje sprejemajo v primeru popolnega zaupanja. 

Zelo poudarjajo planiranje.  

- Eksploativni tip: člani so usmerjeni navzven, nenehno iščejo spremembe. Vedno 

hočejo biti v akciji, njihov cilj pa je s spremembami zmanjšati nepričakovane 

nevarnosti. 

- Usklajevalni tip: v tem tipu kulture so člani usmerjeni navzven, njihov moto je 

usmerjenost v prihodnost in pripravljenost na prihajajoče, ali še bolje, sposobnost, da 

prihodnost oblikujejo sami (Ansoff 1987, str. 200).  

 

3.3.2. Tipologija po De Cocku  

 

De Cock izdela model, ki omogoča objektivno primerjavo kulture podjetij in 

predstavlja tudi temelj za spreminjanje kulture podjetja. 

 

Slika 3.6: Tipologija po De Cocku 

 
Vir: Ivanko (2000, str. 248). 
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Model De Cockove tipologije organizacijske kulture sestavljajo štirje kvadranti, iz 

katerih izhajajo štirje tipi podjetja. Prva os predstavlja bipolarnost med fleksibilnostjo 

in nadzorom, druga os modela pa označuje bipolarnost med poudarkom na interesih 

posameznika in celotne organizacije.  

 

- Prvi kvadrant označuje »posameznika podpirajoča kultura«: odločitve znotraj te 

kulture so največkrat sprejete neformalno, posamezno, prednost imajo odločitve, ki 

vplivajo na način dela in življenja posameznika.  

- Drugi kvadrant označuje »inovativna, na naloge usmerjena kultura«: značilna za to 

kulturo sta decentralizacija in prenašanje odgovornosti na podrejene. Nadzor 

podrejenih ni potreben, saj organizacija temelji na predpostavki, da so vsi odgovorni 

za svoje delo. 

- Tretji kvadrant označuje »kultura spoštovanja pravil«: tukaj gre za red in sistematično 

delo, v ospredje je postavljen posameznik, ter sistematično delo po pravilih. 

- Četrti kvadrant pa predstavlja »ciljno usmerjeno, informacijsko integrirano kulturo«: 

znotraj te kulture vodstvo skupaj s sodelavci išče najboljše poti do maksimalnega 

izkoristka poslovanja, izdaja navodila, ki podrejene usmerjajo k točno določenim 

ciljem. Slog vodenja je torej izrazito ciljno usmerjen.  

- Pri opredeljevanju kulture podjetij De Cock izpostavlja tudi, da nobeno podjetje ne 

more pripadati le enemu kvadrantu, temveč mora segati v vse, z enim prevladujočim  

(Ivanko 2000, str. 148−149). 
 

 

3.3.3. Tipologija po Handyju 

 

Razlikuje štiri tipe organizacijskih struktur:  

- Kultura moči: simbolično jo ponazarja pajčevina. Podjetje, usmerjeno na podlagi 

kulture moči, teži k obvladovanju okolice, člani podjetja med seboj ne tolerirajo 

nobene pozicije, tako med vodilnimi delavci v podjetju velja zakon džungle. Prednost 

kulture moči je dokaj uspešno odzivanje na spremembe, v primeru rasti podjetja lahko 

pride do težav, saj postaja takšen tip kulture sorazmerno z rastjo bolj ranljiv.  

- Kultura vlog: ponazorjena kot grški tempelj predstavlja podjetje, usmerjeno k 

racionalnemu obnašanju. Za razliko od prejšnje kulture moči kultura vlog temelji na 

legitimnosti, legalnosti in odgovornosti. Hierarhija in status sta v tem tipu zelo 
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poudarjena, njun negativni vpliv pa je s pomočjo legalnosti in legitimnosti oslabljen. 

Delo v podjetju določa opis delovnih mest, komunikacijskih navodil in podobno, vsi 

konflikti se rešujejo s pomočjo ustaljenih postavljenih pravil. Takšen tip kulture je 

uspešen, vse dokler deluje v stabilnem okolju, spremembe pa zaznava zelo počasi.  

- Kultura nalog: ponazarja jo mreža, največja vrednota podjetja s takšno kulturo je 

doseganje postavljenih ciljev, tako so vse strukture in procesi v podjetju ciljno 

usmerjeni. Vse, kar stoji na poti doseganja ciljev, je treba odstraniti. Vsak 

posameznik, ki ne more izpolniti dane naloge, se mora dodatno izobraziti, ali pa ga 

zamenjajo. Moč v podjetju temelji na strokovnem znanju, takšen tip podjetja ima 

kapaciteto ter sposobnost hitrega odzivanja na spremembe. 

- Kultura osebnosti: prikazana kot protoplazma, v primerjavi z ostalimi, v tej kulturi 

podjetje obstaja zaradi zadovoljevanja potreb njegovih članov. Vpliv avtoritete je 

minimalen, pri sprejemanju odločitev se uporablja metoda soglasja. Prednost podjetja 

s takšnim tipom kulture je v veliki motiviranosti članov, slabost pa v majhnem vplivu 

vodilnih oseb (Rozman 2000, str. 134). 

 

3.3.4. Tipologija po Dealu in Kennedyju  

 

Njuna tipologija temelji na dveh merilih – prvega predstavlja dejavnik tveganja, predvsem na 

poslovnem trgu, drugega pa hitrost povratnih informacij o uspehih ali padcih na trgu. Obema 

dejavnikoma sta tudi dodala dve značilnosti, in sicer: tveganju velik – majhen, povratni 

povezavi pa hitra – počasna. Z matrično povezavo omenjenih meril sta razvila naslednje štiri 

tipe organizacijske kulture: 

 

- Prodajna (poslovna) kultura: ta kultura predpostavlja, da je tveganje relativno majhno, 

povratna informacija pa hitra. Značilnost takšnih podjetij je pragmatičnost. Člani so 

usmerjeni k timskemu delu, nenehnemu razvijanju ter poudarku na pripadnosti 

podjetju in k hitrim odločitvam. Pomanjkljivost tega tipa je prednost količine na škodo 

kakovosti.  

- Špekulacijska kultura: predpostavlja veliko tveganje in hitro povratno informacijo. V 

ospredju je hiter zaslužek, hitrost in konkurenčna kreativnost pa sta cenjeni bolj kot 

preudarnost in potrpežljivost. Takšno podjetje pooseblja idealno okolje za 

posameznika, ki želi uspeti. 
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- Procesna kultura: predpostavlja majhno tveganje in počasno povratno informacijo. 

Primerna je za upravne službe, administracijo, velika podjetja. V ospredju je način, 

kako se naloga opravi, in ne njen rezultat. Člani takšnega podjetja so previdni, 

malenkostni in prilagodljivi. Odločitve so pripravljene počasi in natančno.  

- Sistemska kultura: predpostavlja veliko tveganje in počasno povratno informacijo. 

Veliko tveganje v tem primeru predstavlja življenjsko grožnjo za celo podjetje. 

Odločitve so sprejete v vrhu podjetja, poudarek pa se daje izkušnjam. V takšnem 

kulturno opredeljenem podjetju hitre kariere ni mogoče narediti (Rozman 2000, str. 

135−137). 

 

3.3.5. Tipologija po Trompenaarsu in Hampden Turnerju 

 

Pri določanju kulture organizacij Trompenaars in Hampden Turner (1998, str. 157−181) 

upoštevata dimenziji enakost − hierarhičnost in orientacija do osebne naravnanosti do 

določene naloge. Ti dve dimenziji omogočata definiranje naslednjih štirih tipov 

organizacijske kulture, ki ponazarjajo odnos med zaposlenimi ter odnos do organizacije same. 

Vsak od njih sicer predstavlja idealni tip, ki pa je v realnosti navadno pomešan ali prežet z 

dominantno kulturo. Delitev nam torej služi predvsem za odkrivanje osnov posamezne 

organizacijske kulture, to je, kako se zaposleni učijo, spreminjajo, rešujejo konflikte, kako 

poteka nagrajevanje, motiviranje in podobno.  

 

Štirje osnovni tipi so:   

1. DRUŽINA  

2. EIFFLOV STOLP 

3. VODENI IZSTRELEK 

4. INKUBATOR 

 

Družina  

Predstavlja sinonim za organizacijsko kulturo, ki temelji na skupnosti in precej osebnih 

odnosih, še vedno pa temelji na hierarhičnih odnosih z vlogo očeta kot organizacijske 

avtoritete, ki prevzema glavno vlogo pri odločanju in določanju poslovanja in pa otrok. 

Slednja vloga pripada najmlajšim v podjetju. V končnem pogledu gre za organizacijo, 

naravnano v moč, kjer naj bi med zaposlenimi veljali difuzni odnosi, izkušnje se preko dela 
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prenašajo na hierarhične naslednike. Vlada visoko spoštovanje, nihče znotraj organizacije 

dejansko ne odloča sam, temveč to vlogo, kot smo že dejali, preveva očetovska figura ter 

takoj za njo figura najstarejšega brata. Glede na cenjenost povezanosti takšna vrsta 

organizacije ceni povezovanje primarnih družinskih vezi s poslovanjem, saj temelji na 

prepričanju, da primarne družinske vezi med zaposlenimi krepijo organizacijo, kar v splošnem 

velja za nepotizem. Tako organizirano kulturo bolj zanima intuitivno znanje, prednost pa 

dajejo razvoju zaposlenih. Osebno znanje je cenjeno bolj od empiričnega. Pri opravljanju 

posameznih nalog ima večji pomen to, kaj je narejeno, kot kdo nalogo opravlja. Za primer, 

japonski poslovneži ob povabilu na sestanek hočejo vedeti, kdo bo tam, pred vsemi ostalimi 

informacijami.   

 

Družinsko organizirane podjetne kulture se hitro odzivajo na spremembe v okolju, ki vplivajo 

na njihovo moč. 

 

Eifflov stolp  

Predstavlja birokratsko delitev dela, ki je kreirana na vrhu hierarhične lestvice, z različnimi 

vlogami in funkcijami, in je v zahodnem svetu že v naprej predpisan organizacijski model. Če 

je torej vsaka vloga v poslovnem procesu odigrana, kot je predvideno, potem bo le-ta tudi 

zaključena, kot je bilo načrtovano. Hierarhija Eifflovega stolpa se močno razlikuje od 

družinske hierarhije. Vsak razred ali stopnja v hierarhiji ima jasno določeno funkcijo, 

pripomore k delovanju celotne strukture pod njo. Beseda nadrejenega se tako vedno izvede, 

saj je njegova naloga, da daje navodila. Če se navodila nadrejenega ne izpolnjujejo skozi 

celotno hierarhijo, sistem preneha delovati. Odnosi v strukturi so točno določeni, status 

posameznika, ki obstaja na delovnem mestu, tam tudi ostaja. Status zaposlenih se navadno 

pripisuje glede na vlogo, ki jo posameznik v organizaciji nosi. Za razliko od predhodnega 

družinskega modela ta podpira vse nasprotno, namen organizacije je logično ločiti osebno 

potrebo po moči in pozornosti od dela v organizaciji. Vsaka vloga v organizaciji je točno 

določena z nalogami, ki jih mora posameznik na mestu opravljati, ter tudi s plačilnim 

razredom. Po predhodni določitvi mesta šele iščemo osebo, ki kriterijem ustreza. Čustvena 

navezanost v takšni obliki organizacije ni zaželena. Učenje v takšni strukturi pomeni 

akumulacijo veščin, potrebnih za opravljanje določene vloge, ter dodatnih sposobnosti za 

morebitno napredovanje. Konflikte označujejo kot neke vrste neracionalno patologijo, ki žali 

organizacijsko učinkovitost. Vsaka sprememba v organizaciji je zelo zahtevna ter dolgotrajna. 

Ob spremembi se morajo preurediti tudi vsi pravilniki, opisi delovnih mest ter sistem celotne 
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strukture. Zato takšne organizacije niso naklonjene spremembam, ko le-te postanejo 

neizogibne, pa utrpijo velike motnje.   

 

Vodni izstrelek 

Model se s svojim temeljem na egalitarizmu razlikuje od obeh predhodnih ter ohranja 

podobnost s kulturo Eifflovega stolpa v neosebnih, glede na nalogo naravnanih odnosih. Pri 

kulturi vodnega izstrelka gre za dokončno racionalnost. Kultura je orientirana na naloge, ki jih 

prevzemajo projektne skupine. Uslužbenci morajo tako storiti vse, kar je treba, da nalogo 

zaključijo, kaj je potrebno, pa je dostikrat nejasno in prepuščeno uslužbencu. Kako dani 

projekt poteka, je enako odvisno od vseh sodelujočih, ki so si v osnovi enakovredni, saj 

njihov doprinos k uspešnosti ni v naprej določen, ampak je odvisen od njih samih. Sicer imajo 

takšne skupine vodilni člen, ki je odgovoren za vmesne sklepe in končni sklep, toda v 

splošnem vodilni člen lahko ve veliko manj od specialista, ki dela na določenem projektu. 

Skupinska enakost služi tudi v korist morebitne potrebe po dodatni strokovnosti, da bi dosegla 

cilj. Takšna vrsta kulture je sama po sebi precej draga, saj zahteva sestavo strokovnjakov, ki 

pa so zaradi svoje profesionalnosti dragi. Zato enaki akterji delujejo v več projektih hkrati. 

Zaradi temelja enakosti vsi sodelujejo pri vseh delih uresničevanja naloge, iz tega razloga pri 

urejenosti ne moremo pričakovati takšne jasnosti, kot jo lahko vidimo v kulturi Eifflovega 

stolpa. Učenje v takšni kulturi pomeni predvsem zmožnost hitrega prebijanja ledu ter dobro 

sodelovanje, dopolnjevanje. Spremembe so nenadne in pogoste, saj se cilj lahko spreminja ali 

pomnoži, ustanavljajo se nove skupine, stare pa propadajo, zato je za sodelujoče v takšni 

kulturi značilna pripadnost projektom oziroma svoji profesiji, ne pa pripadnost podjetju. V 

popolnem nasprotju torej z družinsko kulturo, kjer gre za morebitno doživljenjska in tesna 

razmerja. 

 

Inkubator  

Ta kultura temelji na prepričanju, da je organizacija sekundarnega pomena pri izpolnitvi 

posameznika. Sicer se ne enači z definicijo poslovnega inkubatorja, čeprav sta si pomena 

obeh v določenih točkah podobna. Logika obeh je osvoboditev posameznika iz rutine v bolj 

kreativno dejavnost ter minimiziranje časa, porabljenega za samooskrbovanje. Inkubator je 

tako oseben kot tudi enakovreden. V tej kulturi so ključnega pomena vloge posameznikov. 

Tam so, da kritizirajo, potrjujejo, razvijajo, iščejo vire za pomoč in razvoj nekega 

inovativnega produkta ali storitve. Tipičen primer takšne kulture so tako imenovana »start up 

podjetja«. Kot individualisti takšna podjetja niso obremenjena z zvestobo organizaciji. 
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Inkubatorska kultura ne pripada nujno le majhnim podjetjem, lahko gre za pravne partnerje, 

doktorje v skupinski praksi ali katerokoli drugo skupino strokovnjakov, ki delujejo pretežno 

samostojno, toda vseeno radi sodelujejo ter skozi deljenje izkušenj delijo tudi vire. 

Spremembe v takšni kulturi so hitre in spontane, motivacija pa se dviguje z željo po 

prispevanju k čim boljšemu odkritju ali projektu vsakega posameznika.  

 

4. MEDKULTURNO KOMUNICIRANJE  

 

 
Kot smo poudarili v opredelitvi organizacijske kulture, njeno zunanje bistvo torej 

predstavljajo skupne temeljne predpostavke članov organizacije. To so načini ravnanja, 

vrednote, ostali kulturni proizvodi, bistvo vseh lastnosti pa je v skupnem skladu vednosti, v 

katerem so shranjene tiste temeljne predpostavke, ki so se oblikovale v poteku skupnega 

reševanja problemov. Temeljne predpostavke so v skupnem skladu vednosti članov 

organizacij lahko shranjene na različne načine, prav tako pa se ohranjajo in spreminjajo. Vse 

pridobljene informacije morajo namreč člani organizacije integrirati v svoje lastno mišljenje 

in vednost. V namen obvladovanja vseh mnogovrstnih informacij ljudje nezavedno 

uporabljajo številne kognitivne dejavnosti. Da bi lahko interpretirali dogodke znotraj 

organizacije in se ustrezno obnašali, se prisotni v določeni organizaciji opirajo na predhodno 

oblikovan sklad vednosti. Ko torej govorimo o predelavi informacij, se ukvarjamo z 

nadzorovanim, ali nenadzorovanim procesom le-te (Mesner Andolšek 1995, str. 46−47). 

 

Nadzorovan proces predelave informacij 

Dogaja se, ko posameznik posveča pozornost samo eni stvari. Vključi se, ko na primer 

eksplicitno načrtujemo, kako bomo izvedli nalogo, ki jo moramo opraviti. V takšnem primeru 

govorimo o visoki stopnji pozorne zavesti, procesu, ki pa ga lahko tudi zavestno 

preusmerjamo.  

Nenadzorovan proces predelave informacij 

Lahko ga uporabljamo za več dejavnosti hkrati, težko pa jih je zavestno usmerjati. Ko pride 

do znanih situacij in nalog, nam nezavedni procesi omogočajo, da delujemo z majhnim 

miselnim naporom ter hkrati opravljamo več spoznavnih funkcij. Dober primer za omenjeno 

so recimo sestanki, kjer lahko rešujemo aktualni problem prav zato, ker so vsi ostali procesi 
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(potek seje, povezava z ostalimi sektorji pri procesiranju informacij ...) avtomatični procesi 

obdelave informacij. Novonastale probleme torej lahko rešujemo zato, ker imamo ustvarjene 

sheme, ustrezne za razumevanje poteka znanih dogodkov, abstraktnih načel, in za 

povezovanje abstraktnih načel s konkretnimi dejavniki (Mesner Andolšek 1995, str. 47−48). 

 

4.1. Ovire medkulturnega komuniciranja 

 

Ne glede na kulturno pogojenost se vsak aktivni posameznik srečuje predvsem s tremi 

konstantnimi izzivi. Prvi izziv predstavljajo odnosi z drugimi ljudmi, torej prijatelji, 

uslužbenci, sodelavci, nadrejenimi ali strankami. Poleg tega se mora spopadati z dimenzijo 

časa ter staranja, na koncu pa mora priti do soglasja z zunanjo naravo sveta (Trompenaars in 

Hampten Turner 1998, str. 29). 

 

Različne kulture so tako k opredeljevanju izpostavljenih odnosov pristopile na različne 

načine. Iz tega razloga bomo v nadaljevanju opredelili vrednostne orientacije, preko katerih 

posamezniki vzpostavljajo medsebojne odnose:  

- Univerzalizem – partikularizem (pravila proti odnosom) 

- Individualizem – kolektivizem (skupina proti individuumu) 

- Nevtralno – emocije (stopnja izraženih čustev) 

- Difuzno – specifično (stopnja vpletenosti) 

- Visoka kontekstualnost – nizka kontekstualnost (kako se dodeli status) 

 

Teh pet naštetih vrednotnih orientacij v veliki meri vpliva na načine poslovanja organizacij 

kot tudi na oblikovanje posameznikovih odgovorov in reakcij, ko prihaja do moralnih dilem 

(Trompenaars in Hampten Turner 1998, str. 29). 

 

Univerzalizem – partikularizem 

Ta prva dimenzija medkulturne komunikacije opisuje, kako sodimo obnašanje drugih ljudi. V 

tem odnosu se lahko navezujemo na dve »čisti«, a še vedno izbirni obliki sodbe. Prva 

ekstremna oblika je obvezno podrejanje standardom, ki so univerzalno sprejeti in odobreni s 

strani kulture, v kateri delujemo. Na drugi strani pa prepoznavamo ekstremno zavezo ljudem, 

ki jih poznamo. Prevladujoče mnenje ned raziskovalci te dihotomije označuje univerzalizem 

za prihodnost modernizacije bolj kompleksnih in visoko razvitih družb, medtem ko 
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partikularizem določajo za prihodnost manjših skupnosti, kjer se med seboj vsi poznajo 

(Trompenaars in Hampten Turner 1998, str. 31−33). 

 

Ko imamo opravka z globalno organizacijo, je nagibanje k univerzaliziranim načinom 

razmišljanja neizogibno. Posledično lahko pojav univerzalne miselnosti pripišemo širokemu 

trgu, kateremu organizacija ponuja svoje produkte ter storitve, pripravljenost kupcev na nakup 

pa je dokaz za uspešnost. Organizacije težijo tudi k univerzalnosti celotne verige proizvodnje 

izdelka, vse od izdelave pa do distribucije stranki. V poslovanju univerzalistično usmerjene 

družbe s partikularistično je tako pomembnost odnosa pogosto prezrta, vse temelji na striktni 

pogodbi, ki sicer univerzalistični strani ustreza, partikularistični pa zbuja nezaupanje ter 

občutek manjvrednosti. Ko govorimo o poslovnih srečanjih med predstavniki obeh polov, naj 

bi si univerzalistična stran ob obisku okolja partikularistične strani za to vzela več časa. To je 

pomembno za pridobitev zaupanja, ki bi bilo le ob hitrem obisku s strani partikularista majavo 

(Trompenaars in Hampten Turner 1998, str. 39−42). 

 

Univerzalizem torej temelji na pravilih in kategorično urejenih situacijah, veljavnih ne glede 

na značaj situacije. Medtem pa se partikularistična presoja usmerja na naravo trenutnih 

okoliščin, ki prevladajo nad pravili. Sicer zelo težko govorimo o katerikoli opciji kot 

popolnoma prevladujoči, saj naj bi v delovanju organizacije sodelovala oba pola ter kroženje 

med njima.  

 

Individualizem – kolektivizem 

Ko govorimo o individualizmu, govorimo o karakteristiki, ki se pogosto dodaja opisu 

modernega sveta. Individualizem označuje slabo povezano družbeno okolje, v katerem je 

prioriteta posameznika poskrbeti zase ter za svoje najbližje. Pripadnost številnim skupinam je 

za individualista bolj površinska, kratkoročna ter zgolj za lastno rabo. Podjetja z 

individualističnim sistemom torej temeljijo na posamezniku ter osebni krivdi in ne na 

kolektivnih mehanizmih sramote ali izločitve iz skupine. Ko govorimo o kolektivizmu, je zanj 

značilen tesno povezan družbeni okvir, v katerem je pripadnost pomembna, posameznik v tem 

primeru pripada manj skupinam in je v njih osebno vpleten, jim pripada. V individualistično 

naravnani organizaciji je uspeh posameznika visoko cenjen, s pooblastili lahko sam odloča o 

celotni organizaciji, medtem ko kolektivistično naravnane organizacije podpirajo sodelovanje 

in složnost med sodelavci, odločitve sprejema celoten kolektiv, kar sicer odločanje časovno 

podaljša, vendar zmanjša možnost kasnejših konfliktov. Velike razlike se kažejo tudi v 
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pojmovanju in razumevanju organizacije ter njene strukture. Individualistično gledano je to le 

orodje, ki je bilo vzpostavljeno, da služi interesu posameznika, pripadniki organizacije med 

seboj vzpostavljajo stike zgolj zaradi lastnega interesa. V kolektivnih organizacijah gre za 

povezano strukturo (Jelovac in Rek 2010, str. 58−62.; Trompenaars in Hampten Turner 

1998,str. 55−68). 

 

Nevtralnost - afektivnost 

Člani, ki so nevtralni, svojih čustev v organizaciji ne izpostavljajo, temveč so zelo 

kontrolirani. Afektivni pripadniki pa svoja čustva intenzivno kažejo navzven, bodisi s 

smehom, grimasami, gestami ali kako drugače. Nevtralnost ne pomeni nujno hladnosti ali 

nečustvenosti ali kakršnekoli omejenosti. Ta bipolarnost je precej povezana z osnovnim 

kulturnim okoljem posameznika ter splošnim načinom čustvovanja, ki mu je priučeno.  

 

Pri komuniciranju med ekstremoma obeh tendenc lahko pride do precejšnjih razlik, saj 

posamezniki z nevtralnimi emocionalnimi normativi lahko obsojajo izkazovanje čustev kot 

neprofesionalnost. V poslovanju se tako skozi obe naravnanosti pojavlja predvsem dilema 

vključevanja emocij v poslovanje. Trompenaars in Hampten Turner v svoji raziskavi na 

vprašanje, kako bi se obnašali, če bi se razburili na delovnem mestu, nizata naslednje 

rezultate: 80 % nevtralnost ob vprašanju se kaže pri sodelujočih Etiopije in Japonske. Med 

evropskimi državami opažamo kar precej variacij – najbolj nevtralna je Avstrija, 59 %, 

najmanj nevtralne pa so Španija, 19 %, Italija, 33%, in Francija 30 % (Trompenaars in 

Hampten Turner 1998, str. 69−80). 

 

Specifičnost – difuznost 

Ko gre za specifičnost, menedžer določeno nalogo ali primer loči in osami od ostalih. Vsaka 

poslovna situacija je torej specifičen primer, ki se ga ne vpleta v druge situacije, četudi z 

istimi akterji, s katerimi menedžer v primeru sodeluje. 

 

Spodnja slika opisuje model Kurta Levina, nemško-ameriškega psihologa, ki ponazori prav 

primera obeh držav, iz katerih prihaja, glede na osebni in javni življenjski prostor. Tip U 

predstavlja ameriški tip osebnosti, tip G pa nemški tip osebnosti. V ameriškem modelu 

vidimo velik javni prostor, razdeljen na več delov. Vsi, ki vstopijo v ta prostor, niso nujno 

povezani z osebo na osebni ravni. Razlog za tako velik javni prostor je lahko neobvezanost, 

ko vstopimo v katerega izmed javnih prostorov, tako druge poznamo le za omejeni namen. Za 
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razliko pri tipu G lahko vidimo zelo majhen javni prostor, ki je varovan s široko mejo. Za 

vstop potrebujemo privolitev, javni prostor, kjer se lahko gibamo, pa je zelo majhen. Za 

razliko od le-tega je osebni prostor precej večji ter difuzen, kar pomeni, ko difuzna osebnost 

spusti posameznika v zasebni prostor, ta dobi priznanje ter prepustnico v skoraj vse zasebne 

prostore. Tako je lahko tip G z vidika tipa U smatran za težko dostopen ter zaprt, obratno pa 

tip U lahko smatramo za površinskega, klepetavega in veselega, ki pa te spusti v zelo majhen 

del javnega življenja. Problem interakcije obeh tipov je, da jo tip G smatra skrajno osebno, 

medtem ko tip U interakcijo jemlje popolnoma neosebno.  

 

Pri takšnih interakcijah je potrebno poznavanje nasprotnikove kulture ter primerno 

komuniciranje, posebno v smeri difuzne kulture. Trompenaars in Hampten Turner opisujeta 

nekaj tragičnih primerov. ko se je kritična ocena mentorja nad difuzno osebo končala tragično 

zaradi prizadetosti, drugi pa je primer menedžerja, ko ga je delavec, ki mu je vzel delovno 

mesto, zastrupil.  

 

Slika 4.7: Specifično-difuzni model po Kurtu Levinu 

 
Vir: Trompenaars in Hampten Turner (1998, str. 82). 
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Visoko kontekstualna – nizkokontekstualna kultura 

Ameriški antropolog Edvard Hall kulturo in njen vpliv povezuje s procesom odločanja 

menedžerjev in to dokazuje z analizo relativnega pomena jezika in jezikovnih sporočil skozi 

komunikacijski proces. Na temelju razlik v komuniciranju Hall države razdeli na  

- Nizkokontekstualne: kjer so sporočila neposredna in eksplicitna, ne glede na relativni 

status prejemnika. Menedžerji odločitve sprejemajo na osnovi objektivnih meril.  

- Visokokontekstualne: kjer imajo sporočila glavno vlogo. Pomemben je kontekst 

sporočila, pošiljatelj, prejemnik, kako bo sporočilo vplivalo na medsebojna razmerja 

udeležencev, kar pa je tudi pomembneje kot samo sporočilo. Menedžerji so pozorni na 

vpliv sporočila na razmerja med udeleženci (Jurše 1999, 59).   

 

Tabela 4.1: Značilnosti konteksta kultur 

FAKTOR VISOKOKONTEKSTNA 

KULTURA 

NIZKOKONTEKSTNA 

KULTURA 

Pravniki Manj pomembni Zelo pomembni 

Besede 
posameznika Predstavljajo obveznost in pogodbo Posel ne temelji na besedah, 

zadevo je potrebno zapisati 

Prostor Več ljudi v skupnem prostoru 
Prostor je del zasebnosti 
posameznika in odvračanja 
vsiljivcev 

Čas 
Polikronska – vse stvari v življenju 
je potrebno obravnavati ob svojem 
času 

Monokronska – čas je denar 

Pogajanja 
So dolga – glavni namen je 
omogočiti partnerjem, da se 
medsebojno spoznajo 

Potekajo hitro 

Konkurenčno 
predajanje ponudb Redko Običajno 

Primeri držav in 
regij Japonska, Bližnji vzhod ZDA, Severna Evropa 

Vir: Jurše (1999, str. 62) 
 

Poleg verbalnega komuniciranja na medkulturno poslovanje vpliva tudi neverbalno izražanje 

ali po Hallu tihi jezik, kjer gre za kretnje, grimase, držo, barvo, razdaljo. Tihi jezik ali »body 

language« je kulturno pogojen, saj zahteva razumevanje sporočil z vidika konkretne kulture.  
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Koncept Hallovega tihega jezika vključuje naslednje prvine:  

- Jezik časa: zajema odnos do časa v kulturah, ki je zelo različen. 

- Jezik prostora: razlaga način uporabe prostora v komunikacijskem procesu. Velikost 

pisarne ali osebni avto so v tem primeru sredstva za sporočanje statusa posameznika.  

- Jezik prijateljstva: težnja po prijateljskem naboju poslovno sodelujočih se glede na 

okolje močno razlikuje. Medtem ko je v nekaterih kulturah neformalen, prijateljski 

odnos pomemben za uspešno vodenje poslov (Lat. Amerika, Japonska, Bližnji vzhod), 

so na drugi strani poslovna razmerja popolnoma neosebna in formalna (ZDA, 

Nemčija). 

- Jezik stvari: vse materialne dobrine nakazujejo status posameznika, ki v nekaterih 

kulturah velja za pomemben statusni simbol, prav tako pa v drugih kulturah za presojo 

statusa raje ocenjujejo družinske in prijateljske vezi. 

- Jezik sporazuma: gre za element, ki se glede na svojo cenjenost razlikuje po obliki od 

kulture do kulture. Kot v nekaterih kulturah pogodba velja za neizpodbitni temelj, 

druge kulture spoštujejo le ustni dogovor (Jurše 1999, str. 59−61). 

 

NEBESEDNO KOMUNICIRANJE V MEDNARODNEM POSLOVANJU 

Posebnosti komuniciranja v mednarodnem trženju izhajajo iz kulturne raznolikosti 

mednarodnega okolja. Posebno moramo biti pozorni na:  

- Jezik: najbolj neposredno izraža naravo in vrednote nacionalne kulture. 

- Religijo: pomembno vpliva na navade ljudi, pogled na življenje, na izbor proizvodov, 

ki jih kupujejo aktivni verniki. Verstva preko svoje percepcije sveta in družbe bistveno 

vplivajo na način komuniciranja.  

- Estetiko: nanaša se na lepoto in dober okus in na ta način opredeljuje pomen različnih 

simbolov, barv in lepotnih standardov na določenem tujem tržišču, kar morajo tržniki 

upoštevati pri oblikovanju tržnega programa in na področju komuniciranja. 

- Razlike v vrednotenju: časa, prostora in intimnosti kakor tudi razlik v telesnem 

položaju in gestah, so med različnimi kulturnimi vzorci praviloma velike.  

 

V poslovnem svetu je tako neverbalno komuniciranje ena najbolj nepredvidljivih komponent 

v komunikaciji s poslovnimi partnerji. Kot vidimo, ni dovolj, da govorimo pogovorni jezik 

tuje države, ampak moramo poznati tudi poslovni jezik in tiho govorico njenih ljudi. Osebno 

komuniciranje postane učinkovito šele, ko osvojimo vse vidike jezika in navade ljudi 

(Ješovnik 2001, str. 88). 
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Zanimivo je načelo uporabnosti barv, kjer lahko ugotovimo, da so prebivalci toplejših krajev 

bolj navdušeni nad svetlimi barvami, medtem ko dajejo prebivalci hladnejših krajev prednost 

umirjenim in medlim barvam. 

 

Tabela 4.2: Načelo uporabnosti barv 

DRŽAVA 
BARVA 

AVSTRIJA FRANCIJA ITALIJA DANSKA BRAZILIJA PAKISTAN 

ČRNA Žalost Skrbi, 
ljubosumje, 
pesimizem 

Depresija Žalost,  
skrb 

Žalost, 
smrt, 
skrivnostnost 

Žalost, 
Brezupnost 

BELA Nedolžnost Čistost,  
mladost 

Nedolžnost, 
strah,  
ljubezenska 
afera 

Nedolžnost, 
čistost 

Čistoča 
 

Žalost, eleganca, 
treznost 

RDEČA Jeza, 
ljubezen, 
strast, ogenj 

Jeza, 
vročina, 
udobje 

Jeza,  
nevarnost, 
ogenj 

Ljubezen, 
nevarnost, 
ogenj 

Toplina, 
strast,  
Sovraštvo, 
ogenj, 
nasilje, jeza 

Jeza, privolitev v 
poroko za žensko 

ZELENA Upanje Mladost, 
strah 

Zavist, 
mladost, 
pomanjkanje 
denarja 

Upanje, 
dolgočasje, 
zdravje 

Upanje, 
svoboda, 
nezrelost, 
bolezen 

Sreča  

MODRA Zvestoba Jeza, strah Strah Kakovost Mir, mraz, 
ravnodušnost 

/ 

RUMENA Ljubosumje Bolezen Jeza Nevarnost, 
ponarejenost, 
nevoščljivost 
 

Veselje, 
sonce, zavist, 
bolezen 

Nedolžnost, 
nemoč, jeza 

Vir: Ješovnik (2001, str. 89) 
 

Dobro se je zavedati tudi, da slike, ali pa upodobljene živali lahko simbolizirajo kulturne ali 

verske simbole, ki lahko imajo povsem drugačen pomen kot v naši lastni kulturi. Za primer − 

podoba medveda ima v zahodni civilizaciji pravljično vlogo, v Indiji zbuja občutek žalosti, 

jeze ali celo lakote (Ješovnik 2001, str. 89). 

 

4.2. Ravnanje z znanjem 

 

Združbe se po načinih ravnanja z zmožnostmi zaposlencev razlikujejo. Ko govorimo o pojmu 

medkulturnega izobraževanja, lahko rečemo, da govorimo o učeči se združbi, katere 

posamezniki tvorijo sposobnost družbe, da se prilagaja spremembam. V ospredje naj bi poleg 

sodobnosti podjetja ter produktov, ki jih trži, stopali tudi zaposleni. Ko govorimo o 

izobraževanju ter znanju, lahko najprej opredelimo naslednja pojma: »učenje združbe« in 

pojem »učeče se združbe«. Pri prvem govorimo o samem procesu učenja, medtem ko pri 
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drugem že govorimo o združbi, ki ima sposobnost prilagajanja spremembam (Vodopivec 

2008, str. 9).  

 

Tako danes veliko govorimo o učenju združbe ter ravnanju z znanjem, prijemoma, ki sta bila 

razvita za namen boljšega obvladovanja znanja in učenja v podjetjih. Področje učenja na ravni 

posameznika, skupine ali družbe tako ustvarja nov intelektualni kapital. Glavni cilj podjetja 

je, da slednjega s potrebnimi procesi povečuje in spotoma ustvarja tudi novo znanje. Ko 

omenjeno podjetje postane učeča se družba, je treba tudi celotno kulturo podjetja spremeniti 

tako, da bo znanju naklonjena ter bo spodbujala njegov prenos in uporabo, v prvi vrsti s 

sistemom nagrajevanja (Pirc, 2000). 

 

Temelj poslovne politike učečega se podjetja je tako pojem ravnanja z znanjem, ki v svojem 

bistvu pomeni smotrno in odgovorno ravnanje, torej proces, ki opremlja vizije in strategije 

podjetja z znanjem in predvsem omogočanja dostopa do potrebnega znanja vsem zaposlenim 

(Vodopivec 2008, str. 34). 

 

4.3. Etika 

 

 Pri stiku z drugimi kulturami je pomembno posvetiti veliko pozornosti tudi etičnim pravilom, 

saj obstaja možnost, da podjetje zaradi svoje neresnosti v poslovanju izgubi ugled prav zaradi 

nezavedanja kulturnih razlik ter z njimi povezanega vrednostnega sistema. Za primer, dajanje 

nagrad in korupcija sta v mnogih razvitih državah zakonsko prepovedani, medtem ko je to v 

nekaterih drugih državah popolnoma samoumevno, v arabskih državah imajo za primer 

poslovna darila zelo pomembno družbeno vlogo (Ješovnik 2001, str. 90). 

 

Etika ina velik pomen tudi in predvsem v multinacionalnih podjetjih, kjer se vedno pogosteje 

pojavljajo etične dileme. 
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5. MULTINACIONALNO PODJETJE HENKEL, PREDMET 

RAZISKAVE 
 

 

Podjetje Henkel od ustanovitve leta 1876 s svojimi svetovno znanimi blagovnimi znamkami, 

kot so Persil, Schwarzkopf in Loctite zavzema vodilni položaj na področju potrošnje kot tudi 

na področju industrije. Na svetovnem tržišču je prisotno z vodilnimi znamkami in 

tehnologijami v treh poslovnih segmentih.  

 

Pralna in čistilna sredstva 

Prvi izmed treh globalnih segmentov podjetja poleg visoko zmogljivih in specialnih 

detergentov obsega tudi mehčalce, sredstva za izboljšanje pralnega učinka in nego perila. 

Portfelj proizvodov omenjenega segmenta vključuje tudi izdelke za ročno in strojno 

pomivanje posode, čistila za kopalnico in stranišče, čistila za gospodinjstvo, za steklo ter 

druga posebna čistila. Prav tako je segment na trgu prisoten tudi z osveževalci prostorov ter 

insekticidnimi sredstvi za domačo uporabo. Vodilna imena v segmentu na našem trgu so 

Persil, Pril, Somat. Spodnji graf prikazuje delež, ki ga segment zavzema znotraj podjetja, ter 

prodajo. S tem predstavlja tudi vodilni segment v svetovnem merilu.  

 

Slika 5.8: Prikaz prodaje segmenta pralnih in čistilnih sredstev v milijonih € in vrednosti 
znotraj prodajnih segmentov 

 

Vir: Henkel (2014). 

 

Kozmetična sredstva 

Poslovni sektor je aktiven na področju izdelkov za nego las, telesa, kože, ustne votline ter v 

profesionalnih frizerskih salonih. Vodilni položaj ohranja po vsem svetu, izdelki znotraj 
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segmenta pa nadaljujejo svojo rast. Najbolj znana imena proizvodov so Fa, Scwarzkopf in 

Syoss. 

 

Slika 5.9: Prikaz prodaje segmenta kozmetičnih sredstev v miljonih € in vrednosti znotraj 
prodajnih segmentov 

 

Vir: Henkel (2014). 

 

Lepila in tehnologije 

Henkel je vodilno podjetje na področju lepil, tesnil ter funkcijskih premazov za potrošnike in 

obrtniško ali industrijsko uporabo. Lepila izdelujejo že od leta 1023. Izhajajoč iz dolge 

tradicije je tudi v tem segmentu dobro uravnotežena ponudba mednarodnih, regionalnih in 

lokalnih blagovnih znamk. Henkel ponuja za zadovoljitev potreb različnih ciljnih skupin 

(široka potrošnja, obrtniki in industrija) množico aplikacij. Segment lepil in tehnologij ponuja 

po meri ukrojene rešitve za lepila, tesnila in funkcionalne premaze za področje industrijskih 

porabnikov kot tudi za področje potrošnikov. Pri embalaži in lepilih za potrošniško blago 

Henkel sodeluje z velikimi mednarodnimi partnerji ter skupaj z njimi razvija inovativne 

rešitve za proizvodnjo embalaže za živilsko industrijo in drugo potrošniško blago. Pri 

transportu in kovinski industriji ustvarja napredne tehnološke in specifične tehnične storitve 

tudi za avtomobilsko, letalsko in kovinsko predelovalno industrijo. V splošni industriji 

segment ponuja obsežen portfelj izdelkov za proizvodnjo in vzdrževanje trajnih izdelkov. 

Najbolj znani produkti v segmentu so Loctite, Teroson, Technomelt. Omenjeni segment 

zavzema tudi največji prodajni odstotek v sklopu vseh segmentnih aktivnosti globalno. 
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Slika 5.10:Prikaz prodaje segmenta lepil, tesnil in funkcijskih premazov v milijonih € in 
vrednosti znotraj prodajnih segmentov 

 
Vir: Henkel (2014). 

 

5.1. Henkel CEE 

 

Henkel CEE, kamor spadata tudi področji Slovenije in Hrvaške, upravlja skupno 32 držav v 

osrednji ter vzhodni Evropi, skupno z osrednjim azijskim trgom ter kavkaško regijo.  

Poleg Avstrije, ki predstavlja področje, kamor se je korporacija sprva širila ter je glede na trg 

tudi najbljiže nemškemu Henkel CEE obsega Albanijo, Armenijo, Azerbajdžan, Belorusijo, 

Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Češko republiko, Estonijo, Gruzijo, Madžarsko, 

Kazahstan, Kosovo, Kirgizistan, Latvijo, Litvo, Makedonijo, Moldavijo, Mongolijo, Črno 

goro, Poljsko, Romunijo, Rusijo, Srbijo, Slovaško, Slovenijo, Tadžikistan, Turčijo, 

Turkmenistan, Ukrajino ter Uzbekistan. Celotno območje predstavlja 500-milijonski 

potrošniški trg. Najbolj znane znamke za regijo so Bref, Ceresit, Fa, Loctite, Palette, Pattex, 

Persil, Schwarzkopf in Silan.  
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Slika 5.11: Henklove poslovalnice in tovarniški obrati  

 
Vir: Henkel (2014). 

 

Regija tako z 9600 zaposlenimi v 32 državah centralne in vzhodne Evrope, ki delujejo pod 

enakim vrednotnim sistemom in vodili, prinaša približno 20 odstotkov Henklovega 

globalnega prihodka.  

 

Slika 5. 12: Delež zaposlenih glede na regijo 

 
Vir: Henkel ( 2014). 
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5.2. Korporativna kultura, vizija in vrednote 

 

Henkel, kot smo na grobo opisali v predhodnih poglavjih, deluje v velikem številu držav ter s 

tem v različnih kulturnih okoljih. Korporativna kultura, enotna vizija in vrednote pomagajo 

združevati raznolikost ter predpisujejo standarde, kako voditi poslovanje Henkla. Iz vizije in 

vrednot so oblikovali globalna pravila, na osnovi katerih delujejo uslužbenci v vseh sektorjih 

in kulturah. Pravila so vodilo obnašanja in ravnanja vseh zaposlenih.  

 

Osrednji Henklov slogan, ki nastopa skupaj z imenom podjetja, je »Excellence is our 

Passion«, predstavlja glavni cilj pri delu vseh zaposlenih. Ne nanaša se le na produkte in 

tehnologije, ki jih podjetje razvija za svoje stranke, temveč gre tudi za vodilo notranjih 

procesov. Cilj je zavzeti vodilno vlogo v izredno tekmovalnem okolju, ne glede na poslovno 

enoto, funkcijo ali državo. Zaposleni zastavljeni cilj uresničujejo vsakodnevno z 

navdušenjem, strastjo in ponosom. Tako glavno vodilo multinacionalne korporacije govori 

znotraj podjetja kot tudi navzven s svojimi produkti za ciljne skupine. 

 

Poslovno etična načela vsebujejo splošna korporativna načela in pravila obnašanja. Tako 

pomagajo ob soočenju z etičnimi vsebinami, ali z vsebinami, ki so v nasprotju z zakonom, s 

sodelavcem ravnati korektno in pravilno. Načela sodelovanja in vodenja zagotavljajo 

smernice obnašanja vodstvenih kadrov ter ostalih sodelavcev na vseh nivojih. (Henkel 2014). 

 

Vizija in vrednote 

Glavna vizija podjetja: »Globalni vodja na področju blagovnih znamk in tehnologij«.  

Vrednote:  

- Stranke so vedno postavljene v središče prizadevanj 

Odzivnost na pričakovanja strank in potrošnikov in izpolnjevanje le-teh v celoti. Strankam so 

zagotovljene najvišja vrednost, najboljša kakovost in najbolj inovativne znamke in 

tehnologije.  

- Zaposleni so cenjeni, vedno postavljeni pred izziv in nagrajeni.  

Spoštljivo in dostojanstveno ravnanje z drugim in razvijanje lastnih sposobnosti. Od 

posameznikov se pričakuje, da sprejmejo svojo odgovornost z lastno angažiranostjo in delom. 

- Odlični trajni finančni rezultati so rezultat dela zaposlenih. 
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Podjetje je usmerjeno v uspešnost, s ciljem povečati vrednost poslovanja in zagotoviti visok 

dobiček za delničarje podjetja.  

- Zavezanost k vodenju in trajnostnemu razvoju 

Vsi produkti tehnologije in procesi izpolnjujejo najvišje standarde. Podjetje je zavezano k 

zagotavljanju varnosti in skrbi za zdravje zaposlenih, k varovanju okolja in tudi k izboljšanju 

kakovosti življenja v skupnostih, kjer so prisotni posamezniki.  

- Oblikovanje prihodnosti v družinskem podjetju 

Visokega pomena je kontinuiteta namena in vizije podjetja, ki temelji na dolgi zgodovini 

uspeha ter na močnem poudarku vrednot podjetja. Vodilo pri tem je dolgoročna vizija, ki 

temelji na zdravem podjetniškem duhu in trdni finančni osnovi.  

 

Vizija in vrednote so torej temelj za vsa ostala pravila, ki določajo vedenje v vsakdanjem 

življenju. To vključuje »Henklova poslovno etična načela«, »Načela sodelovanja in vodenja« 

ter »Načela trajnostnega razvoja«. Ta načela ponujajo praktične smernice obnašanja do strank 

kot tudi med sodelavci. Kot globalno delujoče podjetje Henkel aktivno podpira odprtost in 

spoštovanje kulturne raznolikosti znotraj sveta v podjetju (Henkel Visions & Values, 2011). 

 

Strateška načela 

Henklova strategija temelji predvsem na korporativnih vrednotah in je gonilna sila uspešnega 

razvoja v prihodnjih letih. Tako želijo doseči dolgoročno vizijo podjetja – postati vodilno 

globalno podjetje na področju blagovnih znamk in tehnologij. Za usmerjanje celotne 

organizacije v novo strategijo in zagotavljanje uspešne implementacije so določili štiri 

strateške prioritete: 

 

»Outperform – Globalize – Simplify – Inspire« 

1. Outpreform – izkoristiti potencial v kategorijah: namen izkoriščanja celotnega 

potenciala produktnih kategorij je doseganje večjega tržnega deleža in prekašanje 

konkurence z aktivnim upravljanjem portfelja, okrepitvijo blagovnih znamk, 

lansiranjem izjemnih inovacij in osredotočenostjo na stranke in potrošnike.  

Za povečanje dobička produktnih kategorij in celostno izkoriščeno možnost za 

pospešeno rast se osredotočajo na naslednje:  

- Poslovne kategorije, rast in vrednote: konstantno investiranje v rast in krepitev 

ustaljenih kategorij. 
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- Krepitev blagovnih znamk: (Persil, Schwarzkopf, Loctite) z dodatno 

okrepitvijo portfelja blagovnih znamk. Glavni cilj je povečanje skupne prodaje 

desetih glavnih blagovnih znamk na 60 %. 

- Inovacije in osredotočenost na stranke: vsi procesi podjetja so usmerjeni v 

prinašanje inovacij, ki so tudi v koraku s trendi. Le te morajo v prvi vrsti 

zadovoljiti potrebe vsakega potrošnika v čim večjem obsegu. Podjetje 

atraktivnost svojih proizvodov ohranja tudi skozi spodbujanje trajnostnega 

razvoja (Henkel, 2014).  

 

2. Globalize − strateška prioriteta: stalno poglabljanje globalne prisotnosti. Večanje 

aktualnosti na obstoječih trgih ter prodor na nove, neznane trge.  

3. Simplify – odličnost pri delu: strateška prioriteta, ki povzema in v najboljši meri izraža 

kontinuirano prizadevanje pri izboljševanju globalnih delovnih procesov.  

4. Inspire – krepiti globalni tim: krepitev globalnega tima poteka na področju vodenja, 

talentov in raznolikosti. Gre za odpiranje atraktivnih možnosti nagrajevanje talenta 

spodbujanje učenja in stremenja k odličnosti. Pomembno je tudi pridobivanje izkušenj 

v mednarodnem okolju, mednarodna raznolikost timov se obravnava kot prednost, 

poleg omenjenega pa k čim boljši učinkovitosti prispevajo fleksibilni delovni modeli 

(Henkel, 2014). 

 

Študija primera v nalogi zajema podrobnejši pregled slovenskih in hrvaških menedžerjev 

multinacionalnega podjetja ter vidik, kako njihove kulturne preddispozicije vplivajo na 

poslovanje, ter ali se le-to glede na kulturno ozadje razlikuje. Preden vstopimo v analizo 

pridobljenih odgovorov s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, ki je povzet vprašalnik 

projekta Dioscuri, si oglejmo še definiciji obeh kultur. 

 

V naslednjem poglavju bomo pod drobnogled vzeli senior in junior menedžerje podjetja 

Henkel v Sloveniji ter na Hrvaškem. Vsi so odgovarjali na Dioscurjev vprašalnik. 
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5.3. Splošna opredelitev slovenskega in hrvaškega kulturnega okolja 

 

Obe obravnavani državi izhajata iz območja nekdanje Jugoslavije, ki kljub temu da ne obstaja 

več, še vedno nekako obsega balkanske države ter se v multinacionalnih podjetjih združuje 

pod imenom Balkanska regija ali pa Adria regija.  

 

Slovenija in Hrvaška sta v nekdanji Jugoslaviji predstavljali približno 28 % njenega 

prebivalstva, kljub temu pa sta prispevali  polovico njenega BDP-ja (Raškovič in Svetličič, 

2011). 

 

Ker nas v nalogi zanima predvsem, kako se razlikuje poslovanje menedžerjev glede na okolje, 

ter ali imajo drugačne pristope glede na okolje, se bomo kot uvod v raziskavo osredotočili na 

nacionalni značaj obeh držav.  

 

Primerjavo socio-kulturnih značilnosti smo povzeli po izdelanih primerjavah Rašković in 

Svetlinčič v sklopu raziskovanja značajev Slovenije, Srbije in Hrvaške, ki sta jo izvedla na 

podlagi podatkov Raziskave nacionalnega značaja, izvedeni v okviru projekta Osebnostnih 

profilov kultur, najbolj poglobljeni in sistematični raziskavi, ter primerjavi nacionalnih 

značajev v 49. državah sveta. Sicer je raziskava zajemala le 4.170 sodelujočih, zato so vzorci 

dokaj majhni, kljub temu pa s svojo neposredno podobnostjo vzorcev omogočajo relativno 

primerljivost med državami. Pri primerjanju socio-kulturnih značilnosti Hrvatov in Slovencev 

po Hofstedejevih indeksih se Slovenija od Hrvaške razlikuje najbolj v dimenziji MAS. Kljub 

splošno nizkemu indeksu obeh so ženske vrednote v Sloveniji močneje izražene od moških. 

Pri indeksu UAI se Hrvaška razlikuje od Slovenije, kar kaže na to, da so Hrvati nekoliko bolj 

nagnjeni k sprejemanju negotovosti in tveganja. Pri primerjavi individualizma in kolektivizma 

(IND) sta si državi dokaj enaki – izredno kolektivistični, kljub temu Hrvaška manj od 

Slovenije (Raškovič in Svetličič, 2011).  

 

Avtorja sta primerjala tudi pet dimenzij nacionalnega značaja, merjenih s petstopenjsko 

Likertovo lestvico, ki vsebuje nasprotne stavke ali trditve psihološkega testa NEO-PI-R in 

temelji na merjenju petih temeljnih osebnostnih lastnosti: nevrotičnost, ekstrovertiranost, 

odprtost, strinjanje, vestnost. Razlika se kaže v višji stopnji ekstrovertiranosti Hrvatov ter višji 

stopnji vestnosti slovenskega naroda. V povezavi s Hofstedejevimi indeksi lahko torej Hrvate 

označimo kot bolj individualistične in naklonjene sprejemanju tveganja, pri opredelitvi 
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slovenskih značilnosti pa se dodobra ujemata višja stopnja ženskosti ter nacionalna lastnost 

skromnosti (Raškovič in Svetličič, 2011). 

 

Tabela 5.1: Hofstedejevi indeksi za Slovenijo in Hrvaško 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: (Raškovič in Svetličič (2011)  

 

Rezultatov ne moremo posplošiti ter jih vzeti kot dejstvo, vseeno pa nam nudijo vpogled v 

precej zanimive definicije. S posploševanjem bi kaj hitro lahko zašli v nacionalno 

stereotipizacijo, ki pa lahko postane škodljiva in vodi v napačno razumevanje določene 

nacionalne kulture, s tem pa tudi v napačen ekonomski pristop pri poslovanju kot tudi pri 

pristopu do potrošnika.  

 

Tabela 5.2: Primerjava petih dimenzij nacionalnega značaja za Slovenijo in Hrvaško po 5 
stopenjski Likertovi lestvici 

DIMENZIJA SLOVENIJA HRVAŠKA 

Nevrotičnost 54,7 55,1 

Ekstrovertiranost 41,4 47,5 

Odprtost 44,2 43,9 

Strinjanje 46,9 47,5 

Vestnost  55,6 40,8 

 

Vir: Raškovič in Svetličič (2011) 

DIMENZIJA PO HOFSTEDEJU SLOVENIJA HRVAŠKA 

PDI 71 72 

UAI 88 80 

IND 27 33 

MAS 19 40 
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 Za ilustracijo sta Raškovič in Svetličič izvedla analizo spontanih priklicev študentov FDV v 

zimskem semestru. Nanašali so se na najpogostejše značajske lastnosti državljanov izbranih 

držav nekdanje Jugoslavije. Sama si bom iz analize sposodila le mnenje o slovenskih in 

hrvaških značilnostih, ki naroda opredelita tako:  

 

Tabela 5.3: Navedbe slovenskih študentov o najpogostejših nacionalnih lastnostih nekdanjih 

državljanov Jugoslavije 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Raškovič in Svetličič (2011) 

 

6. RAZISKAVA: KULTURNI VZORCI SLOVENSKIH IN 

HRVAŠKIH MENEDŽERJEV 

 

 
Raziskava kulturnih vzorcev slovenskih in hrvaških menedžerjev je bila izpeljana na podlagi 

polstrukturiranega intervjuja, ki je bil uporabljen že v raziskovalnem projektu Dioscuri. Ta je 

raziskoval ekonomsko kulturo osmih držav vzhodne Evrope. Med njimi sta bili tudi Hrvaška 

in Slovenija.  

 

Glavni namen raziskave je bila analiza dinamike kulturnih izmenjav, neskladnosti ter načinov 

premoščanja razlik med starimi in novimi območnimi članicami. Pri postavitvi naših hipotez 

smo upoštevali tudi geografsko pogojenost, nacionalno bližino ter skupno društveno 

preteklost v predhodnih ureditvenih režimih. Naša raziskava je torej potekala po poti: 

»formulacija problema_načrtovanje_opazovanje_analiza_vrednotenje rezultatov.   

 

SLOVENIJA HRVAŠKA 

Delaven Nacionalist 

Zadržan Ponosen 

Zavisten Temperamenten 

Nevoščljiv Tekmovalen 

Ubogljiv Skopuh 
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6.1. Opis vzorca in poteka raziskave 

 

Raziskava kulturnih vzorcev slovenskih in hrvaških menedžerjev je potekala preko 

polstrukturiranih intervjujev. Vprašanja so razdeljena v več skupin vprašanj. Polstrukturirani 

intervju je potekal neposredno med vprašanim in spraševalcem. Gre za kvalitativno metodo, 

naš namen je torej utemeljiti zajeto teorijo v pridobljenih podatkih.  

 

Vprašanja se razdeljena v šest sklopov: − uvodna vprašanja 

- Vprašanja o organizacijski klimi 

- Vprašanja o stilu vodenja 

- Vprašanja o nacionalnih, regionalnih vzorcih ter tradicijah 

- Vprašanja o komuniciranju in stikih znotraj podjetja 

- Vprašanja o poteku kariere vprašanega  

 

Raziskava ter komuniciranje z izbranimi menedžerji sta potekala celo leto preko različnih 

medijev in priložnosti. Omejeno število kandidatov za polstrukturirani intervju je majhno 

slovensko okolje, poleg tega pa je prisotna tudi nenehna dinamičnost podjetja, zaradi katere se 

zaposleni hitro premikajo po podjetju ali pa zamenjajo delovno mesto v celoti. Izvedba 

intervjujev je potekala pisno v individualni obliki, preko videokonference ter tudi ustno, kar z 

zvočnim beleženjem, ki je omogočalo hitrejši in bolj dinamičen potek pogovora, predvsem pa 

so bili vprašani zadovoljni, saj vmes niso bili prisiljeni čakati, da si spraševalec vse zabeleži. 

Polstrukturirani intervju je potekal vedno v jeziku vprašanega, torej v hrvaščini in slovenščini.  

Načeloma so video ter ustno izpeljani intervjuji trajali 40 do 60 minut, za pisne individualne 

odgovore pa so intervjuvanci potrebovali od enega tedna pa do meseca dni.  

 

Osebno mnenje: ker je podjetje izredno tržno naravnano, dinamično, in se predvsem izredno 

hitro prilagaja, je bilo zelo težko primerno izvesti omenjeno aktivnost. Pri procesu 

pridobivanja informacij sem ugotovila tudi, da so zaposleni na obeh straneh zelo zaprti za 

drugačne oblike pridobivanja informacij, kot je anketni vprašalnik z danimi odgovori.  

 

Kljub opaženemu menim, da je prav iz tega razloga vprašalnik, ki smo ga uporabili pri 

pridobivanju informacij o kulturnih vzorcih menedžerjev Slovenije in Hrvaške bolj učinkovit. 

Vprašani so na vprašanja odgovarjali direktno, sicer z nekaj razmisleka, kakovostno 

pridobljene odgovore pa bi težko enačili z v naprej podanimi odgovori.  
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V praktično raziskavo kulturnih vzorcev smo vključili petnajst slovenskih in hrvaških 

menedžerjev, od tega sedem slovenskih menedžerjev, osem pa hrvaških, šest moških ter devet 

žensk. Povprečna starost vseh menedžerjev, zajetih v raziskavo, je 40 let.  

 

6.2. Uvodna vprašanja 

 

Začenjamo z uvodnimi vprašanji, ki zajemajo pogled menedžerjev na multikulturno stanje 

njihovega delovnega okolja. Zajemajo mnenje o zavedanju, podobnostih, kulturnih razlikah, o 

tem, kaj jih je skozi ta spekter presenetilo, kako so med seboj različni, ter česa se po njihovem 

mnenju lahko eden od drugega naučijo za večji poslovni uspeh. 

 

Pri prvem vprašanju, ali se menedžerji obeh držav zavedajo, da je njihovo podjetje pravzaprav 

stičišče različnih kultur, smo v celoti z obeh strani prejeli pritrdilne odgovore. Vprašani se 

zavedajo multikulturnosti svoje korporacije: 

 

»Seveda, od samega začetka moje zaposlitve se srečujem s številnimi kulturami iz različnih 

držav.« (M9 Cro Key Account manager & Sales Manager)  

 

Podjetja kot medkulturno stičišče v več primerih izpostavljajo kot glavno značilnost: 

 

»Se zavedam, to je tudi ključna lastnost našega podjetja.« (M6 Slo Sales Director Adria 

region). 

 

Lastnost jemljejo kot pozitivno, primerno širini podjetja, ter kot razlog za uspešnost: 

 

»DA, prepletanje različnih kultur znotraj enega podjetja pomeni neštete prednosti tako na 

lokalnem kot tudi na globalnem področju.« (M4 Slo Trade & Category manager Adria region) 

»Da, se zavedam, in to je eden največjih razlogov, da smo uspešni in uživamo v delu s tujimi 

partnerji.« M13 (Cro Key Account manager & Distributor) 

 

Na vprašanje, ali opazijo medkulturne razlike med zaposlenimi, je na vsaki strani en 

menedžer odgovoril, da razlik ne opazi. Ostali vprašani govorijo o naravni prisotnosti 

medkulturnih razlik, ki je nemoteča, pozitivna, normalna za podjetje, ki deluje na principu 
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spodbujanja različnosti in medkulturnosti. Medkulturne razlike torej veljajo za skoraj 

neopazno prisotne in nemoteče:  

 

»Da, vendar niso moteče.« M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager) 

»V konstantnem stiku sem z obema regijama ves čas. Medkulturnih razlik se pri poslovanju 

med zaposlenimi skoraj ne čuti, te so bolj pomembne in opazne, ko referiramo na potrošnike 

različnega kulturnega ozadja.« M6 (Slo Sales Director Adria region) 

»Medkulturne razlike so prisotne povsod, tudi znotraj ene regije. To je dobro, saj potrebujemo 

različne perspektive in ljudi, da skupaj tvorimo čim bolj širok kolektiv, ki tako laže uresničuje 

želje naših kupcev. To je temelj našega podjetja. Sama jih ne občutim preveč, čeprav sem v 

stiku z vsemi zaposlenimi v naši regiji. Ekipa je skrbno izbrana in složna, večjih odstopanj ni, 

še posebej po kulturni plati.« M14 (Cro General Manager Adria region) 

»Niti ne, morda ker delamo za isto tržno regijo.« M10 (Cro Key Account manager) 

 

Do sprejemanja kulturnih navad so vsi vprašani pozitivno naravnani, gledajo pa proces z 

vidika medkulturnosti kot osnove svojega načina dela. Sprejete medkulturne navade morajo 

torej bolj pozitivno vplivati na poslovanje posameznika kot tudi podjetja kot opuščene. Pred 

vsem je torej spreminjanje in sprejemanje kulturnih navad pogojeno z uspešnostjo poslovanja. 

Sicer pa menijo tudi, da v okolju Slovenije in Hrvaške teh navad ni veliko.  

 

»DA, v kolikor je oseba premeščena v novo/drugo okolje, je večini v interesu, da se čim bolje 

poistoveti in adaptira na lokalno raven, kar je pomembno tudi za nadaljnji poslovni uspeh 

osebe v novem okolju.» M4 (Slo Trade & Category manager Adria region) 

»Tako kot napreduje Evropa in svet, napredujemo tudi mi, zato smo zaposleni že pred samim 

začetkom naših dejavnosti v podjetju skozi življenje samo sprejeli veliko navad iz drugih 

kultur in to včasih celo nezavedno aplicirali med zaposlene.« M5 (Slo Key Account manager) 

 »Če te navade blagodejno vplivajo na zaposlene, je to pozitiven korak k združevanju kultur 

in navad.« M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager) 

 

Obstoj predsodkov v večini zanikajo. Le en menedžer odgovarja, da predsodki med regijama 

obstajajo, ostali jim predvsem ne posvečajo pozornosti in menijo, da glede na skupno delo ni 

prostora niti interesa za to.  

 

»Včasih, a to ne vpliva na naše delovanje in sprejemanje.« M8 (Cro Key Account manager) 
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»V našem podjetju ne, saj vsi prihajamo iz geografsko strnjenega območja, kjer veliko razlik 

ni.« M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager)   

»Hm. Morda neki splošni bolj kot ne zabavni stereotipi, recimo vsi Slovenci smo Janezi, za 

nas pa so vsi Hrvati domoljubno vzvišeni. Toda takšne opazke so vedno zabavne ter 

konstruktivne, saj se vsi podzavestno trudimo dokazati nasprotno.« M10 (Cro Key Account 

manager) 

 

Pri odgovorih na presenečenja v obnašanju kolegov so odgovori precej splošno, glede na 

povezanost velikih presenečenj, sploh v negativni smeri, ne navajajo. Poudarek je bolj na 

pozitivnem presenečanju in grajenju odnosov, ki niso narodno opredeljeni.  

 

»Že nekaj mesecev imamo priložnost delati v Zagrebu z dekletom iz Zagreba, zelo sposobno 

brand menedžerko … Med samo prezentacijo je bila kljub očitni razliki med obema jezikoma 

njena energija fenomenalna, z nami se je celo pošalila na račun svojega naroda in pred samo 

prezentacijo povedala tudi nekaj šal na račun odnosov Slovenci − Hrvati. Čestitke kolegici, ki 

je dokazala, da je z znanjem in dobro karmo mogoče premostiti vse razlike in ovire.« M2 (Slo 

Junior Trade Marketing & Category manager) 

»V delovnem času se velikokrat zgodijo urgentne situacije, ki se v našem podjetju urejajo 

medregionalno. Ker skupaj s Hrvaško ter Bosno delujemo kot Adria regia, imamo, predvsem 

s Hrvati, veliko stvari, ki jih je nujno skoordinirati, usklajevati ter ažurno urejati. Sprva, ko je 

prišlo da takšne situacije, in ko ni šlo, kot bi moralo iti – neodzivno, sem bil presenečen ter 

malce paničen. Sedaj sem sprejel, da nihče ne postavi nalog, ki jih sporočiš kot prioriteto. Če 

stvar ni urejena znotraj pisarne, je dostikrat potreben precej dolgotrajen odzivni čas, zato se 

aktivnosti izvajajo z dvojno časovno rezervo.« M3 (Slo Key Cccount manager) 

»V času svojega dela v podjetju nisem zaznala nekega bistvenega presenečenja. Mogoče bi 

lahko rekla, da obe državi delujeta kot dve ekipi, ko gre za predajanje ali pa podajanje dela, 

katerega je vedno preveč, morda vsaka ekipa stoji za svojim delom, kar pa je razumljivo.« 

M10 (Cro Key Account manager) 

»Sodelovanje z našimi slovenskimi kolegi poteka nemoteno in je zelo plodno. Neprijetnih 

presenečenj nisem doživela ali opazila. Prej obratno. Prijetno presenečenje je recimo, ko vsi 

kolegi iz druge države govorijo tvoj jezik. Obratno to ne deluje.« M14 (Cro General Manager 

Adria region)  
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Nekaj bolj konkretnih opredelitev menedžerji ene in druge strani navajajo pri področjih 

učenja ene strani od druge. Dva vprašana iz različnih držav izpostavljata, da bi se lahko državi 

učili na napakah in uspehih ene ali druge regije, tako bi uspešnost procesov preizkušali samo 

enkrat. 

 

»Prodaja, marketing  na primer, če je neka aktivnost pri nekem kupcu na Hrvaškem bila 

uspešna, zakaj je ne prekopirati še na ostale trge …« M2 (Slo Junior Trade Marketing & 

Category manager) 

»Lahko bi se skupaj učili iz uspehov in napak enih ali drugih in ne vsak zase.« M7 (Slo Head 

of KAM)  

 

Slovenski menedžer izpostavlja točnost in ažurnost, 

 

»…bi lahko napredovali na področju točnosti in ažurnosti.« M3 (Slo Key Cccount manager) 

 

hrvaški menedžer pa večjo sposobnost tveganja na hrvaški strani:  

 

»Menim, da smo na hrvaški strani bolj nagnjeni k temu, da radi tvegamo. To je najbrž 

povezano tudi s tem, da je večina vodilnih menedžerjev pri nas odločna, tako odločitve 

potekajo hitreje.« M11 (Cro Senior Brand manager) 

»Mislim, da je sodelovanje v naši Adria regiji zelo pomembno in do sedaj smo sodelovali zelo 

kompaktno in usklajeno, ker se zavedamo, da eno dejanje povleče za seboj drugega. Če pa 

govorimo o stereotipih, pa bi lahko slovenska izpostava dobila nekaj več energije, hrvaška in 

ostale pa natančnosti in discipline.« M5 (Slo Key Account manager) 

 

Hrvaški menedžerji menijo tudi, da bi lahko napredovali na področju komunikacije in 

složnosti. 

 

»Definitivno na področju sodelovanja ter složnosti v smislu olajševanja dela, in ne obratno. 

Tukaj vedno prevlada boj za premoč in morda v ključnih momentih, ko gre za zmago, ali pa 

krivdo, le ne delujemo kot Adriatic regija.« M10 (Cro Key Account manager) 

»Na področju medsebojne komunikacije, ki bi precej pripomogla k dinamičnosti ter hitrosti 

dela.« M12 (Cro Key Account manager) 
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6.3. Organizacijska klima 

 

V drugem sklopu vprašanj smo preverjali, kako vprašani dojemajo in opredeljujejo 

organizacijsko klimo znotraj podjetja. sodelujoče smo spraševali po stopnji formalnosti 

odnosov med zaposlenimi na eni in drugi strani, po stopnji identifikacije s podjetjem, ali je le-

ta po njihovem mnenju visoka ali nizka. Komentirali so še stopnjo pripravljenosti na 

sodelovanje ter koliko je podjetje usmerjeno v inovacije, raven medsebojnega zaupanja 

regionalno in medregionalno ter vzdušje na meddržavnih družabnih srečanjih.  

 

V splošnem so odgovori drugega sklopa precej enotni. Najvišja stopnja enotnosti in 

popolnoma enako mnenje imajo menedžerji obeh držav o stopnji identifikacije s podjetjem.  

Dva slovenska menedžerja sta izrazila mnenje, da je na hrvaški strani stopnja identifikacije 

višja, kar je zanimivo.  

 

»Odvisno, pri Slovencih in Bosancih je nižja kot pri Hrvatih.« M1 (Slo Key Account 

manager) 

»Morda je na hrvaški strani višja kot na slovenski.« M6 (Slo Sales Director Adria region) 

 

Hrvati pri odgovorih analizirajo bolj njih same in odgovarjajo s svojega vidika.  

 

»Tu lahko govorim zase, in ker sem pri Henklu dobil svojo prvo zaposlitev, potem ko se 

opravil prakso, mi je skozi leta postalo delo v tem podjetju nekaj več in identifikacija s 

podjetjem se je posledično okrepila.« M8 (Cro Key Account manager) 

»Sama sem se zelo identificirala s podjetjem in verjamem, da je pri večini zaposlenih tako.« 

M14 (Cro General Manager Adria region)  

 

Prav tako so vsi razen enega vprašanega hrvaškega menedžerja enakega mnenja, da so vsi 

zaposleni v podjetju usmerjeni kolektivistično. Predvsem na hrvaški strani poudarjajo, da je 

znotraj kolektiva nujen posameznik, ki dobro opravlja svoje delo. Torej je vsak s svojim 

delom del kolektivne zavesti, dela in prispeva k skupnemu rezultatu.  

 

»Kolektivistično razmišljanje je prisotno v celotnem timu.« M2 (Slo Junior Trade Marketing 

& Category manager) 
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»Podjetje je mednarodno, sodelovanje je nujno, tako da hočeš nočeš naše podjetje stremi k 

temu, da so zaposleni povezani med seboj in delujejo kot kolektiv v vseh pogledih.« M5 (Slo 

Key Account manager) 

»Kolektivna zavest je za naše delo ključnega pomena. Posameznik sam ne more ustvariti 

takšnih rezultatov, kot jih lahko naredi usklajena skupnost.« M6 (Slo Sales Director Adria 

region) 

»Če se ne motim, imate v Sloveniji za to dober pregovor. V slogi je moč.« M8 (Cro Key 

Account manager) 

»Kot že omenjeno, vsak ima svoje delo, ki za seboj potegne še ostale, zato moramo delovati 

kot ekipa. Kolektiv je in mora biti.« M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager) 

 

Povsem enakega mnenja so vprašani tudi o vzdušju na družabnih srečanjih, ki so po mnenju 

vseh zelo prijetna, sproščena, prijateljska in neformalna. Udeležujejo se jih zelo radi, menijo 

tudi, da so druženja glede na bližino dokaj pogosta. Odnose nemalokrat vzpostavljajo tudi 

izven delovnega okolja.  

 

»Sem se udeležila. Odnosi so prijateljski, prijetni, neformalni.« M1 (Slo Key Account 

manager) 

»Seveda, vedno se udeležujem družabnih srečanj, ki jih je skozi leto kar lepo število. Vedno 

je sproščeno in zabavno.« M7 (Slo Head of KAM)  

»Redno se udeležujem srečanj s slovenskimi kolegi, znotraj našega podjetja pa vlada 

prijateljsko vzdušje.« M8 (Cro Key Account manager) 

»Odnosi znotraj naše ekipe in z zunanjimi sodelavci so korektni in pozitivni, zato se vedno 

radi srečamo tudi izven delovnega okolja.« M13 (Cro Key Account manager & Distributor) 

»Nekaj podobnih srečanj smo imeli, in ker tako pogosto sodelujemo, smo že preko dela stkali 

dovolj močne vezi, da s komunikacijo v precej bolj sproščenih situacijah posledično ni težav 

in ta temelji na prijateljstvu in zaupanju.« M14 (Cro General Manager Adria region)  

 

Pri opredelitvi tipa odnosov med zaposlenimi, torej, ali gre za formalne ali bolj neformalne 

odnose, se večina nagiba k mnenju, da med zaposlenimi vladajo odnosi neformalnega tipa, 

nekaj hrvaških menedžerjev omenja primernost odnosov glede na situacijo in rahlo 

hierarhično obarvanost, ki se dodaja stopnji formalnosti pri komunikaciji med zaposlenimi. 

Težav pri komunikaciji ni izpostavil nihče.  
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»Odnosi so odlični, so profesionalni in formalni, kadar pa situacija omogoča, pa so 

spontani in z nekaterimi tudi poglobljeni.« M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category 

manager) 

»V nekem smislu v medsebojnih odnosih prevladujeta kolegialnost ter spontanost. Res je, da 

je to odvisno od položaja osebe, s katero sodeluješ. Toda načeloma naj bi bili odnosi v Henklu 

zasnovani nehierarhično.« M10 (Cro Key Account manager) 

»Bolj prevladujeta formalnost in spontanost, podjetje ni hierarhično zasnovano, saj izhaja iz 

družinske strukture. Namen je, da smo vsi enaki. Naš cilj ni hierarhija, temveč uspeh našega 

podjetja.« M11 (Cro Senior Brand manager) 

 

Manjšo mero kolektivnega duha in vsesplošnega sprejemanja lahko zaznamo pri zaupanju 

med sodelavci, saj je velikokrat izpostavljeno zaupanje znotraj pisarne, torej znotraj regije, in 

poteka delo po pravilih, ko gre za sodelovanje z zunanjimi pisarnami. Načeloma to vprašani 

pripisujejo težji komunikaciji zaradi razdalje, zato so za korektno in učinkovito delo v 

takšnem primeru najboljša rešitev jasna navodila, pravila in nadzor odgovornega.  

 

»Bolj zaupajo svojim rojakom.« M1 (Slo Key Account Manager) 

 

Zaupanje je odvisno od oddelkov, večinoma med oddelki bolj zaznamo pravila in nadzor, 

znotraj oddelkov pa poteka zaupanje v naprej. Šest od sedmih vprašanih na slovenski strani 

bolj zaupa kolektivu znotraj poslovnih prostorov, kjer delajo. Neki hrvaški menedžer meni, da 

vsi delujejo po pravilih in z nadzorom, brez razlik. Ostali hrvaški menedžerji ne izpostavljajo 

toliko regionalne pogojenosti kot slovenski. 

 

»Vedno je lažje zaupati nekomu, ki ga videvaš vsak dan, kot pa tistemu, s katerim se samo 

slišiš. Oddaljenost je prav gotovo eden od dejavnikov, a vseeno, takšna podjetja morajo 

delovati na sodelovanju, pristni interakciji in zaupanju, da sploh lahko funkcionirajo. 

Zaupanje je in mora ostati.« M5 (Slo Key Account manager) 

»Zaupanje je predvsem pogojeno s količino skupnega dela.« M6 (Slo Sales Director Adria 

region) 

»Zaupanje in sodelovanje sta ključna dejavnika pri naših odnosih s tujimi sodelavci. Zaupanje 

mora biti obojestransko, da sodelovanje pride do izraza. Obstaja pa srednja pot med 

instiktivnim delom in sledenjem pravil, in v to smer se želimo premikati tudi v našem 

podjetju.« M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager) 
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»Ko gre za kolektiv znotraj istih prostorov, torej za rojake, si bolj zaupamo tudi v naprej. Ko 

delo zapusti pisarno, pa je potrebno upoštevati pravila in nadzor.« M11 (Cro Senior Brand 

manager) 

»Kot sem omenila v enem izmed zgornjih odgovorov, smo vedno odprti za nove predloge, ki 

prihajajo iz vrst strokovnjakov različnih področij, posel poznamo dovolj dobro, da 

prepoznamo dobre ali slabe ideje in se na podlagi tega kasneje tudi ravnamo. Zaupanje je 

ključnega pomena, v prvi fazi mora vsak verjeti vase in v svoje odločitve ter si zaupati.« M14 

(Cro General Manager Adria region)  

 

Enotno mnenje je, da so popolnoma vsi zaposleni v podjetju nagnjeni k razvoju in inovacijam. 

Nekateri govorijo o koristnem združevanju mladega živahnega duha, ki je poln idej, ter 

starejše izkušenosti. Za vse je inovativnost ključnega pomena. Hrvaški menedžer rahlo 

izpostavlja prednost hrvaškega okolja pri inovativnosti, in sicer zaradi bližine vodstvenih 

kadrov, kar pomeni ažurno strokovno podporo, publiko za širjenje ter tudi faktor, ki sprejema 

odločitve.  

 

»Inovativnost je ključnega pomena, zato vzpodbujamo mlade ter podpiramo ideje in opazimo 

talente. Naš kolektiv je raznolik, živahen, mlad in na drugi strani izkušen. Tako je na obeh 

straneh, tako združujemo ideje in svežino z izkušnjami in pravilno usmerjenostjo.« M6 (Slo 

Sales Director Adria region) 

»Orientiranost k inovacijam je vedno na prvem mestu, podjetje vsako leto organizira svetovni 

natečaj za študente (Henkel innovation chalenge). Zmagovalce tudi štipendira in jim omogoči, 

da se še naprej razvijajo znotraj podjetja.« M7 (Slo Head of KAM)  

»To je precej odvisno od okoljskih vibracij, včasih so pozitivne, drugič niso, ni vedno 

pozitivno biti inovativen in tudi ni pozitivno obtičati na enaki ravni. Tu je treba delati s 

pametjo, ki se je ne deli s konkurenco. Menim, da je to v obeh državah enako.« M10 (Cro 

Key Account manager) 

»Zelo aktivni. Kot sem že omenila, je hrvaško področje tukaj v prednosti, saj glede na bližino 

vodstvenega kadra laže in hitreje sprejema odločitve.« M11 (Cro Senior Brand manager) 

»Spodbujanje k inovativnosti, kreativnosti in uspešnosti je eno vodil naše korporacije. Vsi, ki 

si želijo prihodnosti znotraj nje, so aktivni.« M12 (Cro Key Account manager) 

»S tehnološkim napredkom in iskanjem novih in boljših rešitev so inovacije morda celo 

najpomembnejši del našega delovanja. Iščemo jih vsi.« M13 (Cro Key Account manager & 

Distributor) 
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6.4. Stil vodenja 

 

V tretjem sklopu vprašanj so sodelujoči z nami delili mnenje o pojavu hierarhije znotraj 

podjetja ter tem, koliko so menedžerji v svojem okolju oddaljeni od ostalih zaposlenih. 

Govorili so o timskem delu pri projektnem delu, sposobnosti prevzemanja tveganja pri 

odločitvah, o usposobljenosti in stopnji pripravljenosti za sodelovanje pri delu ter o 

nagrajevanju znotraj oddelkov.  

 

 Zelo jasen, enoten odgovor vseh menedžerjev smo dobili pri pogovoru o nagrajevanju znotraj 

podjetja. Pri tem enotno izražajo, da nagrajevanje v takšni korporaciji ni stvar posameznika, 

marveč je jasno določeno in velja za celotno globalno korporacijo. Nekaj vprašanih dodaja, da 

se prilagaja proračunu.  

 

»Model je predpisan korporacijsko in na osnovi pogodb o zaposlitvi.« M2 (Slo Junior Trade 

Marketing & Category manager) 

»Politika podjetja je v vseh državah enaka oziroma prilagojena ekonomskemu stanju. 

Produktivnost je visoka v vseh naših izpostavah.« M5 (Slo Key Account manager) 

»Ne vem, kako se nagrajuje v ostalih državah, pri nas je ta sistem znan in v uporabi, odkar 

sem zaposlen v podjetju.« M8 (Cro Key Account manager) 

»Ne. Sistem nagrajevanja je povsod enak in v naprej določen. Individualne zadeve ne 

štejejo.« M11 (Cro Senior Brand manager) 

»Sistem nagrajevanja je določen, lahko pa je kdo bolj radodaren s pohvalami in težnjam k 

nagrajevanju uslužbencev kot drugi.« M13 (Cro Key Account manager & Distributor) 

»Naša regija je ena najbolj produktivnih glede na rezultate iz prejšnjih let med vsemi v 

Evropi. Nagrade se razdelijo, če za to obstaja finančna osnova.« M14 (Cro General Manager 

Adria region) 

 

Glede izražanja hierarhičnosti so vprašani dokaj enakovredni. Splošni vtis odgovorov je, da le 

te ni opaziti v odnosih med zaposlenimi. Veliko odgovorov govori o nerazpoznavnih razlikah 

v vodenju. Distanco med menedžerji in zaposlenimi po večini opisujejo kot majhno, slovenski 

menedžer dodaja še, da se tuji menedžerji obnašajo bolj hierarhično. 

 

»Majhna distanca. Tuji menedžerji se obnašajo bolj hierarhično.« M1 (Slo Key Account 

manager) 
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»Hierarhija je pri nas znana in nespremenjena že nekaj časa. Hrvaški sodelavci zaradi večjega 

trga skrbijo tudi za več uporabnikov naših izdelkov, in zato je logično, da so vodje oddelkov 

prisotni tam. Vsak ve, kaj je njegova naloga, to skuša opraviti odlično, ne glede na položaj.« 

M5 (Slo Key Account manager) 

»Bolj kot hierarhično gledanje gre za spoštljiv odnos do nadrejenih ali do bolj izkušenih.« M6 

(Slo Sales Director Adria region) 

 

Hrvaški menedžerji več govorijo o hierarhiji, opredeljujejo jo kot bolj neopazno, a vseeno 

obstoječo. Bolj kot o tem govorijo o neki kulturi spoštovanja bolj izkušenih zaposlenih. 

Omenijo pa tudi, da občutek hierarhičnosti narašča s stopnjo menedžerja.  

 

»Vodstvo skrbi, da so vsi zaposleni vključeni v dejavnosti našega podjetja in da rešitve 

poiščemo skupaj. Odgovornost nosijo tisti na višjih položajih, neka hierarhija obstaja, kar je 

nujno za nemoteno delovanje podjetja.« M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager) 

»Morda bi na to morali odgovoriti ostali zaposleni. Menim, da bolj kot hierarhija obstaja neko 

spoštovanje do uspešnih menedžerjev na vodilnih položajih, ali pa le radi mislimo, da je tako. 

Z osebnega vidika menim, da se slovenski menedžerji obnašajo manj hierarhično kot hrvaški, 

vendar imajo na Hrvaškem dodeljene tudi višje položaje.« M10 (Cro Key Account manager) 

»Kar zadeva hierarhijo in poudarjanje le-te, je precej podobno. Distanca med menedžerji in 

ostalimi zaposlenimi je praktično nevidna, narašča pa s stopnjo menedžerja.« M12 (Cro Key 

Account manager) 

»Opazi se rahla distanca, za katero menim, da je bolj odgovorno podjetje samo in ne stil 

menedžerja.« M15 (Cro Junior Brand manager) 

 

Pri opredelitvi težav s timskim delom in organizacijo se pokaže razlika med državama, saj 

nekaj slovenskih menedžerjev izpostavi problem pomanjkanja komunikacije ter dolgotrajnost 

procesov meddržavne komunikacije, ki zmanjšuje učinkovitost dela. Ostali ne podajajo 

mnenja, saj ne vidijo težav pri timskem delu.  

 

»Osebno ne, na splošno prihaja do pomanjkanja komunikacije med državami.« M1 (Slo Key 

Account manager) 

»Da. Precej dolgotrajni so medregijski procesi pri delu, kar se ne bi smelo dogajati.« M3 (Slo 

Key Account manager): 
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»Če nastanejo težave, se zahteva, da se jih kolektivno tudi odpravi. Neusklajenost ne sme 

vplivati na kvaliteto dela.« M6 (Slo Sales Director Adria region) 

 

Na hrvaški strani večina izpostavlja timsko delo kot recept za morebitne težave. Drugih 

problemov ne izpostavljajo, po večini so mnenja, da težav ni, da sta podjetje ter osebje dobo 

organizirana za nemoten skupinski potek dela.  

 

»Probleme rešujemo s timskim delom in to je odgovor na vprašanje.« M8 (Cro Key Account 

manager) 

»Vsako podjetje naleti na težave, tudi Henkel ni izjema. Rešujemo jih prav s skupnim delom. 

Težki časi so nas še bolj zbližali in nam vcepili mentaliteto timskega dela. Splošna težava, ki 

je nadregijska, je delitev delovnih nalog.« M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager) 

»Niti ne. Kot velika korporacija imamo vedno izrazito določena pravila ter ustaljene postopke 

dela. Dokler znotraj ekipe vsak opravi svoje delo korektno, ni težav. To so preddispozicije 

vsakogar, ki dela v podjetju.« M11 (Cro Senior Brand manager) 

»Niti ne. Vsi se zavedamo, da timsko delo sestavljajo posamezniki, ki se zavedajo svojih 

nalog in jih opravijo korektno. Če je tako, ni težav.« M12 (Cro Key Account manager) 

»Ni težav, razen ko nam ne delujejo telefoni.« M15 (Cro Junior Brand manager) 

 

O vlogi tujih menedžerjev pri reševanju konfliktov so si vprašani edini, da se težav v podjetju 

lotevajo s posvetovanjem in pogovorom brez posredovanja drugim direktivam. Menijo tudi, 

da je reakcija menedžerja prilagojena resnosti konflikta in situaciji. Situacije lahko rešujejo 

tudi s pogovorom z drugimi vodilnimi osebami.  

 

»Tuji menedžerji po navadi to rešujejo s pogovorom z drugimi vodji.« M1 (Slo Key Account 

manager) 

»Odvisno od situacije, po navadi se težave rešujejo znotraj oddelka, podjetja, države. Če je 

problem večji ali vseobsegajoč, se normalno v reševanje le-tega skušajo vmešati vsi. 

Posvetovanje, dogovarjanje in direktive so temelji dobrih odnosov in dobrih poslov.« M5 (Slo 

Key Account manager) 

»Vsi so nagnjeni k posvetovanju in dogovoru, če je to dopustno.« M6 (Slo Sales Director 

Adria region) 
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»Napetosti in konflikti se rešujejo tam, kjer nastanejo. Če to ni mogoče, potem je potrebna 

direktiva, ki stvari postavi na svoje mesto. Definitivno se ne sme izgubljati časa ter storilnosti 

s takšnimi zadevami in pripovedovati o njih.« M7 (Slo Head of KAM)  

»Ob morebitnih težavah se le-te rešujejo znotraj podjetja, znotraj ekipe, saj ne želimo teh 

težav prenašati na ostale sodelavce, vsak torej poskrbi za svoje.« M9 (Cro Key Account 

manager & Sales Manager) 

»Odvisno, o kakšnih konfliktih govoriva. Načeloma to ni stvar, ki sodi v posel. Držimo pa se 

načela, da se vse pove na glas. Pri vsakdanjem zelo dinamičnem in stresnem poslovanju in 

delu z ogromnimi količinami trgovin, izdelkov, ljudi, nabavo, reklamo in usklajevanjem 

stalno prihaja do nesporazumov, ki jih moramo reševati hitro in sproti.« M11 (Cro Senior 

Brand manager) 

»Če gre za konflikt, ki lahko oškoduje podjetje ali zaposlenega, potem je to treba urediti z 

direktivo.  

Vsakdanje težave komunikacijske narave ali pa majhne nesporazume rešujemo med seboj 

dnevno − se posvetujemo, dogovorimo.« M12 (Cro Key Account manager) 

»Vsak ve, kaj je njegova odgovornost in posledično ravna tako. Vsi konflikti so rešljivi, 

rešujemo jih skupaj in po navadi znotraj pisarne.« M13 (Cro Key Account manager & 

Distributor) 

 

Enotno mnenje imajo menedžerji o usposobljenosti zaposlenih za sodelovanje pri delu. Nihče 

od vprašanih ni drugačnega mnenja, vsi menijo, da so zaposleni kompetentni za svoje delo. 

To podprejo tudi s preprosto indikacijo o uspešnosti podjetja, čeprav brez sposobnosti 

zaposlenih ne bi bilo. Izpostavijo tudi glavno vodilo korporacije (Odličnost je naša strast). 

 

»Seveda, drugače naše podjetje ne bi bilo uspešno.« M5 (Slo Key Account manager) 

»Da. Odličnost je naša strast.« M7 (Slo Head of KAM)  

»Vsak del podjetja se med nabiranjem delovnih izkušenj izobražuje in pripravlja na naslednji 

izziv. Vsi se vedno znova učimo in na to smo ponosni, saj rastemo kot celota.« M9 (Cro Key 

Account manager & Sales Manager) 

»Henkel ima enega najbolj izobraženih kadrov v Evropi, z leti nabiranja izkušenj se ta le 

krepi.« M13 (Cro Key Account manager & Distributor) 

»Mislim, da so menedžerji v naši regiji zelo strokovni, izobraženi in usposobljeni za delo, ki 

ga opravljajo. Henkel kot korporacija konstantno skrbi za primerno izobrazbo in 

usposobljenost svojih zaposlenih.« M14 (Cro General Manager Adria region)  
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Največ razlik v tretjem sklopu vprašanj opažamo pri pripravljenosti sprejemanja poslovnih 

tveganj ter nagnjenosti k tveganim odločitvam. V tem spektru na hrvaški strani lahko 

zaznamo indikacije, da so Hrvati tisti, ki so bolj nagnjeni k omenjenemu. Mnenja so precej 

različna. Kot razlog vprašani navajajo neposreden stik z vodilnimi kadri ter posledično 

možnost za hitrejše sprejemanje odločitev. Nekaj vprašanih predvsem iz slovenskega okolja 

zavrača ideje o impulzivnem odločanju, saj menijo, da je sprejemanje poslovnih odločitev 

stvar statističnega ozadja ter logičnega sklepanja v zvezi z dejanskim stanjem, kjer gre 

predvsem za predhodno analizo stanja in nato odločitev. Takšne odločitve so torej utemeljene 

in statistično podkrepljene. Nekateri omenjajo tudi povezavo tveganja z velikostjo posledic.  

 

»V izjemnih primerih se sprejmejo TVEGANE odločitve, če so le-te potrebne.« M4 (Slo 

Trade & Category manager Adria region) 

»Tvegane odločitve se sprejemajo glede na oceno uspešnosti, ki jo lahko prinesejo. Torej 

premišljeno. Če je potrebno, se tveganja sprejemajo.« M6 (Slo Sales Director Adria region) 

»Odločitve se sprejemajo sorazmerno s količino tveganja in preudarno.« M7 (Slo Head of 

KAM)  

»Ne, delovanje hrvaškega in slovenskega dela podjetja je zelo podobno in temelji na 

sodelovanju, tako da odločitve sprejemamo skupaj.« M8 (Cro Key Account manager) 

»Da. Vsi sprejemajo tveganja. Mogoče smo hrvaški menedžerji bolj drzni, saj imamo na 

razpolago večji trg kot Slovenci.« M12 (Cro Key Account manager) 

»Nagnjenost k tveganju je na obeh straneh podobna, morda se z velikostjo trga želja po 

tveganju poveča, saj je majhno napako laže pokriti. Nagnjenost k odločitvam − tveganim ali 

ne, pa se veča glede na hierarhično lestvico.« M14 (Cro General Manager Adria region)  

»Odvisno od tega, kdo prevzema tveganje.« M15 (Cro Junior Brand manager) 

 

6.5. Nacionalni in regionalni vzorci ter tradicije 

 

V sklopu vprašanj o nacionalnih ter regionalnih vzorcih in tradicijah smo spraševali v dveh 

vprašanjih. V prvem vprašanju smo sodelujoče vprašali, ali menijo, da obstojijo posebne 

nacionalne specifike. V drugem vprašanju smo spraševali, kaj menijo o produktivnosti in 

delovni motivaciji na hrvaški in slovenski strani.  

Slovenski menedžerji so izpostavil naslednje lastnosti hrvaških menedžerjev:  
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»Hrvati so bolj verni, tradicionalni in bolj predani podjetju. Slovenci radi čim prej končajo 

delo in odidejo domov k družini in prijateljem.« M1 (Slo Key Account manager) 

»Govor je včasih malce bolj energičen, velikokrat skozi govor pokažejo svoja čustva oz. 

odnos do problema ali izziva. Zdi se mi, da so tudi bolj drzni pri sprejemanju nekaterih 

odločitev.« M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager) 

»Čeprav se Slovenci vedno radi dvigamo nad jug, še vedno korakamo z našimi južnimi 

sosedi.« M5 (Slo Key Account manager) 

 

Približno polovica slovenskih menedžerjev meni, da se ne izraža nobena specifična 

značilnost. 

 

»Posebej se ne izraža nobena specifična nacionalno pogojena značilnost na nobeni strani. Vsi 

imamo svoje narodne značilnosti, tako je tudi prav, saj laže razumemo potrošniške potrebe 

okolja, iz katerega prihajamo tudi sami in se tako lahko bolj poistovetimo z našimi kupci.« 

M6 (Slo Sales Director Adria region) 

 

Hrvaška stran odgovarja precej bolj splošno, večina meni, da v splošnem obstojijo razlike 

med vsemi narodi, kar je logično. 

 

»Seveda ima vsak narod svoje značilnosti, a do izraza prihajajo samo pozitivne.« M8 (Cro 

Key Account manager) 

 

Nekaj sodelujočih meni, da ni opaziti nobenih specifik. 

 

»Ker prihajamo takorekoč iz iste države, tega praktično ni mogoče opaziti.« M9 (Cro Key 

Account manager & Sales Manager) 

»Menim, da ne. O, morda, da vsi Slovenci govorijo hrvaško.« M11 (Cro Senior Brand 

manager) 

»Seveda, narodno poreklo je posebnost vsakega. Mar ne?« M12 (Cro Key Account manager) 

 

Eden sodelujoči izpostavlja slovensko zadržanost in hrvaško vročekrvnost.  

 

»Mogoče smo Hrvatje malce bolj vročekrvni in ponosni, Slovenci pa bolj zadržani.« M13 

(Cro Key Account manager & Distributor)  
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»V splošnem ne, če pa gledamo mikrospektivno, potem seveda obstojijo razlike med Hrvati in 

Slovenci, odvisno tudi od področja, od koder prihajajo (Dalmacija, Zagorje ali pa Primorska 

in Prekmurje v Sloveniji).« M15 (Cro Junior Brand manager) 

 

Pri vprašanju o stopnji storilnosti in delovni motivaciji hrvaški menedžerji govorijo predvsem 

o enakosti v storilnosti in motivaciji, saj spadamo v isto regijo. Omenjajo večjo storilno 

učinkovitost, ker so v njihovi državi stacionirani vodilni menedžerji. Lastnosti prizadevanja, 

motivacije, učinkovitosti in vodilni položaj v poslovanju pripisujejo vsem.  

 

»Načeloma smo vsi maksimalno produktivni in storilni. Hrvaška ima pač večji trg, več 

zaposlenih, pri nas je stacioniranih več vodstvenih kadrov.« M11 (Cro Senior Brand manager) 

»Ni razlik. Vsi smo enako delovno motivirani, naš cilj je v skladu s podjetjem biti najboljši, 

za to, da bi zadovoljili naše kupce, si prizadevamo vsak dan.« M12 (Cro Key Account 

manager) 

»Kot sem omenila zgoraj, smo ena najbolj produktivnih izpostav našega podjetja in s tem 

nimamo težav. Tako v Zagrebu kot v Ljubljani imamo sposobne ljudi, ki so v večini za svoje 

delo dobro plačani in posledično motivirani.« M14 (Cro General Manager Adria region)  

»Glede na to, da smo Adria tim, ni razlik, saj vsi delamo za isto podjetje.« M15 (Cro Junior 

Brand manager) 

 

Slovenski menedžerji v odgovorih izpostavijo večjo predanost sosedov, prav tako večjo 

storilnost zaradi lociranosti vodstvenih kadrov. Izpostavijo tudi slabo odzivnost hrvaške strani 

ter večjo naprednost in produktivnost slovenske strani.  

 

»Hrvaški del je bolj predan in bolj motiviran, na delovnem mestu je pripravljen preživeti več 

časa.« M1 (Slo Key Account manager 

»Storilnost je v hrvaški centrali večja kot v Sloveniji, kar je velikokrat pogojeno s stalno 

prisotnostjo vseh vodij vsak dan.« M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager) 

»V splošnem ni razlik, hrvaška stran ima zaradi prisotnosti vodilnih kadrov večjo storilno 

učinkovitost.« M7 (Slo Head of KAM)  

»Slovenska stran je manjša, bolj ažurna. Na Hrvaškem se procesi zavlačujejo, trpi odzivnost.« 

M3 (Slo Key Cccount manager) 

»Slovenci so veliko bolj produktivni in napredni.« M4 (Slo Trade & Category manager Adria 

region) 
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»Hrvati so bolj motivirani in bolj drzni, posamezniki neorganizirani, Slovenci bolj 

produktivni, izkušeni.« M6 (Slo Sales Director Adria region) 

 

6.6. Komuniciranje in stiki znotraj podjetja 

 

V naslednjem sklopu vprašanj smo spraševali predvsem po jezikovni izobraženosti in o naravi 

stikov med menedžerji obeh držav. Sodelujoči so nam povedali, katere jezike uporabljajo pri 

vsakdanjem komuniciranju na delovnem mestu, katerih jezikov se učijo dodatno, ter kakšne 

so obveznosti znanja jezikov za zaposlene.  

 

Komuniciranje ne predstavlja težav nikomur od vprašanih, saj je meddržavna komunikacija 

nekaj vsakdanjega in ustaljenega. Posebnost slovenskih menedžerjev je, da skoraj vsi govorijo 

hrvaško, tako tudi komunicirajo s hrvaškimi sodelavci, medtem ko nihče od hrvaških 

menedžerjev ne govori slovensko. Vsi vprašani govorijo angleško, to je tudi uradni jezik 

podjetja in je zato nujno potreben pri komunikaciji z ostalimi regijami. 

Malo sodelujočih se uči novih tujih jezikov, tisti, ki se učijo nov jezik, se v večini učijo 

nemško. Nihče od slovenskih menedžerjev se ne uči novih jezikov.  

 

»Vsi zaposleni, predvsem menedžerji, morajo govoriti uradni jezik multinacionalke, to je 

angleščina. Načrtovalci prodaje morajo znati nemško, saj komunicirajo večinoma v 

nemščini.« M7 (Slo Head of KAM)  

»Znanje tujih jezikov je temelj dobrega sodelovanja s tujimi partnerji in sodelavci. Angleščina 

kot uradni jezik korporacije ter nemščina kot lastni jezik sedeža korporacije sta jezika, ki ju je 

treba obvladovati – odvisno od okolja ter sodelavcev, s katerimi ima kdo stik.« M13 (Cro Key 

Account manager & Distributor)  

»Prodaja, Marketing, Supply Chain in Finance so oddelki, kjer morajo vsekakor znati 

angleško ali nemško, saj vsak dan komunicirajo s sedežem.« M15 (Cro Junior Brand 

manager)  

 

Pri težavah v komunikaciji slovenski menedžerji omenjajo problem prostorske ločenosti, kar 

omogoča le komuniciranje preko medijev, to pa zniža kvaliteto.  

»Problemi so bolj v smislu prostorske ločenosti => komunikacija poteka večinoma preko 

telefonov in mailov in ne v živo.« M1 (Slo Key Account manager) 
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Na obeh straneh izpostavijo vprašani tudi občasne jezikovne nesporazume, ki se po navadi 

končajo zabavno.  

 

»V primeru slabega znanja hrvaščine sta komuniciranje in delo lahko kar pestra, na koncu se 

seveda besednim nesporazumom dobro nasmejimo.« M7 (Slo Head of KAM) 

»Včasih morda pride do nesporazumov zaradi nerazumevanja slovenskega ali hrvaškega 

jezika. Seveda smo vedno v časovni stiski, zato sta potrebni natančnost in učinkovitost. Za 

veliko nesporazumov ni prostora.« M12 (Cro Key Account manager) 

»Včasih, a nikoli v pomembnih trenutkih. V ključnih trenutkih smo složni kor Adria regija.« 

M13 (Cro Key Account manager & Distributor) 

 

6.7. Cv/potek kariere 

 

V šestem sklopu vprašanj so nam sodelujoči zaupali svoje poklicne poti, svoj trenutni naziv 

kjer delujejo v podjetju Henkel, ter koliko let že delajo za podjetje.  

Skupno se lahko pohvalijo s pestrimi kariernimi potmi, kar nekaj od sodelujočih menedžerjev 

pri raziskavi je v Henklu delalo na različnih delovnih mestih, do vodilnih položajev so prišli 

postopoma. Tako lahko sklepamo, da dodobra poznajo delo na vseh področjih, saj so ga 

opravljali tudi sami. Nekaj vprašanih je v podjetju pričelo s študentskim delom ter nato 

napredovalo, spet drugi pa so izkušnje pridobivali v drugih podjetjih.  

 

NAZIVI DELOVNIH MEST:  

 

M.1: »Skrbnik ključnih kupcev.«  

M.2: »Mlajši Trade marketing in category menedžer za segment kozmetike.«  

M.3: »Skrbnik ključnih kupcev.« 

M.4: »Trade marketing in category menedžer za celotno Adria regijo v segmentu Home care.«  

M.5: »Skrbnik ključnih kupcev (kozmetika) pri podjetju Henkel Slovenija, d. o. o.«  

M.6: »Prodajni direktor Adria regije.«  

M.7: »Vodja za skrbnike ključnih kupcev, segment kozmetike.«  

M.8: »Skrbnik ključnih kupcev in field sales manager.«  

M.9: »Skrbnik ključnih kupcev in prodajni menedžer.«  

M.10: »Skrbnik ključnih kupcev.«  
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M.11: »Starejši menedžer blagovnih znamk.«  

M.12: »Skrbnik ključnih kupcev.«  

M.13: »Skrbnik ključnih kupcev in distributer.«  

M.14: »Generalni menedžer Adria regije.«  

M.15: »Mlajši menedžer blagovnih znamk.«  

 

Povprečna delovna doba slovenskih menedžerjev v podjetju Henkel je 6 let, povprečna 

delovna doba hrvaških menedžerjev pa 8 let in pol. Najkrajša zaposlitev na slovenski strani je 

2 leti, na hrvaški pa 4 leta. Najdaljša delovna doba na Hrvaškem je 16 let, v Sloveniji pa 11 

let.  

 

7. SKLEPNE UGOTOVITVE  

 

 
Skozi teoretično opredelitev ter praktično raziskavo kulturnih vzorcev slovenskih in hrvaških 

menedžerjev v multinacionalni korporaciji Henkel smo ugotovili, da specifične kulturne 

navade ne vplivajo na poslovanje skupin.  

Potrdili smo obe na začetku postavljeni hipotezi:  

 

- Hipoteza: kulturni vzorci slovenskih in hrvaških menedžerjev so relativno 

kompatibilni. K temu pripomoreta poznavanje kulture in neposredna geografska 

bližina. 

- Hipoteza: organizacijsko kulturo slovenskega in hrvaškega dela obe strani enačita kot 

enotno, kljub temu da je ta različna in patriotsko pogojena. 

 

Iz pridobljenih odgovorov lahko trdimo, da so kulturni vzorci Slovencev in Hrvatov na 

delovnem mestu resnično kompatibilni. Vidik neposredne geografske bližine odigra skozi 

raziskavo pomemben spekter, saj so zaposleni v obeh državah konstantno v stiku. Sestanki in 

kolektivna druženja so zelo pogosti, tako se zaposleni dobro poznajo in temu primerno tudi 

bolje sodelujejo.  
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Opazili smo veliko težo in striktno upoštevanje krovnih vrednot in vodil podjetja. Velik 

pomen se v splošnem daje upoštevanju različnih kultur. Nasprotno s pojavom podcenjevanja, 

ki bi se lahko razvilo glede na nacionalne predsodke zgodovinskih korenin, se tukaj razvija 

globalno spoštovanje vseh kulturnih pogojenosti. To je namenjeno čim boljši možnosti 

spoznavanja okolja in vseh razsežnosti v njem. Tako lahko podjetje oziroma zaposleni 

natančno spoznajo tudi navade in kulturne značilnosti kupcev in jim dejansko nudijo, kar 

želijo.  

 

Pred vsemi pogojenostmi je v podjetju v ospredju vodilo biti najboljši v svojem segmentu. 

Vedno delati na inovacijah, se razvijati in biti najboljši. Tega se, kot lahko vidimo skozi 

odgovore na vprašanja, držijo domala vsi sodelujoči menedžerji. Ena stran drugo nedvomno 

zelo dobro pozna. Tako lahko potrdimo, da vsi našteti pogoji nedvomno vplivajo na uspešnost 

poslovanja. Lahko celo rečemo, da so zaposleni v obeh državah bližino in skupne lastnosti 

dobro izkoristili, predsodke in ostale nacionalistično obarvane predsodke pa so v veliki meri 

izločili iz dejavnikov, ki bi vplivali na komunikacijo. Menimo, da veliko pripomore tudi to, da 

vsi Slovenci govorijo hrvaško.  

 

Opazili smo nekaj manjših odstopanj, kot je recimo večja pripravljenost na tveganje hrvaške 

strani in hkrati večja vestnost na slovenski strani. Posebno iz vprašanj o organizacijski kulturi 

lahko dodatno potrdimo drugo podano tezo. Odnosi niso patriotsko ali nacionalno pogojeni. 

Organizacijska kultura je dejansko poenotena. K temu v veliki meri veliko prispeva skupno 

vodstvo, ki je deljeno med obe državi.  

 

7.1. Analiza po različnih tipologijah 

 

V sklopu uvodnih vprašanj ter v sklopu o komuniciranju in stikih znotraj podjetja lahko 

izpostavimo dokaj similaren vrednostni sistem obeh držav, kar pripisujemo dobro in zelo 

natančno ter striktno izdelani lestvici vrednot ter vodil, ki se aplicirajo znotraj korporacije na 

obe državi, prav tako kot na ostalo širše okolje. Gre za vrednote, ki ob delu znotraj 

korporacije postanejo skupne in na katerih se posledično tvori tudi nova, skupna, tako 

imenovana Henklova kultura.  
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Če vzporejamo odgovore sodelujočih iz obeh držav, lahko rečemo, da so vsi uslužbenci 

osvojili vrednostni sistem podjetja. Ne moremo trditi, da je za takšno delovanje potrebna 

odučitev osebi lastnih vrednostnih sistemov, saj le-ta velja za proces, kar pa časovno in 

pogojeno z učinkom ni kompatibilno z dinamičnostjo uspehov in dela, zato lahko 

predvidevamo, da je kompatibilnost z vrednostnim sistemom pogoj za možnost dela v 

podjetju. Tako posamezniki s kompatibilnimi vrednotnimi sistemi ne potrebujejo velike mere 

spreminjanja ter prilagajanja organizacijskemu sistemu. Prav tako so tudi znotraj 

organizacijskega vrednostnega sistema zmanjšane razlike med državami.  

 

Kljub temu ostaja v obeh okoljih nacionalna kulturna pogojenost oziroma značilnosti 

posameznih okolij, kjer se posamezniki s kompatibilnimi vrednotami razvijajo. Te so s strani 

korporacije podprte ter dobrodošle, saj se tako v menedžerjih združujejo specifike okolja, kjer 

podjetje deluje, z vrednotami podjetja. Tako se korporacija kar najbolj spretno, naravno ter na 

potrošniku lasten način približa vsaki kulturi, kjer deluje posebej, pa čeprav z univerzalnimi 

vrednotami in cilji.  

 

V hrvaško-slovenskem okolju glede na odgovore sodelujočih menedžerjev ni toliko čutiti 

nacionalnih pogojenosti. Nekdo celo vzporeja mednarodne razlike s specifičnostjo značilnosti 

glede na posamezne pokrajine znotraj obeh držav. To ima sicer zgodovinsko vrednost, saj je 

dejstvo, da so tako slovenske kot tudi hrvaške pokrajine zaznamovane z obema svetovnima 

vojnama, ter odvisno od pokrajine nosijo različne pridihe, ki so jih za seboj pustili narodi in 

politični režimi. Temu primerno je tudi medsebojno sprejemanje, ki je nekje bolj naravno kot 

drugje. Lahko pa v splošnem trdimo, da je redko tako zakoreninjeno, da bi prevladalo nad 

organizacijsko strukturo podjetja.  

 

Če kulturo obravnavanega okolja opredelimo po De Cockovi tipologiji štirih tvadrantov, 

lahko rečemo, da je prevladujoči kvadrant četrti, kar pomeni, da gre za predvsem ciljno 

usmerjeno in informacijsko integrirano kulturo. Glede na izpostavljanje jasnega in enotnega 

cilja vseh zaposlenih lahko rečemo, da so delovne naloge posameznikov jasno določene. To 

lahko razberemo tudi iz odgovorov na vprašanje o timskem delu. Iz slednjih je razvidno, da je 

timsko delo predpisana oblika delovanja znotraj podjetja, kljub temu pa je znotraj skupine 

jasno in točno določena naloga vsakega posameznika, ki se tega tudi zaveda.  
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Po opredelitvi po Handyju glede na raziskano na hrvaški in slovenski strani govorimo 

predvsem o kulturi nalog. Menedžerji so ciljno usmerjeni, tudi podjetje je, glede na odgovore 

zavezano izobraževanju svojih zaposlenih. V kolikor zaposleni ne dihajo s podjetjem, jih 

nadomestijo kompatibilnejši členi – to lahko sklepamo glede na povprečno starost vprašanih 

ter glede na izpostavljanje spoštovanja glede na izkušnje.  

 

Pri tipologiji po Trompenaarsu in Hampden Turnerju gre v obravnavanem podjetju predvsem 

za podobnost idealnemu tipu vodnega izstrelka. Pri vprašanih lahko čutimo popolno predanost 

projektom ter svojemu delu. To se nekoliko meša z izraženo visoko stopnjo identifikacije s 

podjetjem na obeh straneh.  

 

Predvsem se z vprašanji o nagnjenosti k tveganjem, o timskem delu, hierarhičnosti, stopnji 

identifikacije s podjetjem lahko navežemo na Hofstedejeve tipologije. Najprej bomo 

izpostavili definicijo razpona moči, kje obe državi opredeljujemo kot okolji z majhnim 

razponom moči. V nobenem izmed okolij ni čutiti velikega razpona. Iz odgovorov o 

nagrajevanju, ki je predpisano in javno zabeleženo kot pravilo, sklepamo, da ni velikih razlik 

v plačah zaposlenih. Tudi stopnja izobraženosti in medsebojnega mnenja o usposobljenosti je 

na visoki ravni in zelo pozitivna. Za obe strani prav tako lahko rečemo, da se bolj izraža 

individualizem znotraj obeh okolij, ki se močno kaže v težnjah po inovativnosti in 

univerzalizmu pri upoštevanju pravil. Sodelavci na obeh straneh sami branijo svoje interese 

in, kot je današnjemu času primerno, dolgotrajna skrb za zaposlene ni v praksi. V ospredju je 

predvsem poslovni uspeh, temu primerno pa mora biti napreden tudi kader. Hrvaški 

menedžerji prav tako tudi v naši raziskavi kažejo večjo nagnjenost k tveganju in sprejemanju 

tveganih odločitev, kar lahko v prvi vrsti pripišemo bolj temperamentnim kulturnim 

preddispozicijam. Enako odstopanje smo lahko videli v raziskavi Svetličiča in Raškoviča, 

rezultat je prikazan v tabeli 5.1. 

 

Prav tako opažamo pri odgovorih sodelujočih večjo mero vestnosti, kar priča o večji meri 

ženskih vrednot (tabela 5.2) v slovenskem okolju. V slovenskem okolju prav tako beležimo 

več ženskih menedžerjev. Zasebno življenje še vedno ostaja dokaj ločeno od službenega, 

čeprav je v obeh regijah delovni čas evropski, kar precej posega v ločevanje zasebnega in 

službenega.  
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7.2. Sklepne misli 

 

Ob zaključku lahko po uspešno izvedeni teoretični opredelitvi ter praktični potrditvi zadanih 

hipotez rečemo, da ob analizi medkulturnih razlik slovenskih in hrvaških menedžerjev nismo 

odkrili negativnih odstopanj. V poslovanju lahko najdemo veliko pozitivnih elementov, ki so 

sproženi prav iz univerzalnih smernic podjetja samega. Govorimo o izdelanih vrednostnih 

sistemih, vodilih poslovanja in etičnem kodeksu. Menimo torej, da je slednje razlog za 

uspešno medkulturno poslovanje in sodelovanje. Prostor za izboljšavo ostaja na polju 

meddržavne komunikacije, kjer lahko vidimo, kako pomemben je medosebni stik ter delo s 

pristnim medčloveškim stikom. Prav pomanjkanje tega povzroča komunikacijske zaplete, 

prelaganje nalog, časovne zaplete, težko trdimo, da se z ustrezno tehnologijo težava ne bi dala 

rešiti, saj bi bili lahko celoten delovni čas preko različnih medijev na razpolago ne le eni, 

temveč pisarnam po celem svetu. S tem pa lahko tvegamo upoštevanje predpisov in po drugi 

strani spreminjamo delovno okolje, kar lahko pripelje do neznanih situacij in reakcij 

posameznikov.  

 

Menimo, da je primer poslovne kulture in medsebojnega sodelovanja Hrvaške in Slovenije v 

podjetju Henkel lahko ocenjen zelo pozitivno.  

76 



 

8. VIRI IN LITERATURA 
 

 

- ANSOFF, IGOR (1987) Corporate Strategy. London: Penguin Books Ltd. 

- COX, TAYLOR  in BEALE L., RUBY (1997) Developing Competency to Manage 

Diversity: Readings, Cases & Activities. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 

Inc.  

- CZINKOTA, MICHAEL in  RONKAINEN, ILKKA (1994) International marketing. 

Fort Worth: The Dryden Press. 

- DIOSCURI PROJECT. Dostopno prek: http://www.dioscuriproject.net (6.4.2014). 

- GRADUATES IN TERITARY EDUCATION – THOUSANDS (2013) dostopno prek: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graduates_in_tertiary_education-

thousands.jpg (25.4.2014). 

- GUDYKUNST, B. WILLIAM (1998) Bridging differences: Effective Intergroup 

Communication, third edition. London: SAGE Publications Inc.  

- HENKEL VISIONS&VALUES (2011) Dostopno prek: 

http://www.henkel.si/sis/content_data/211440_Vision_and_Values_2011_EN.pdf 

(10.3.2011). 

- HENKEL. Dostopno prek: http://www.henkel.com (2.6.2014). 

- HOFSTEDE, GEERT (1984) Culture's Consequences: International Differences in 

Vork-Related Values. Newbury Park: Sage Publications, Inc.  

- HOFSTEDE, GEERT (2001) Culture's Consequences, Comparing Values, Behaviors, 

Institutions and Organizations Across Nations. Thousand Oaks: Sage Publication Ltd.  

- HOFSTEDE, GEERT (2005) Culture and organizations: software of the mind. New 

York: McGraw-Hill. 

- HRASTELJ, TONE (1995) Podjetniški izzivi mednarodnega poslovanja. Ljubljana: 

Gospodarski vestnik. 

- HRASTELJ, TONE (2001) Mednarodno poslovanje v vrtincu novih priložnosti. 

Ljubljana: GV Založba.  

- IVANKO, ŠTEFAN (2000) Strukture in procesi v organizaciji. Ljubljana: Visoka 

upravnja šola.  

77 



 

- JELOVAC, DEJAN in REK, MATEJA (2010) Komuniciranje v medkulturnem okolju 

Ljubljana: Založba Vega. 

- JEŠOVNIK, PETER (2001) Osnove mednarodnega trženja. Koper : Visoka šola za 

management. 

- JITSKE, KRAMER in KARIN, BURGMAN (14.9.2010) Intercultural conflicts: How 

our judgements become our teachers. Dostopno prek: 

http://www.humandimensions.nl/upload/UserFiles/File/Article%20Intercultural%20C

onflict%20Kramer%20Brugman%20DEF(1).pdf (19.3.2014). 

- JUHANT, JANEZ (2009) Etika 1. Na poti k vzajemnI človeškosti. Ljubljana: 

Študentska založba. 

- JURŠE, MILAN (1999) Mednarodni marketing. Maribor: Univerza v Mariboru, 

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor. 

- KAVČIČ, BOGDAN (1994) Oganizacijska kultura. V: KAVČIČ, BOGDAN, 

TAVČAR, MITJA, PUČKO, DANIJEL, IVANKO, ŠTEFAN, LIPIČNIK, BOGDAN, 

GRIČAR, JOŽE, REPOVŽ, LEON REPOVŽ, VIZJAK, ANDREJ, VAHČIČ, ALEŠ, 

RUS, VELJKO, BOHINC, RADO in MOŽINA, STANE (ur.) Management. 

Radovljica: Didakta, str. 174-211.  

- KENDA, VLADIMIR (2001) Mednarodno poslovanje. Maribor: Ekonomsko-

poslovna fakulteta.  

- MESNER-ANDOLŠEK, DANA (1995) Vpliv kulture na organizacijsko strukturo. 

Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.  

- PIRC, ALEŠA SAŠA (2000): Učenje združbe in ravnanje z znanjem. Finance, 

14.12.2000. Dostopno prek:  http://www.finance.si/1238/U%C4%8Denje-

zdru%C5%BEbe-in-ravnanje-z-znanjem 

- PREVIŠIĆ, JOZO in OZRETIĆ DOŠEN, ĐURĐANA (1999) Međunarodni 

marketing. Zagreb: Masmedia. 

- RAŠKOVIČ, MATEVŽ in SVETLIČIČ, MARJAN (2011) Pomen poznavanja 

nacionalnega značaja in kulturnih posebnosti za slovensko gospodarsko diplomacijo: 

primer Hrvaške in  Srbije. V: Teorija in praksa, 48 (3). Ljubljana: Univerza v 

Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, str. 776-799.   

- ROZMAN, RUDI (2000) Analiza in oblikovanje organizacije. Ljubljana: Ekonomska 

fakulteta.  

- SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA. Dostopno prek: http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ge=kultura (13.4.2014). 

78 



 

- TERMINOLOŠKI SLOVAR VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA. Dostopno prek: 

http://www.termania.net/slovarji/terminoloski-slovar-vzgoje-in-

izobrazevanja/3475014/kultura (13.4.2014). 

- TREVEN, SONJA (2001) Mednarodno organizacijsko vedenje. Ljubljana: GV 

Založba. 

- TROMPENAARS, FONS in HAMPDEN-TURNER, CHARLES (1998) Riding the 

waves of culture: understanding cultural diversity in business, second edition. New 

York: McGraw Hill. 

- VILA, ANTUN (2000) Organizacija v postmoderni družbi. Ljubljana: Založba 

moderna organizacija v okviru FOV. 

- VODOPIVEC, VESNA(2008) V: Ravnanje z znanjem – primer globalnega podjetja  

Scania CV AB, magistrsko del. Ljubljana: Ekonomska Fakulteta. 

79 





 

PRILOGE 
 
 

PRILOGA 1.  

 

VPRAŠALNIK 

 

Vprašalnik za polstrukturirani intervju ter odgovori slovenskih in hrvaških menedžerjev 

družbe Henkel AG & Co. KGaA. 

 

1) Uvodna vprašanja 

Ali se zavedate, da je družba Henkel stičišče različnih kultur, ki lahko pomembno vplivajo na 

uspešnost njenega poslovanja? 

Ali občutite medkulturne razlike zaposlenih v podjetju? 

Ali so zaposleni pripravljeni sprejemati določene navade iz drugih kultur? 

Ali so pri zaposlenih prisotni določeni predsodki oziroma stereotipi o sodelavcih, ki prihajajo 

iz drugih držav? 

Prosim, če mi lahko navedete kakšen primer ali situacijo v zvezi z obnašanjem 

hrvaških/slovenskih sodelavcev, ki vas je v bližnji preteklosti dodobra presenetil. Ali pa 

takšnega primera niste doživeli oz. niste zaznali nobenega presenečenja. 

Na katerem področju menedžmenta bi se po vašem mnenju lahko obe strani – domači in tuji 

menedžerji - česa naučili ena od druge? 

 

2) Organizacijska klima  

1. Kako razumete in ocenjujete odnos hrvaških/slovenskih menedžerjev, glede: 

komuniciranja in medsebojnih odnosov: ali gre za bolj formalno obnašanje, ali prevladujeta 

neformalnost in spontanost? 

identifikacije s podjetjem: je visoka ali nizka? 

zaupanja med sodelavci; ali bolj zaupajo svojim rojakom ali tu ni razlik? So bolj nagnjeni k 

pravilom in nadzoru, manj pa k temu,  da bi vnaprej zaupali? 

so bolj individualistično oz. kolektivistično usmerjeni? 

orientiranost k inovacijam: ali so aktivni v smislu dajanja novih rešitev? 

 



 

družabnost in komunikativnost –  ali ste se udeležili kakšnih družabnih srečanj, kako se  

hrvaški/slovenski menedžerji tu obnašajo?   

 

3) Stili vodenja 

Ali se vam zdi, da gre pri hrvaških/slovenskih menedžerjih za veliko ali majhno distanco med 

njimi in ostalimi skupinami zaposlenih? Je hierarhija večja v čisto domačem okolju ali se tuji 

menedžerji obnašajo bolj hierarhično? 

Ali imate kakšne probleme (ali sploh ne) s timskim delom in projektno organizacijo? 

Kako bi ocenili vlogo tujih menedžerjev v reševanju napetosti in konfliktov v podjetju? Ali to 

prepuščajo drugim menedžerjem? So bolj nagnjeni k posvetovanju oz. dogovarjanju  ali k 

direktivam? 

Ali se vam zdi, da so hrvatski/slovenski menedžerji in ostali sodelavci pripravljeni in 

usposobljeni za participacijo in sodelovanje pri delu? 

Ali se vam zdijo hrvaški/slovenski menedžerji pripravljeni sprejemati določena poslovna 

tveganja, če je to potrebno? Ali so bolj ali manj nagnjeni k tveganim odločitvam? 

Ali uporabljajo hrvaški/slovenski menedžerji drugačen sistem nagrajevanja za stimuliranje 

storilnosti/produktivnosti? Ali se vam zdi, da se v tem smislu razlikujejo od 

slovenskih/hrvaških modelov? 

 

4) Nacionalni in regionalni vzorci ter tradicije 

Ali obstaja po vašem mnenju pri hrvaških/slovenskih sodelavcih kakšna posebna nacionalna 

značilnost oz. specifika? 

Kako bi označili razlike v storilnosti/produktivnosti (na splošno) in delovni motivaciji med 

slovenskimi in hrvaškim podjetjem? 

 

5) Komuniciranje in stiki znotraj podjetja 

Kateri jezik uporabljate za vsakodnevno komuniciranje na delovnem mestu? 

Ali se učite katerega izmed tujih jezikov/katerega?  

Ali se morajo določene skupine zaposlenih naučiti tujega jezika zaradi mednarodnega okolja 

podjetja? Katerega? 

Ali prihaja pri komuniciranju do kakršnih koli problemov? 

 

 

 

 



 

6) CV / potek kariere: 

Ali lahko na kratko opišete vašo profesionalno pot oz. kariero? 

Naziv vašega delovnega mesta: 

Koliko let že delate v družbi Henkel? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PRILOGA 2.  

 

ODGOVORI SODELUJOČIH 

 

Ali se zavedate, da je družba Henkel stičišče različnih kultur, ki lahko pomembno vplivajo na 

uspešnost njenega poslovanja? 

M1 (Slo Key Cccount manager): Da 

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Da 

M3 (Slo Key Cccount manager): Da 

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): DA, prepletanje različnih kultur znotraj 

enega podjetja pomeni neštete prednosti tako na lokalnem kot tudi na globalnem področju. 

M5 (Slo Key Account manager): Se zavedam in se mi obenem za mednarodno podjetje zdi to, 

da je naše podjetje takšno kulturno in družbeno stičišče, nujno. 

M6(Slo Sales Director Adria region): Se zavedam, to je tudi ključna lastnost našega podjetja. 

M7 (Slo Head of KAM): Se zavedam 

M8 (Cro Key Account manager): Da. 

M9(Cro Key Account manager & Sales Manager): Seveda, od samega začetka moje 

zaposlitve se srečujem s številnimi kulturami iz različnih držav. 

M10 (Cro Key Account manager): Da, seveda, ker gre za multinacionalno podjetje je 

prilagajanje prodajnemu okolju prvotnega pomena. 

M11 (Cro Senior Brand manager): Da 

M12 (Cro Key Account manager): Seveda,zelo dobro.  

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Da, se zavedam in to je eden največjih 

razlogov, da smo uspešni in uživamo v delu s tujimi partnerji. 

M14 (Cro General Manager Adria region): Absolutno se zavedam tega. 

M15 (Cro Junior Brand manager): Henkel je mednarodno podjetje, kjer regije in s tem 

različne kulture s seboj sodelujejo, se dopolnjujejo ipd. 

 

Ali občutite medkulturne razlike zaposlenih v podjetju? 

M1 (Slo Key Account manager): Da  

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Da, vendar niso moteče.  

M3 (Slo Key Cccount manager): Da 

 



 

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): NE, medkulturnih razhajanj takorekoč ni, 

veliko je izmenjav med državami, kulturami, prepletanje navad , ver,… vendar nikoli ni 

občutiti razlik!  

M5 (Slo Key Account manager): Pri sodelovanju s sodelavci, s katerimi si delim poslovne 

protore tega ne občutim, saj obstaja domačnost in s tem tudi zaupanje. S sodelovanjem s 

tujimi partnerji pa so te razlike pogosto očitne. 

M6 (Slo Sales Director Adria region): V konstantnem stiku sem z obema regijama, ves čas. 

Medkulturnih razlik se pri poslovanju med zaposlenimi skoraj ne čuti, te so bolj pomembne in 

opazne ko referiramo na potrošnike različnega kulturnega ozadja.  

M7 (Slo Head of KAM) : Medkulturne razlike se občutijo, kar je pravilno in pomembno za 

uspešnost našega dela. 

M8 (Cro Key Account manager): Da, a so zelo majhne. 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): Razlike so vidne na vsakem koraku, tako 

v domačih kot tujih podjetjih, a dokler ne ogrožajo delovanja podjetja samega, ampak 

produktivnost in uspešnost nadgrajujejo, se mi zdi to nepogrešljiv del. 

M10 (Cro Key Account manager): Niti ne, morda ker delamo za isto tržno regijo. 

M11 (Cro Senior Brand manager): Odvisno od situacije. Načeloma so medkulturne razlike 

stalnica, saj gre za multinacionalno podjetje. 

M12 (Cro Key Account manager):  Ko se nahajamo znotraj domačih prostorov ne, ko stopimo 

v prostore drugih regij da.  

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Henkel je stičišče ljudi, ki prihajajo iz 

mnogih različnih družbenih in kulturnih okolij, tako da se razlike občutijo. 

M14 (Cro General Manager Adria region):  Medkulturne razlike so prisotne povsod, tudi 

znotraj ene regije. To je dobro, saj potrebujemo različne perspektive in ljudi, da skupaj 

tvorimo čim bolj širok kolektiv, ki tako laže uresničuje želje naših kupcev. To je temelj 

našega podjetja. Sama jih ne občutim preveč, čeprav sem v stiku z vsemi zaposlenimi v naši 

regiji. Ekipa je skrbno zbrana in složna, večjih odstopanj ni, še posebej po kulturni plati. 

M15 (Cro Junior Brand manager): Ne. 

 

Ali so zaposleni pripravljeni sprejemati določene navade iz drugih kultur? 

M1 Slo Key Account manager): Da.  

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Da. 

M3 (Slo Key Cccount manager): Da. 

 



 

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): DA, v kolikor je oseba premeščena v 

novo/drugo okolje je večini v interesu, da se čim bolje poistoveti in adaptira na lokalno raven 

kar je pomembno tudi za nadaljni poslovni uspeh osebe v novem okolju.  

M5 (Slo Key Account manager): Tako kot napreduje Evropa in svet, napredujemo tudi mi, 

zato smo zaposleni že pred samim začetkom naših dejavnosti v podjetju, skozi življenje samo, 

sprejeli veliko navad iz drugih kultur in to včasih celo nezavedajoče, aplicirali med zaposlene. 

M6 (Slo Sales Director Adria region): Seveda, če je to potrebno 

M7 (Slo Head of KAM) : Tega ne vem, za naše, torej slovensko okolje menim da smo 

pripravljeni – ne nazadnje tudi vsi govorimo hrvaško. Morda bi lahko rekel, da je na drugi 

strani situacija drugačna. V primeru da gre za naše kupce, pa smo vsi pripravljeni sprejeti vse, 

v kolikor to pripelje do boljšega prodajnega rezultata 

M8 (Cro Key Account manager): Teh navad ni veliko, ali pa vsaj ne izstopajo. 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): Če te navade blagodejno vplivajo na 

zaposlene, je to pozitiven korak k združevanju kultur in navad. 

M10 (Cro Key Account manager):  Da.  

M11 (Cro Senior Brand manager): Če jim te pri poslovanju koristijo, ali če sami prihajajo iz 

drugega okolja potem da. 

M12 (Cro Key Account manager):  Da, če je to dobro za podjetje. 

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): S tem pri Henklu nimamo težav in 

sprejemamo vsakega, ne gled na njegovo ozadje. 

M14 (Cro General Manager Adria region) : V prvi vrsti se vse kulturne navade posameznikov 

spoštujejo. Tudi znotraj podjetja se vedno učimo eden od drugega. Ker smo ljudje odprti in 

ker je posledično odprto naše podjetje, ni razloga zakaj tega ne bi mogli storiti. 

M15 (Cro Junior Brand manager): Da 

 

Ali so pri zaposlenih prisotni določeni predsodki oziroma stereotipi o sodelavcih, ki prihajajo 

iz drugih držav? 

M1 (Slo Key Account manager): Ne.  

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Ne. 

M3 (Slo Key Cccount manager): Da. 

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): NE,kot že razvidno iz zgornjih 

odgovorov.  

M5 (Slo Key Account manager): Verjamem, da obstajajo, a večina o njih ne želi govoriti. 

M6 (Slo Sales Director Adria region): Ne.  

 



 

M7 (Slo Head of KAM): Ne. 

M8 (Cro Key Account manager): Včasih, a to ne vpliva na naše delovanje in sprejemanje. 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): V našem podjetju ne, saj vsi prihajamo iz 

geografsko strnjenega območja, kjer veliko razlik ni. 

M10 (Cro Key Account manager):  Hm. Morda neki splošni bolj kot ne zabavni stereotipi, 

recimo vsi Slovenci smo Janezi, za nas pa so vsi Hrvati domoljubno vzvišeni. Toda takšne 

opazke so vedno zabavne ter konstruktivne saj se vsi podzavestno trudimo dokazati 

nasprotno.  

M11 (Cro Senior Brand manager): Ne. 

M12 (Cro Key Account manager):  Ne. 

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Ne, ker pri timskem delu za predsodke ni 

prostora. 

M14 (Cro General Manager Adria region) : Menim, da ne, v meri, ki bi bila lahko škodljiva. 

Predsodki na podlagi stereotipov so, a ti niso obremenjujoči, prej so uporabljeni v sklopu bolj 

sproščenega pogovora in ne med sklepanjem poslov ali samim delovanjem podjetja. 

M15 (Cro Junior Brand manager): Ne. 

 

Prosim, če mi lahko navedete kakšen primer ali situacijo v zvezi z obnašanjem 

hrvaških/slovenskih sodelavcev, ki vas je v bližnji preteklosti dodobra presenetil. Ali pa 

takšnega primera niste doživeli oz. niste zaznali nobenega presenečenja. 

M1 (Slo Key Account manager): Ni bilo presenečenja, saj so nam medkulturne razlike 

poznane. 

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Že nekaj mesecev imamo priložnost 

delati v zagrebu z deklico iz Zagreba, zelo spospobno brand managerko.  

Ko je prevzemala segment nege las od predhodnika, ki je bil hrvat, smo imeli pomisleke kako 

bo to izpeljala. 

Med samo prezenetacijo kljub očitni razliki med obema jezikoma, je bila njena energija 

fenomenalna, z nami se je celo pošalila na račun svjojega naroda in pred samo prezentacijo 

povedala tudi par šal na račun odnosov Slovenci-Hrvati. Čestitke kolegici, ki je  dokazala, da 

se z znanjem in dobro karmo da premostiti vse razlike in ovire. 

M3 (Slo Key Cccount manager): Tekom dela se velikokrat zgodijo urgentne situacije, ki se v 

našem podjetju urejajo medregionalno. Ker skupaj s Hrvaško ter Bosno delujemo kot Adria 

regia imamo, predvsem s Hrvati ogromno stvari, ki jih je nujno skoordinirati, usklajevati ter 

ažurno urejati. Sprva, ko je prišlo da takšne situacije in, ko ni šlo kot bi moralo iti – 

 



 

neodzivno, sem bil presenečen ter malce paničen. Sedaj sem sprejel, da nihče ne postavi 

nalog, ki jih sporočiš kot prioriteto. Če stvar ni urejena znotraj pisarne je dostikrat potreben 

precej dolgotrajen odzivni čas, zato se aktivnosti izvajajo z dvojno časovno rezervo.   

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): Ni primera 

M5 (Slo Key Account manager): Nekaj primerov obstaja, a nič pretresljivega. Najbrž je tako 

povsod, ko so sestanki in dogovori težki in naporni, se hitro lahko malce v šali, malce zares, 

pošalimo na tuj račun. 

M6 (Slo Sales Director Adria region): Glede na povezanost se narodno pogojena presenečenja 

ne dogajajo. 

M7 (Slo Head of KAM): Nisem doživel nobenega negativnega presenečenja. Glede na mlad 

kolektiv nacionalistične opredelitve niso več moderne, naš odnost pa je na dovolj visoki ravni, 

da delamo zgolj na pozitivnih presenečenjih, ki so pogojena delovno in ne narodno.  

M8 (Cro Key Account manager): Kakšnih negativnih presenečenj nisem zasledil. Obstajajo 

razlike v načinu dela, a je to ponavadi nemoteče 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): Kakšnih negativnih presenečenj nisem 

opazil. 

M10 (Cro Key Account manager): Tekom svojega dela v podjetju nisem zaznala nekega 

bistvenega presenečenja. Mogoče bi lahko rekla da obe državi delujeta kot dve ekipi, ko gre 

za predajanje ali pa podajanje dela, katerega je vedno preveč morda vsaka ekipa stoji za svojo 

pisarno. Kar pa je razumljivo.    

M11 (Cro Senior Brand manager): Nisem doživela nobenega takšnega presenečenja. 

M12 (Cro Key Account manager):  Nisem doživel 

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): / 

M14 (Cro General Manager Adria region) : Sodelovanje z našimi slovenskimi kolegi poteka 

nemoteno in je zelo plodno. Neprijetnih presenečenj nisem doživela ali opazila. Prej obratno. 

Prijetno presenečenje je recimo, ko vsi kolegi z druge države govorijo tvoj jezik. Obratno to 

ne deluje.  

M15 (Cro Junior Brand manager): Nisem zaznala nobenih negativnih presenečenj.  

 

Na katerem področju menedžmenta bi se po vašem mnenju lahko obe strani – domači in tuji 

menedžerji - česa naučili ena od druge? 

M1 (Slo Key Account manager): Pogajanja 

 



 

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Prodaja, marketing  na primer, če 

je neka aktivnost pri nekem kupcu na hrvaškem bila uspešna, zakaj je ne prekopirati še na 

ostale trge 

Pri urejejanju tabel, poročil  poenotiti standardne obrazce za vse države na enak način 

M3 (Slo Key Cccount manager): Skladno s prejšnjim odgovorom bi lahko napredovali na 

področju točnosti in ažurnosti.  

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): Definirati je potrebno področje mngt-a, 

preobsežen pojem? 

M5 (Slo Key Account manager): Mislim, da je sodelovanje v naši Adria regiji zelo 

pomembno in do sedaj smo sodelovali zelo kompaktno in usklajeno, ker se zavedamo, da eno 

dejanje povleče za seboj drugega. Če pa govorimo o stereotipih, pa bi lahko slovenska 

izpostava dobila nekaj več energije, hrvaška in ostale pa natančnosti in discipline. 

M6(Slo Sales Director Adria region): to je precej odvisno od posameznikov, v splošnem bi 

lahko vzajemno učenje med obema državama moralo potekati bolj intenzivno.  

M7 (Slo Head of KAM) : lahko bi se skupaj učili iz uspehov in napak enih ali drugih in ne 

vsak zase.  

M8 (Cro Key Account manager): Vsaka država deluje na svojem področju in ga pozna 

najbolje, torej tuji partnerji se najprej posvetujejo z nami, naredijo poizvedbo, saj jim mi za 

svoje delo ponujamo najboljši vpogled. Verjamem, da je tako tudi v Sloveniji. 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): Učimo se iz dneva v dan, vsako mnenje in 

pomoč tujih strokovnjakov, če je na mestu, sprejemamo z odprtimi rokami. Ker smo 

mednarodno podjetje, je učenje in apliciranje novih praks nujno potrebno. 

M10 (Cro Key Account manager): Definitivno na področju sodelovanja ter složnosti v smislu 

olajševanja dela in ne obratno. Tukaj vedno prevlada boj za premoč in morda v ključnih 

momentih, ko gre za zmago, ali pa krivdo le ne delujemo kot Adriatic regija.   

M11 (Cro Senior Brand manager): Menim da smo na hrvaški strani bolj nagnjeni k temu, da 

radi tvegamo. To je najbrš povezano tudi s tem, da je večina vodilnih managarjev pri nas, tako 

odločitve potekajo hitreje. 

M12 (Cro Key Account manager):  Na področju medsebojne komunikacije ki bi precej 

pripomogla k dinamičnosti ter hitrosti dela.  

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Henkel je dovolj močna in zmogljiva 

korporacija, zato omogoča izobraževanjeobeh strani na skoraj vsakem koraku. 

M14 (Cro General Manager Adria region) : V Zagrebu imamo sedež Adria regije, tako da se 

večina stvari in dogodkov v zvezi s podjetjem dogaja in odvija pri nas. Pri tem nam tuji 

 



 

strokovnjaki zelo pomagajo, ne samo slovenski, temveč tudi iz drugih držav, kjer Henkel 

deluje. Sama z odprtimi rokami sprejemam strokovna mnenja in konstruktivne kritike, se 

skušam prilagoditi in poiskati srednjo pot. Vsi se učimo in srkamo znanje eden od drugega. 

M15 (Cro Junior Brand manager): / 

 

AD 2) Organizacijska klima  

 

1. Kako razumete in ocenjujete odnos hrvaških/slovenskih menedžerjev, glede: 

komuniciranja in medsebojnih odnosov: ali gre za bolj formalno obnašanje, ali prevladujeta 

neformalnost in spontanost? 

M1 (Slo Key Account manager): Neformalnost in spontanost. 

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Odnosi so odlični, so profesionalni in 

formalni, kadar pa situacija omogoča, pa so spontani in z nekaterimi tudi poglobljeni. 

M3 (Slo Key Cccount manager): Prevladujeta neformalnost in spontanost. 

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): Prevladuje sproščeno/neformalno 

obnašanja in komunikacija. 

M5 (Slo Key Account manager): Naše sodelovanje in interakcija sta zelo sproščeni in 

temeljita na prijateljskih vezeh. 

M6(Slo Sales Director Adria region): Odnosi so predvsem pristni in se prilagajajo odnosu in 

situaciji.  

M7 (Slo Head of KAM) : Odnosi so korektni, spontani. 

M78(Cro Key Account manager): Odnosi znotraj podjetja so korektni, profesionalni in 

pošteni. 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): S komunikacijo zaradi podobnega 

družbenega okolja in skupne zgodovine težav takorekoč ni, pri sporazomevanju uporabljamo 

več jezikov, od materinega hrvaškega do slovenskega, nemškega in angleškega. 

M10 (Cro Key Account manager):  V nekem smislu v medsebojnih odnosih prevladujeta 

kolegialnost ter spontanost. Res je, da je to odvisno od položaja osebe s katero sodeluješ. 

Toda načeloma naj bi bili odnosi v Henklu zasnovani nehierarhično.  

M11 (Cro Senior Brand manager): Bolj prevladujeta formalnost in spontanost, podjetje ni 

hierarhično zasnovano saj izhaja iz družinske strukture. Namen je, da smo si vsi enaki. Naš 

cilj ni hierarhija temveč uspeh našega podjetja.  

Menim, da je to pogojeno tudi s starostjo zaposlenih, saj tvorimo zelo mlad kolektiv. 

M12 (Cro Key Account manager): Bolj prevladujeta neformalnost in spontanost.  

 



 

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Naše vezi so prijateljske, takšna je tudi 

komunikacija. 

M14 (Cro General Manager Adria region) : Malo obojega. Ker naše delo obsega veliko 

komuniciranja s slovenskimi sodelavci in ker smo se skozi leta dobro spoznali, menim da se 

znamo ravnati in pogovarjati situaciji in trenutku primerno. 

M15 (Cro Junior Brand manager): Prevladujeta neformalnost in spontanost.  

 

Identifikacije s podjetjem: je visoka ali nizka? 

M1 (Slo Key Account manager): Odvisno, pri Slovencih in Bosancih je nižja kot pri Hrvatih. 

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Visoka. 

M3 (Slo Key Cccount manager): Visoka. 

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): Visoka. 

M5 (Slo Key Account manager): Menim, da je visoka. Vsak, ki postane del podjetja in se 

počuti kot del kolektiva ima to pripadnost. 

M6(Slo Sales Director Adria region): morda je na hrvaški strani višja kot na slovenski. 

M7 (Slo Head of KAM) : Visoka. 

M8 (Cro Key Account manager): Tu lahko govorim zase in ker sem pri Henklu dobil svojo 

prvo zaposlitev, potem ko se opravil prakso, mi je tekom let postalo delo v tem podjetju nekaj 

več in identifikacija s podjetjem se je posledično okrepila. 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): Visoka, vsak ima svoje delo, ki ga za 

dobrobit podjetja, skuša opraviti po svojih najboljših močeh in na poti se nenamerno stkejo 

tudi prijateljske vezi in pripadnost. 

M10 (Cro Key Account manager):  Identifikacija s podjetjem je pri vseh precej visoka, saj 

delo za naše podjetje vseeno prevzame 80 odstotkov celotnega dne.  

M11 (Cro Senior Brand manager): Visoka. 

M12 (Cro Key Account manager):  Visoka. 

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Kakor za koga, a zdi se mi da se vsak 

človek, ki se trudi za neko podjetje, kmalu začne počutiti kot del ekipe ali tima in se v sklopu 

tega identificira s podjetjem. 

M14 (Cro General Manager Adria region) : Sama sem se zelo identificirala s podjetjem  in 

verjamem, da je pri večini zaposlenih tako. 

M15 (Cro Junior Brand manager): Visoka. 

 

 

 



 

Zaupanja med sodelavci; ali bolj zaupajo svojim rojakom ali tu ni razlik? So bolj nagnjeni k 

pravilom in nadzoru, manj pa k temu, da bi vnaprej zaupali? 

M1 (Slo Key Account Manager): Bolj zaupajo svojim rojakom. 

Zaupanje odvisno od oddelkov, povečinoma med oddelki bolj zaznamo pravila in nadozr, 

znotraj oddelkov pa se zaupa vnaprej. 

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Zaupanje je, ne glede na to, od kod 

sodelavec prihaja. 

M3 (Slo Key Cccount manager): znotraj regionalne pisarne je zaupanje smiselno. V 

mednarodnem sodelovanju delujeno poleg zaupanja preko pravil in nadzora. 

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): Ni razlik. 

M5 (Slo Key Account manager): Vedno je lažje zaupati nekomu, ki ga videvaš vsak dan kot 

pa tistemu s katerim se samo slišiš. Oddaljenost je pravgotovo faktor, a vseeno, takšna 

podjetja morajo delovati na sodelovanju, pristni interakciji in zaupanju, da sploh lahko 

funkcionirajo. Zaupanje je in mora ostati. 

M6(Slo Sales Director Adria region): zaupanje je predvsem pogojeno s količino skupnega 

dela.  

M7 (Slo Head of KAM) : največje zaupanje je znotraj oddelka, znotraj pisarne. Ko se delo 

deli v druge oddelke igramo po pravilih, da je delo opravljeno korektno.  

M8 (Cro Key Account manager): Ker imamo korektne odnose s tujino in vemo, da gre za 

izobražene ljudi na pravih položajih, takšnih razlik praktično ni. 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): Zaupanje in sodelovanje sta ključna 

dejavnika pri naših odnosih s tujimi sodelavci. Zaupanje mora biti obojestransko, da 

sodelovanje pride do izraza. Obstaja pa srednja pot med instiktivnim delom in sledenju pravil 

in v to smer se želimo premikati tudi v našem podjetju. 

M10 (Cro Key Account manager): Zase lahko trdim da bolj zaupam svojim rojakom, reprosto 

ker so poleg mene vsak dan, ker skupaj delamo. Tudi področja so tako razdeljena med države.   

M11 (Cro Senior Brand manager): Ko gre za kolektiv znotraj istih prostorov, torej za rojake si 

bolj zaupamo tudi v naprej. Ko delo zapusti pisarno pa je potrebno upoštevati pravila in 

nadzor. 

M12 (Cro Key Account manager): Mislim da ljudem okoli sebe v istem delovnem okolju 

najbolj zaupamo vsi. Ostalo gre po pravilih.   

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Zaupanje med hrvaškimi in slovenskimi 

sodelavci je obojestransko, v iskanju boljših rešitev in odgovor zaupamo tistemu, ki najde 

najboljšo, ne glede na to ali je iz Hrvaške ali Slovenije. 

 



 

M14 (Cro General Manager Adria region) : Kot sem omenila v enem izmed zgornjih 

odgovorov, smo vedno odprti za nove predloge, ki prihajajo iz vrst strokovnjakov različnih 

področij, posel poznamo dovolj dobro, da prepoznamo dobre ali slabe ideje in se na podlagi 

tega kasneje tudi ravnamo.zaupanje je ključnega pomena, v prvi fazi mora vsak verjeti vase in 

v svoje odločitve ter si zaupati.  

M15 (Cro Junior Brand manager): Ni razlike.Nagnjeni so k pravilom i nadzoru 

 

So bolj individualistično oz. kolektivistično usmerjeni? 

M1 (Slo Key Account manager): Kolektivistično. 

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Kolektivistično razmišljanje je 

prisotno v celotnem timu.  

M3 (Slo Key Cccount manager):Kolektivistično.  

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): Kolektivistično. 

M5 (Slo Key Account manager): Podjetje je mednarodno, sodelovanje je nujno, tako da hočeš 

nočeš, naše podjetje stremi k temu, da so zaposleni povezani med seboj in delujejo kot 

kolektiv v vseh pogledih.  

M6 (Slo Sales Director Adria region): kolektivna zavest je za naše delo ključnega pomena. 

Posameznik sam ne more ustvariti takšnih rezultatov, kot jih lahko naredi usklajena skupnost. 

M7 (Slo Head of KAM) : vsak posameznik razmišlja kolektivno. 

M8 (Cro Key Account manager): Če se ne motim imate v Sloveniji za to dober pregovor. V 

slogi je moč. 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager):  

Kot že omenjeno vsak ima svoje delo, ki za seboj potegne še ostale, zato moramo delovati kot 

ekipa. Kolektiv je in mora biti. 

M10 (Cro Key Account manager): Menim da na žalost vedno bolj individualistično.  

M11 (Cro Senior Brand manager): Kolektivistično. Kljub temu je znotraj kolektiva vsak sam 

odgovoren za svoje delo. Odgovornosti se ne prevzema.  

M12 (Cro Key Account manager):  Kolektivistično. 

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Kolektivistično. 

M14 (Cro General Manager Adria region) : Kolektivistično. Ker sodelujemo tudi s tujimi 

državami moramo biti složni in sodelovati. 

M15 (Cro Junior Brand manager): Kolektivno 

 

 

 



 

Orientiranost k inovacijam: ali so aktivni v smislu dajanja novih rešitev? 

M1 (Slo Key Account manager): da 

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Vedno. 

M3 (Slo Key Cccount manager): Da 

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): Da 

M5 (Slo Key Account manager): To je prednost izkušenega kadra, ki pridobiva energijo z 

mladim in zagnanim kadrom. Slednji prinaša inovacije, nove rešitve, mi, ki smo na tem 

področju dejavni že dlje časa, pa jih znamo hitro in učinkovito uresničiti. 

M6 (Slo Sales Director Adria region): inovativnost je ključnega pomena, zato vzpodbujamo 

mlade ter podpiramo ideje in opazimo talente. Naš kolektiv je raznolik, živahen, mlad in na 

drugi strani izkušen. Tako je na obeh straneh, tako združujemo ideje in svežino z izkušnjami 

in pravilno usmerjenostjo.  

M7 (Slo Head of KAM) : orientiranost k inovacijam je vedno na prvem mestu, podjetje vsako 

leto organizira svetovni natečaj za študente (Henkel innovation chalenge). Zmagovalce tudi 

štipendira in jim omogoči, da se še naprej razvijajo znotraj podjetja.  

M8 (Cro Key Account manager): Koknurenca je na vsakem koraku in spremljamo eden 

drugega, tako da inovativnost pomeni razvoj, razvoj pomeni uspeh. 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): Sodelovanje s tujimi partnerji in sodelavci 

prinaša prav inovacije in novitete na vseh področjih, te pa skušamo aplicirati na trženje naših 

izdelkov in iskanju rešitev. Spet je za to potrebno sodelovanje. 

M10 (Cro Key Account manager):  To je precej odvisno od okoljskih vibracij, včasih da, 

drugič ne, ni vedno pozitivno biti inovativen in tudi ni pozitivno obtičati na enaki ravni. Tu je 

potrebno delati s pametjo, ki se je ne deli s konkurenco. Menim, da je to v obeh državah 

enako. 

M11 (Cro Senior Brand manager): Zelo aktivni. Kot sem že omenila je hrvaško področje tukaj 

v prednosti, saj glede na bližino vodstvenega kadra laže in hitreje sprejema odločitve. 

M12 (Cro Key Account manager):  Spodbujanje k inovativnosti, kreativnosti in uspešnosti je 

eno vodil naše korporacije. Vsi, ki si želijo prihodnosti znotraj nje so aktivni.  

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): S tehnološkim napredkom in iskanjem novih 

in boljših rešitev so inovacije morda celo najpomembnejši del našega delovanja. Iščemo jih 

vsi. 

M14 (Cro General Manager Adria region) : Henkel in tudi sama stremim k izboljšanju naših 

produktov, trženja in vodenja znamke v naši regiji. Inovacije so ključne pri samem razvoju 

podjetja in držanju koraka s konkurenčnimi podjetji. 

 



 

M15 (Cro Junior Brand manager): 

 

Družabnost in komunikativnost –  ali ste se udeležili kakšnih družabnih srečanj, kako se  

hrvaški/slovenski menedžerji tu obnašajo?   

M1 (Slo Key Account manager): Sem se udeležila. Odnosi so prijateljski, prijetni, neformalni. 

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Vzdušje na takšnih srečanjih je 

spontano, sproščeno. 

M3 (Slo Key Cccount manager): Da. Spontano in sproščeno. 

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): Popolnoma sproščeno. 

M5 (Slo Key Account manager): Sestanki hrvaškega in slovenskega dela Henkla so zelo 

pogosti, poznamo se dobro, zato se ne moremo in obenem ne smemo izogibati družabnih 

dogodkov, srečanj, kosil, večerij in podobno. Smo iz različnih držav, a še vedno tako podobni, 

da nekih vedenjskih odstopanj ni. 

M6 (Slo Sales Director Adria region): Zaradi narave mojega dela se sicer ne morem udeležiti 

vseh srečanj. Toda ko se, je vedno kolegialno, neformalno in prijetno. 

M7 (Slo Head of KAM) : Seveda, vedno se udeležujem družabnih srečanj, ki jih je skozi leto 

kar lepo število. Vedno je sproščeno in zabavno.  

M8 (Cro Key Account manager): Redno se udeležujem srečanj s slovenskimi kolegi, znotraj 

našega podjetja pa vlada prijateljsko vzdušje. 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): Znotraj našega podjetja vlada določena 

vzajemnost, po principu vsi za enega, eden za vse. Teambuilding je pomemben, najsibodi na 

večerji ali skupnih izletih ter izobraževanjih. 

M10 (Cro Key Account manager):  Obnašajo se precej sproščeno. Različne afere lažje 

potekajo čez mejo, saj se naslednji dan ne vidijo v pisarni 

M11 (Cro Senior Brand manager): Seveda. Na srečanjih je vzdušje sproščeno, kolegialno. 

M12 (Cro Key Account manager):  Sem. Vsi se obnašajo kolegialno in neformalno. Gre za 

družabna srečanja, ki so pred vsem kolegialna in neobremenjena  delom, kar precej sprosti 

ozračje. 

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Odnosi znotraj naše ekipe in z zunanjimi 

sodelavci so korektni in pozitivni, zato se vedno radi srečamo tudi izven delovnega okolja. 

M14 (Cro General Manager Adria region) : Nekaj podobnih srečanj smo imeli in ker tako 

pogosto sodelujemo, smo že preko dela stkali dovolj močne vezi, da z komunikacijo v precej 

bolj sproščenih situacijah posledično ni težav in ta temelji na prijateljstvu in zaupanju. 

M15 (Cro Junior Brand manager): Obosjestransko srčni.  

 



 

AD 3) Stili vodenja 

 

Ali se vam zdi, da gre pri hrvaških/slovenskih menedžerjih za veliko ali majhno distanco med 

njimi in ostalimi skupinami zaposlenih? Je hierarhija večja v čisto domačem okolju ali se tuji 

menedžerji obnašajo bolj hierarhično? 

M1 (Slo Key Account manager): Majhna distanca.Tuji menedžerji se obnašajo bolj 

hierarhično. 

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Razlik do sedaj v načinu vodenja 

nisem opazila.  

M3 (Slo Key Cccount manager): Enako. 

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): Mislim , da gre za zelo primerljiv stil 

vodenja, ni pretirane zaznanosti hierarhij. 

M5 (Slo Key Account manager): Hierarhija je pri nas znana in nespremenjena že nekaj časa. 

Hrvaški sodelavci zaradi večjega trga, skrbijo tudi za več uporabnikov naših izdelkov in zato 

je logično, da so vodje oddelkov na poziciji tam. Vsak ve, kaj je njegova naloga, to skuša 

opraviti z odliko ne glede na položaj. 

M6 (Slo Sales Director Adria region): Bolj kot hierarhično gledanje gre za spoštljiv idnos do 

nadrejenih, ali do bolj izkušenih.  

M7 (Slo Head of KAM) : Tuji menedžerji so bolj hierarhično naravnani, morda, ker so 

večinoma vsi vodilni idgovorni stacionirani na Hrvaškem.  

M8 (Cro Key Account manager): Mislim da velike distance med vodilnimi v podjetju in 

ostalimi zaposlenimi ni. Vsi smo na razpolago. 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): Vodstvo skrbi, da so vsi zaposleni 

vključeni v dejavnosti našega podjetja in da rešitve poiščemo skupaj. Odgovornost nosijo tisti 

na višjih položajih, neka hiearhija obstaja, kar je nujno za nemoteno delovanje podjetja. 

M10 (Cro Key Account manager):  Morda bi na to morali odgovoriti ostali zaposleni. Menim 

da bolj kot hirearhija obstaja neko spoštovanje do uspešnih managerjev na vodilnih položajih, 

ali pa le radi mislimo da je tako. Z osebnega vidika menim, da se slovenski managerji 

obnašajo manj hirearhično kot hrvaški, vendar imajo na hrvaškem dodeljenne tudi višje 

položaje. 

M11 (Cro Senior Brand manager): Menim, da ni distance med managerji in ostalimi. Saj pri 

nas je veliko managerjev, ki imajo lestvico vse od traineejev pa do senior managerja. Tukaj je 

morda nekaj zdrave hierarhije. 

 



 

M12 (Cro Key Account manager): kar zadeva hierarhijo in poudarjanje le te, je precej 

podobno. Distanca med managerji in ostalimi zaposlenimi je praktično nevidna, narašča pa s 

stopnjo managerja.    

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Podjetje je postavljeno logično, vloge so 

razdeljene, vsak ve, kje je njegovo mesto. Stremimo k napredku, zato potrebujemo 

sodelovanje vseh, od odgovornih do zaposlenih. 

M14 (Cro General Manager Adria region) : Z vsakim zaposlenim ravnamo enako. Vsak ima 

svoje dolžnosti in te je treba opraviti. Vodstvo naše regije je prav pri nas v Zagrebu, a prav 

vsak sodelavec je ključen za uspešno delovanje. 

M15 (Cro Junior Brand manager):):opazi se rahla distanca, za katero menim, da je bolj 

odgovorno podjetje samo in ne stil menedžerja.  

 

Ali imate kakšne probleme (ali sploh ne) s timskim delom in projektno organizacijo? 

M1 (Slo Key Account manager): Osebno ne, na splošno prihaja do pomanjkanja komunikacije 

med državami. 

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Ne. 

M3 (Slo Key Cccount manager): Da. Precej dolgotrajni so medregijski procesi pri delu, kar se 

ne bi smelo dogajati.  

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): Ne. 

M5 (Slo Key Account manager): V vsakem podjetju so težave, tudi pri nas. A težave so tiste, 

ki nas na koncu dneva še zbližajo in utrdijo. Timsko delo je nujno. 

M6 (Slo Sales Director Adria region): če nastanejo težave, se zahteva, da se jih kolektivno 

tudi odpravi. Neusklajenost ne sme vplivati na kvaliteto dela. 

M7 (Slo Head of KAM) : Ne. 

M8 (Cro Key Account manager): Probleme rešujemo s timskim delom in to je odgovor na 

vprašanje. 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): Vsako podjetje naleti na težave, tudi 

Henkel ni izjema. Rešujemo jih prav s skupnim delom. Težki časi so nas še bolj zbližali in 

vcepili mentaliteto timskega dela.Splošna težava, ki je nadregijska je delitev delovnih nalog.  

M10 (Cro Key Account manager): Timsko delo je vedno prijetno, ko na koncu šteje skupni 

rezultat, saj se potem vsi morajo truditi zanj. Načeloma nimamo težaj, saj je vse delo do 

potankosti organizirano in določeno. Tako lahko rečemo, da je vse timsko delo znotraj 

katerega je vsakemu točno določena njegova naloga, prispevek k rezultatu.  

 



 

 M11 (Cro Senior Brand manager): Niti ne. Kot velika korporacija imamo vedno izrazito 

določena pravila ter ustaljene postopke dela. Dokler znotraj ekipe vsak opravi svoje delo 

korektno ni težav. To so preddispozicije vsakogar, ki dela v podjetju. 

M12 (Cro Key Account manager): Niti ne. Vsi se zavedamo da timsko delo sestavljajo 

posamezniki ki se zavedajo svojih nalog in jih opravijo korektno. Če je tako ni težav. 

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Takšnih težav skoraj ni moč opaziti 

M14 (Cro General Manager Adria region) : Večjih težav ni. Pride do kakšnih nesporazumov, 

a ti so zanemarljivi. 

M15 (Cro Junior Brand manager): ni težav, razen, ko nam ne delujejo telefoni.  

 

Kako bi ocenili vlogo tujih menedžerjev v reševanju napetosti in konfliktov v podjetju? Ali to 

prepuščajo drugim menedžerjem? So bolj nagnjeni k posvetovanju oz. dogovarjanju  ali k 

direktivam? 

M1 (Slo Key Account manager): Tuji menedžerji po navadi to rešujejo s pogovorom z 

drugimi vodji.  

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Pomemben je korak nas samih, da mi 

pridemo do šefa, ki prihaja iz druge države in mu zaupamo problem. 

Kadar pa problem nastane, ga pa kar sami rešijo v sodelovanju z domačin vodjem. 

M3 (Slo Key Cccount manager): Zatekajo se k posvetovanju in dogovarjanju. 

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): Nagnjeni so bolj k posvetovanju in 

dogovarjanju. 

M5 (Slo Key Account manager): Odvisno od situacije, ponavadi se težave rešujejo znotraj 

oddelka, podjetja, države. Če je problem večji ali vseobsegajoč, se normalno v reševanje le-

tega skušajo vmešati vsi. Posvetovanje, dogovarjanje in direktive so temelji dobrih odnosov in 

dobrih poslov. 

M6 (Slo Sales Director Adria region): vsi so nagnjeni k posvetovanju in dogovoru, v kolikor 

je to dopustno. 

M7 (Slo Head of KAM) : napetosti in konflikti se rešujejo tam kjer nastanejo. Če to ni 

mogoče, potem je potrebna direktiva, ki stvari postavi na svije mesto. Definitivno se ne sme 

izgubljati časa ter storilnosti s takšnimi zadevami in govori okoli njih.  

M8 (Cro Key Account manager): V našem podjetju je dovolj sposobnih ljudi, da težave 

ponavadi rešujemo sami.  

 



 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): Ob morebitnih težavah se le-te rešujejo 

znotraj podjetja, znotraj ekipe, saj ne želimo teh težav prenašati na ostale sodelavce, vsak torej 

poskrbi za svoje. 

M10 (Cro Key Account manager):  Menim, da se konflikti rešujejo bolj na posvetovalni način 

– odvisno koliko so upravičeni seveda.  

M11 (Cro Senior Brand manager): Odvisno o kakšnih konfliktih govoriva. Načeloma to ni 

stvar, ki paše v posel. Držimo pa se načela da se vse pove naglas. Pri vsakdanjem zelo 

dinamičnem in stresnem poslovanju in delu z ogromnimi količinami trgovin, izdelkov, ljudi, 

nabavo, reklamo in usklajevanjem vsega skupaj konstantno prihaja do nesporazumov, ki jih 

moramo reševati hitro in sproti.  

M12 (Cro Key Account manager): Če gre za konflikt ki lahko oškoduje podjetje ali 

zaposlenega potem je to potrebno urediti z direktivo.  

Vsakdanje težave komunikacijske narave ali pa majhne nesporazume rešujemo med seboj 

dnevno-se posvetujemo, dogovorimo.  

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Vsak ve, kaj je njegova odgovornost in se 

posledično ravna tako. Vsi konflikti so rešljivi, rešujemo jih skupaj in ponavadi znotraj 

pisarne. 

M14 (Cro General Manager Adria region) : Kar se tiče dajanja strokovnega inputa so tuji 

menedžerji vedno dobrodošli in vedno dostopni. Dajanja direktiv praktično ni, dogovarjanje 

je proces skozi katerega se največ naučimo in poiščemo najboljše rešitve. 

M15 (Cro Junior Brand manager): probleme rešujejo sami, ne prepuščajo jih drugim.  

 

Ali se vam zdi, da so hrvaški/slovenski menedžerji in ostali sodelavci pripravljeni in 

usposobljeni za participacijo in sodelovanje pri delu? 

M1 (Slo Key Account manager): da 

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Da. 

M3 (Slo Key Cccount manager): Da 

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): Da. 

M5 (Slo Key Account manager): Seveda, drugače naše podjetje ne bi bilo uspešno. 

M6(Slo Sales Director Adria region): Seveda. To je tudi razlog, da so del kolektiva.  

M7 (Slo Head of KAM) : Da. Odličnost je naša strast.   

M8 (Cro Key Account manager): Henkel ima v vseh državah zelo učen in sposoben kader. 

 



 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): Vsak del podjetja tekom nabiranja 

delovnih izkušenj izobražuje in pripravlja na naslednji izziv. Vsi se vedno znova učimo in na 

to smo ponosni, saj rastemo kot celota. 

M10 (Cro Key Account manager):  Da. Menim da so-smo. Predvsem celoten slovenski 

kolektiv za nemoteno delovanje govori hrvaško. Kdor nebi bil pripravljen na sodelovanje bi 

najbrš htro zapustil ekipo.  

M11 (Cro Senior Brand manager): Seveda. Nekaj nas je bolj izkušenih, nekaj manj. Toda za 

uspeh vsi delamo 100odstotno. 

M12 (Cro Key Account manager):  Seveda.  

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Henkel ima enega najbolj izobraženih 

kadrov v Evropi, z leti nabiranja izkušenj se ta le krepi 

M14 (Cro General Manager Adria region) : Mislim, da so menedžerji v naši regiji zelo 

strokovni, izobraženi in usposobljeni za delo, ki ga opravljajo. Henkel kot korporacija 

konstantno skrbi za  

primerno izobrazbo in usposobljenost svojih zaposlenih.  

M15 (Cro Junior Brand manager): Da, vedno. 

 

Ali se vam zdijo hrvaški/slovenski menedžerji pripravljeni sprejemati določena poslovna 

tveganja, če je to potrebno? Ali so bolj ali manj nagnjeni k tveganim odločitvam? 

M1 (Slo Key Account manager): So pripravljeni, ampak niso pripravljeni na tvegane 

odločitve. 

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): So pripravljeni, odvisno od pozicije 

in hierarhije.  

M3 (Slo Key Cccount manager): Mislim, da so pripravljeni tvegati.  

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): V izjemnih primerih se sprejmejo 

TVEGANE odločitve, če so le-te potrebne. 

M5 (Slo Key Account manager): Vse večje odločitve sprejemamo skupaj, tako da če tvegamo, 

to počnemo skupaj. Če se odločimo za bolj konzervativen pristop, to počnemo skupaj. 

M6 (Slo Sales Director Adria region): tvegane odločitve se sprejemajo glede na oceno 

uspešnosti, ki jo lahko prinesejo. Torej premišljeno. Če je potrebno se tveganja sprejemajo.   

M7 (Slo Head of KAM) : odločitve se sprejemajo sorazmerno s količino tveganja in 

preudarno.  

M8 (Cro Key Account manager): Ne, delovanje hrvaškega in slovenskega dela podjetja je 

zelo podobno in temelji na sodelovanju, tako da odločitve sprejemamo skupaj. 

 



 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): V takšnih situacij imamo sisteme nadzora, 

ki omogačajo sklepanje pravih poslov in sprejemanje najbolj optimalnih rešitev. 

M10 (Cro Key Account manager):  Menim, da tukaj ni razlike.  

M11 (Cro Senior Brand manager): Da, zaradi večje možnosti sprejemanja odločitev. 

M12 (Cro Key Account manager):  Da. Vsi sprejemajo tveganja. Mogoče smo hrvaški 

managerji bolj drzni, saj imamo na razpolago večji trg kot Slovenci 

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Tveganja sprejema vsako podjetje, da bi kdo 

bil bolj nagnjen k sprejemanju riskantnih odločitev pa nisem še opazil. 

M14 (Cro General Manager Adria region) : Nagnjenost k tveganju je na obeh straneh 

podobna, mordase z velikostjo trga želja po tveganju poveča, saj je majhno napako laže 

pokriti. Nagnjenost k odločitvam-tveganim, ali ne, pa se veča glede na hierarhično lestvico. 

M15 (Cro Junior Brand manager): odvisno od tega, kdo prevzema tveganje. 

 

Ali uporabljajo hrvaški/slovenski menedžerji drugačen sistem nagrajevanja za stimuliranje 

storilnosti/produktivnosti? Ali se vam zdi, da se v tem smislu razlikujejo od 

slovenskih/hrvaških modelov? 

M1 (Slo Key Account manager): ne  

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Model je predpisan korporacijsko in 

na osnovi pogodb o zaposlitvi. 

 

M3 (Slo Key Cccount manager): ne, za celotno korporacijo veljajo enaka pravila. 

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): 

M5 (Slo Key Account manager): Politika podjetja je v vseh državah enaka oziroma 

prilagojena na ekonomsko stanje. Produktivnost je visoka v vseh naših izpostavah. 

M6 (Slo Sales Director Adria region): povsod se uporablja enak, v naprej določen sistem 

nagrajevanja. 

M7 (Slo Head of KAM) :  uradna politika nagrajevanja je predpisana.  

M8 (Cro Key Account manager): Ne vem, kako se nagrajuje v ostalih državah, pri nas je ta 

sistem znan in v uporabi odkar sem zaposlen v podjetju. 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): Sistem nagrajevanja je v vseh izpostavah 

enak.  

M10 (Cro Key Account manager):  Kolikor vem ne. 

M11 (Cro Senior Brand manager): Ne. Sistem nagrajevanja je povsod enak in v naprej 

določen. Individualne zadeve ne štejejo.  

 



 

M12 (Cro Key Account manager):  Ne. Sistem nagrajevanja je predpisano  povsod enak.  

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Sistem nagrajevanja je določen, lahko pa je 

kdo bolj radodaren s pohvalami in teženjem k nagrajevanju uslužbencev kot drugi. 

M14 (Cro General Manager Adria region) : Naša regija je ena najbolj produktivnih glede na 

rezultate iz prejšnjih let izmed vseh v Evropi. Nagrade se razdelijo če za to obstaja finančna 

osnova. 

M15 (Cro Junior Brand manager): Model je isti. 

 

AD 4) Nacionalni in regionalni vzorci ter tradicije 

 

Ali obstaja po vašem mnenju pri hrvaških/slovenskih sodelavcih kakšna posebna nacionalna 

značilnost oz. specifika? 

M1 (Slo Key Account manager): Hrvati so bolj verni, tradicionalni in bolj predani podjetju. 

Slovenci radi čimprej končajo in odidejo domov k družini in prijateljem. 

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Govor je včasih malce bolj energičen, 

velikokrat skozi govor pokažejo svoja čustva oz. odnos do problema ali izziva. Se mi zdi, da 

so tudi bolj drzni pri sprejemanju nekaterih odločitev. 

M3 (Slo Key Cccount manager): Ne 

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): Ne. 

M5 (Slo Key Account manager): Čeprav se Slovenci vedno radi dvigamo nad jug, še vedno 

korakamo z našimi južnimi sosedi. 

M6(Slo Sales Director Adria region): posebej se ne izraža nobena specifična narodna 

značilnost na nobeni strani. Vsi imamo svoje narodne značilnosti, tako je tudi prav saj ima 

naša publika, za katero delamo enake značilnosti in se tako lahko z njimi poistovetimo in jih 

zadovoljimo.  

M7 (Slo Head of KAM) : Ne.  

M8 (Cro Key Account manager): Seveda ima vsak narod svoje značilnosti, a do izraza 

prihajajo samo pozitivne. 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): Ker prihajamo takorekoč iz iste države, 

tega praktično ni mogoče opaziti. 

M10 (Cro Key Account manager):  njihova Ne. 

M11 (Cro Senior Brand manager): Menim da ne. O, morda, da vsi Slovenci govorijo hrvaško. 

M12 (Cro Key Account manager): Seveda, narodno poreklo je posebnost vsakega. Mar ne?   

 



 

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Mogoče smo Hrvatje malce bolj vročekrvni 

in ponosni, Slovenci pa bolj zadržani. 

M14 (Cro General Manager Adria region) : Seveda, kot to obstaja za vsak narod. In prav je da 

se svojih definicij zavedamo, jih spoznamo, saj preko njih spoznavamo tudi naše kupno 

občinstvo.  

M15 (Cro Junior Brand manager): V splošnem ne, če pa gledamo mikrospektivno potem 

seveda obstojijo razlike med Hrvati in Slovenci, odvisno tudi od področja, od koder prihajajo 

(Dalmacija, Zagorje ali pa Primorska in prekmujre v Sloveniji). 

 

Kako bi označili razlike v storilnosti/produktivnosti (na splošno) in delovni motivaciji med 

slovensko in hrvaško stranjo podjetja? 

M1 (Slo Key Account manager): Hrvaški del je bolj predan in bolj motiviran, na delovnem 

mestu je pripravljen preživeti več časa.  

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Storilnost je v hrvaški centrali večja 

kot v sloveniji, kar je velikokrat pogojeno s stalno prisotnostjo vseh vodij vsak dan. 

M3 (Slo Key Cccount manager): Slovenska stran je manjša, bolj ažurna. Na Hrvaškem se 

procesi zavlačujejo, trpi odzivnost.  

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): Slovenci so veliko bolj produktivni in 

napredni. 

M5 (Slo Key Account manager): Njihovih delovnih navad ne spremljam, a mislim, da so 

ljudje na odgovornih položajih dovolj produktivni in imajo dovolj velik vpogled v delovanje 

podjetja, da ob morebitni neefektivnosti, to tudi izvejo in reagirajo. 

M6(Slo Sales Director Adria region): Hrvati so bolj motivirani in bolj  drzni, posamezniki 

neorganizirani, Slovenci bolj produktivni, izkušeni.  

M7 (Slo Head of KAM) : v splošnem ni razlik, hrvaška stran ima zaradi prisotnosti vodilnih 

kadrov večjo storilno učinkovitost. 

M8 (Cro Key Account manager): Razlik zaradi podobnosti našega dela praktično ni, kar se 

delovne motivacije tiče, pa je odvisno od posameznika. 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): Ker vsi zastopamo adriatsko regijo, mora 

biti produktivnost v vseh državah znotraj te regije enaka. 

M10 (Cro Key Account manager):  Delovna storilnost bolj zavisi na ambicioznosti ter 

aktivnosti posameznika kot na njegovi nacionalnosti. Menim da glede na nasrodnost ne 

obstajajo razlike kot se recimo šalimo o črnogorcih. 

 



 

M11 (Cro Senior Brand manager): Načeloma smo vsi maksimalno produktivni in storilni. 

Hrvaška ima pač večji trg, več zaposlenih, pri nas je stacioniranih več vodstvenih kadrov.  

M12 (Cro Key Account manager):  Ni razlik. Vsi smo enako delovno motivirani, naš cilj je v 

skladu s podjetjem biti najboljši za to, da bi zadovoljili naše kupce  si prizadevamo vsak dan.  

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Slovenski sodelavci so ključni v naši regiji, 

tako kot smo mi ključni za njih. Tu razlik ne sme biti, produktivnost je viskoa, sodelovanje pa 

nujno. 

M14 (Cro General Manager Adria region) : Kot sem omenila zgoraj smo ena najbolj 

produktivnih izpostav našega podjetja in s tem nimamo težav. Tako v Zagrebu kot Ljubljani 

imamo sposobne ljudi, ki so v večini za svoje delo dobro plačani in posledično motivirani. 

M15 (Cro Junior Brand manager): z obzirom na to, da smo Adria tim ni razlik, saj vsi delamo 

za isto podjetje.  

 

AD 5) Komuniciranje in stiki znotraj podjetja 

 

Kateri jezik uporabljate za vsakodnevno komuniciranje na delovnem mestu? 

M1 (Slo Key Account manager): Slovensko / hrvaško 

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Govorim slovenski, hrvaški, angleški 

jezik. 

M3 (Slo Key Cccount manager): Hrvaško, slovensko, angleško. 

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): Slovenski, hrvaški, angleški, prilagajamo 

se, cilj je čim jasnejša komunikacija in razumevanje. 

M5 (Slo Key Account manager): Slovenski in hrvaški jezik. 

M6(Slo Sales Director Adria region): slovenski, hrvaški, angleški 

M7 (Slo Head of KAM) : slovenski, hrvaški 

M8 (Cro Key Account manager): hvraški, angleški 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): Največ hrvaški jezik, potem pa še 

nemščino in angleščino. 

M10 (Cro Key Account manager): hrvaščino, angleščino.   

M11 (Cro Senior Brand manager): Hrvaški, angleški. 

M12 (Cro Key Account manager):  Hrvaški, angleški. 

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Hrvaščino in nemščino. 

M14 (Cro General Manager Adria region) : hrvaško, angleško, nemško 

M15 (Cro Junior Brand manager): hrvaško, angleško 

 



 

Ali se učite katerega izmed tujih jezikov/katerega?  

M1 (Slo Key Account manager): ne 

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Zaenkrat ne. 

M3 (Slo Key Cccount manager): ne 

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): Ne. 

M5 (Slo Key Account manager): Aktivno se ne učim nobenega, govorim pa še angleško in 

nemško. 

M6(Slo Sales Director Adria region): Ne 

M7 (Slo Head of KAM) : Ne 

M8 (Cro Key Account manager): Aktivno se učim nemškega jezika. 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): Aktivno se ne učim nobenega jezika. 

M10 (Cro Key Account manager):  Nemščino  

M11 (Cro Senior Brand manager): Špansko, italjansko 

M12 (Cro Key Account manager):  Nemško 

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Ne 

M14 (Cro General Manager Adria region) :Ne. 

M15 (Cro Junior Brand manager): italjansko 

 

Ali se morajo določene skupine zaposlenih naučiti tujega jezika zaradi mednarodnega okolja 

podjetja? Katerega? 

M1 (Slo Key Account manager): Angleški jezik je uraden jezik podjetja, zato henkel tudi 

omogoča tečaje zaposlenim. 

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager):  

M3 (Slo Key Cccount manager): Da, nekateri obiskujejo tečaj angleščine 

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): Da, angleško. 

M5 (Slo Key Account manager): v naši regiji je vedno zaželeno znanje hrvaškega jezika, prav 

zaradi vsakodnevnega sodelovanja. 

M6 (Slo Sales Director Adria region): Uradni jezik je ENG, ljudje na določenih pozicijah 

morajo obvladati uradni jezik multinacionalke. 

M7 (Slo Head of KAM) : Vsi zaposleni, predvsem menedžerji, morajo govoriti uradni jezik 

multinacionalke, to je angleščina. Načrtovalci prodaje morajo zani nemško, saj komunicirajo 

večinoma v nemščini.  

M8 (Cro Key Account manager): za slovence je dobro, da govorijo hrvaško, ali pa angleško, 

saj so v stiku s hrvato vsakodnevno, oni pa slovensko ne govorijo.  

 



 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): V mednarodnih podjetjih je znanje tujih 

jezikov, poleg nujne angleščine priporočljivo. 

M10 (Cro Key Account manager):Načeloma morajo vsi znati angleško. Tudi nemško, 

odvisno od delovnega mesta.  

M11 (Cro Senior Brand manager): Uradni jezik podjetja je angleščina. Tega se moramo 

naučiti vsi. 

M12 (Cro Key Account manager): Da. angleščine.  

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): angleščine, kot uradnega jezika korporacije. 

M14 (Cro General Manager Adria region) : Znanje tujih jezikov je temelj dobrega 

sodelovanja s tujimi partnerji in sodelavci. Angleščina kot uradni jezik korporacije ter 

nemščina kot lastni jezik sedeža korporacije sta jezika, ki ju je potrebno obvladovati – 

odvisno od okolja, ter sodelavcev, s katerimi ima kdo stik.  

M15 (Cro Junior Brand manager):  Prodaja, Marketing, Supply Chain in Finance so oddelki 

kjer morajo vsekakor zanti angleško ali nemško, saj vsak dan kominicirajo s sedežem  

 

Ali prihaja pri komuniciranju do kakršnih koli problemov? 

M1 (Slo Key Account manager): Problemi so bolj v smislu prostorske ločenosti => 

komunikacije poteka večinoma preko telefonov in mejlov in ne v živo.  

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Ne, če pa nekdo potrebuje pomoč pri 

pisanju korespondence v angleščini, pa vedno radi pomagamo. 

M3 (Slo Key Cccount manager): Ne 

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): Ne. 

M5 (Slo Key Account manager): Ponavadi ne. 

M6 (Slo Sales Director Adria region): Ne, vse se da urediti, vedno je v podjetju kdo, ki lahko 

jezikovno ali z znanjem priskoči na pomoč.  

M7 (Slo Head of KAM) : v primeru slabega znanja hrvaščine je komuniciranje in delo lahko 

kar pestro, na koncu se seveda besednim nesporazumom dobro nasmejimo.  

M8 (Cro Key Account manager): Sam jih še nisem imel. 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): Zelo redko. 

M10 (Cro Key Account manager): Da, če se jezik ne razume velikokrat.   

M11 (Cro Senior Brand manager): Ne dosti. 

M12 (Cro Key Account manager):  Včasih morda pride do nesporazumov zaradi 

nerazumevanja slovenskega ali hrvaškega jezika. Seveda smo vedno v časovni stiski, zato je 

potrebna natančnost in učinkovitost. Za veliko nesporazumov ni prostora. 

 



 

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Včasih, a nikoli v pomembnih trenutkih. V 

ključnih trenutkih smo složni kor Adria regija.  

M14 (Cro General Manager Adria region) : Zelo redko. 

M15 (Cro Junior Brand manager): Da, včasih, ampak na koncu je to zabavno.  

 

AD 6) CV / potek kariere: 

 

Ali lahko na kratko opišete vašo profesionalno pot oz. kariero? 

M1 (Slo Key Account manager): Na podjetju Henkel sem pričela delati kot študent in sicer na 

poziciji asistent prodaje. Z končanjem diplome sem se po 1,5 leta zaposlila na delovnem 

mestu Key account Manager – assistent (začetnik). Zaposlena sem že 4,5 leta, zadnje 3 leta že 

kot samostojen Key account manager.  

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Začela na blagajni največje slovenske 

banke in se po dveh letih in pol premaknila v mednarodna podjetja s podružnicami v ljubljani. 

Delala  sem kot produktni vodja v dveh farmacevtskih podjetjih, na področju zdravil brez 

recepta. Trenutno delam kot vodja trade marketinga in category managementa v Henkel d.o.o. 

Slovenija, kjer sem odgovorna za Slovenijo, Bosno in Črno Goro.   

M3 (Slo Key Cccount manager): V podjetje sem prišel kot študent, na podlagi študija v tujini, 

potem sem napredoval v skrbnika ključnih kupcev.  

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): 1. Nacionalni Marketing manager (SLO), 

Key Account manager najprej L'eclerc, Spar 

2. Key Account manager Mercator, Trade and Category manager Adria region 

M5 (Slo Key Account manager): Najprej prodajni promotor, kasneje prodajni vodja in na 

koncu direktor prodaje pri DROGA Portorož, skrbnik ključnih kupcev pri Kolinski, direktor 

prodaje pri MDK in skrbnik ključnih kupcev pri Henklu. 

M6 (Slo Sales Director Adria region): Delala sem v prodaji, kot KAM – skrbnik ključnih 

kupcev, direktor prodaje za Henkel Slovenija, sedaj pa sem direktor prodaje za celotno Adria 

regijo.  

M7 (Slo Head of KAM) : prodajnik, skrbnik ključnih kupcev za Impakta Mobil, leta 2009 

sem začel delati za Henkel kot skrbnik ključnih kupcev. Sedaj sem na položaju vodje KAMov 

za področje kozmetike že tri leta.  

M8 (Cro Key Account manager): V Henklu Croatia sem opravljal prakso in se kasneje 

zaposlil, letos sem ustanovil svoje podjetje Mega produkcija d.o.o.  

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): ALCA Zagreb 2000-2007 

 



 

Henkel Croatia d.o.o. 2008 - danes 

M10 (Cro Key Account manager):  Po študiju sem delala za drugo firmo, kjer sem v nekaj 

letih napredovala v skrbnika ključnih kupcev. Naslednja pozicija je bila pri Henklu, enaka, 

torej key account manager. To opravljam še danes.  

M11 (Cro Senior Brand manager): Pliva: brand manager marec2000-marec 2004 

InBev zagrebačka pivovarna: brand manager marec2004-junij2005 

Henkel cro. D.o.o. senior brand manager kozmetika styling( Taft, got2be, Syoss styling) 

2005-2009 

Henkel cro. D.o.o.: senior brand manager in cosmeticks division for adria region.2010-2013 

Marketing coordinator for Bih 

Henkel Cro. D.o.o.: Senior brand manager in Laundry & Home care for adria region. 2013 – 

present. 

M12 (Cro Key Account manager):  IBMGlobal Finanfing 2008-2010 

Key Account Manager Henkel Cro. 2011 

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Medtem, ko sem se zaposil pri podjetju 

Henkel Croatia leta 2001, sem leta 2009 tudi doštudiral na Univerzi za znanost VERN. 

M14 (Cro General Manager Adria region) : za podjetje Henkel delam že tako dolgo, da ostale 

postaje na karierni poti niso več pomembne. Pričela sem kot skrbnik ključnih kupcev, 

manager senior manager, ter general manager, kar sem še danes. 

M15 (Cro Junior Brand manager):  Intern  Brand Manager Trainee  Brand Manager 

Assistant  Junior Brand Manager  

 

Naziv vašega delovnega mesta 

M1(Slo Key Account manager): Key account manager 

M2: Slo Junior Trade Marketing & Category manager  

M3: Slo Key Cccount manager  

M4: Slo Trade & Category manager Adria region 

M5 (Slo Key Account manager): Skrbnik ključnih kupcev (kozmetika) pri podjetju Henkel 

Slovenija d.o.o. 

M6(Slo Sales Director Adria region):Prodajni direktor Adria regije 

M7 (Slo Head of KAM) : vodja za skrbnike ključnih kupcev, segmennt kozmetike. 

M8 (Cro Key Account manager): Skrbnik ključnih kupcev in field sales manager. 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager):    

Prodajni vodja Henkel Croatia/Slovenia 

 



 

M10 Cro Key Account manager:   

M11 (Cro Senior Brand manager): Senior Brand manager  

M12: Cro Key Account manager.   

M13 (Cro Key Account manager & Distributor): Skrbnik ključnih kupcev in distributer. 

M14 (Cro General Manager Adria region) : Generalni upravnik Adria regije 

M15 (Cro Junior Brand manager):  

 

Koliko let že delate v družbi Henkel? 

M1 (Slo Key Account manager): 4,5 let 

M2 (Slo Junior Trade Marketing & Category manager): Štiri leta in pol.  

M3 (Slo Key Cccount manager): Dve leti 

M4 (Slo Trade & Category manager Adria region): Devet Let. 

M5 (Slo Key Account manager): Od aprila 2009, torej dobrih pet let. 

M6(Slo Sales Director Adria region): 11let 

M7 (Slo Head of KAM) : 6let 

M8 (Cro Key Account manager): Devet let. 

M9 (Cro Key Account manager & Sales Manager): Šest let. 

M10 (Cro Key Account manager): šest let. 

M11 (Cro Senior Brand manager): Devet let. 

M12 (Cro Key Account manager):  Štiri.  

M13 (Cro Key Account manager & Distributor):13 let. 

M14 (Cro General Manager Adria region) : šestnajst let. 

M15 (Cro junior Brand manager): 5 
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