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POVZETEK 

Globalna komunikacija omogoča izmenjavo informacij med posamezniki in skupinami iz 

celega sveta. Na medsebojno komunikacijo vplivajo kulturne značilnosti posameznega 

naroda, zato pogosto prihaja do nesporazumov in konfliktov. Ti nastajajo tako na verbalni kot 

tudi neverbalni ravni, posebno pozornost jim namenja poslovna medkulturna komunikacija. 

Magistrska naloga obravnava vpliv kulturnih dejavnikov na neverbalno medkulturno 

komunikacijo med pripadniki kitajske in slovenske kulture. Predpostavljamo, da prihaja do 

nesporazumov, ki izhajajo medkulturnih razlik in se pojavljajo na več ravneh komuniciranja. 

Hipotezo testiramo s pomočjo študije primera, ki izvedemo v znani slovenski igralnici na 

podlagi kvalitativne raziskave. V zaključku predstavimo rezultate raziskave, ki so podlaga 

konstruktivnim predlogom za izboljšavo komunikacije med omenjenima kulturama v 

storitvenem sektorju. 

 

Ključne besede: komuniciranje, medkulturno komuniciranje, neverbalno komuniciranje, 

študija primera, kitajska kultura, slovenska kultura. 

 

ABSTRACT 

Global communication allows the exchange of information betwen individuals and groups 

from all over the world. Many misunderstandings and conflicts arise from cultural 

characteristics of each nation. These occur on both verbal and non verbal level, special 

attention is devoted by business intercultural communication. The Master thesis handles the 

influence of culture on non-verbal intercultural communication betwen Chinese and Slovene 

culture. We assume that the misunderstandings arise from intercultural differences and occur 

at multiple levels of communication. The hypothesis is tested through a case study of one the 

famous Slovenian casino on the basis of qualitative research. In conclusion, we present the 

results of research. The main contribution of this work is a constructive proposal to improve 

communication between the two cultures in the service sector. 

 

Keywords: communication, intercultural communication, non-verbal communication, case 

study, Chinese culture, Slovene culture. 
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1 UVOD 

 

 

Živimo v času, ki je zaznamovan s številnimi spremembami in hitrim razvojem na vseh 

področjih človekovega delovanja. Temu so botrovali informacijska revolucija, svetovna 

trgovina, razvoj tehnologije, prometne povezave in ostale pridobitve moderne dobe. Večkrat 

lahko slišimo, da je svet postal globalna vas. Za globalizacijo ne obstaja enotna definicija, 

dejstvo pa je, da ko o njej govorimo, imamo v mislih intenzifikacijo povezav med različnimi 

državami in različnimi kulturami. Eden izmed takih procesov v sodobnem svetu je prav 

gotovo globalna komunikacija, ki nam omogoča ažurno izmenjavo informacij neodvisno od 

oddaljenosti, nastala pa je tudi globalna družba, ki je ne ločujejo več meje nacionalnih držav. 

Posamezniki in skupine iz celega sveta so med seboj povezani, lahko sodelujejo, se srečujejo 

in si izmenjujejo raznovrstne informacije. Vendar pa se pripadniki različnih kultur med seboj 

zelo razlikujejo, zato pri medsebojnem komuniciranju pogosto prihaja do nesporazumov ter 

neželenih konfliktov. Zaradi tega je prišlo do razvoja interkulturnega sporazumevanja, 

dandanes je nuja po njegovi uporabi na praktično vseh področjih človekovega delovanja večja 

kot kdajkoli prej. Posebno pozornost mu posvečajo zlasti poslovneži, podjetja namreč ne 

komunicirajo več samo znotraj lokalnega poslovnega okolja, temveč se v vsakdanjem 

poslovnem komuniciranju srečujejo z različnimi kulturami, religijami ter narodi. Tako postaja 

poznavanje kulture, religije in karakteristik naroda, s katerim podjetje sodeluje, ena bistvenih 

komponent sodobnega poslovanja.  

 

To velja še zlasti za storitveni sektor, katerega velik segment predstavljajo turistična podjetja, 

kamor sodi tudi novogoriški Hit d.d. Pri naši nalogi smo se osredotočili na neverbalno 

komunikacijo dveh različnih kultur, ki se vsakodnevno srečujeta znotraj igralnic podjetja Hit 

d.d.: na kitajsko, katere delež v strukturi gostov iz leta v leto narašča, ter slovensko, od koder 

izhajajo zaposleni. Podjetje se zaveda pomena dobre komunikacije, zato je za lažje 

sporazumevanje z azijskimi gosti zaposlilo nekaj ljudi, ki govorijo kitajsko, nastalo je tudi več 

internih publikacij s priporočili in navodili o poslovnem obnašanju vseh zaposlenih glede na 

pričakovanja obeh omenjenih kultur. Večina teh gradiv se nanaša predvsem na verbalni vidik 

komunikacije, čeprav so sporočila, poleg verbalnega dela sestavljena tudi iz nebesedne 

komunikacije, ki jo je potrebno ustrezno podati in razumeti, če hočemo doseči pravi namen 
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komunikacije. Ker je ravno ta del močno pogojen s kulturnimi značilnosti posameznega 

naroda, obstaja velika verjetnost, da pride do nesporazumov.  

 

Naloga skuša odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kako lahko iz neverbalne komunikacije prepoznamo kulturne razlike med pripadniki 

kitajske in slovenske kulture? 

- Kako se te razlike izražajo?  

- Če in kakšne konflikte lahko v tem kontekstu pričakujemo? 

 

Skozi naše raziskovanje bomo potrdili oziroma ovrgli naslednje hipoteze: 

- Razlike v neverbalni komunikaciji med slovensko in kitajsko kulturo dejansko 

obstajajo. 

- V neverbalni komunikaciji med slovensko in kitajsko kulturo nastajajo odstopanja, ki 

izhajajo medkulturnih razlik. 

- Nesporazumi v neverbalni komunikaciji med slovensko in kitajsko kulturo se 

pojavljajo na več ravneh komuniciranja. 

 

Cilj naloge je potrditev ali ovržba postavljenih hipotez, kar nameravamo ugotoviti skozi 

študijo primera, ki jo bomo izvedli v storitvenem sektorju, natančneje v turističnem podjetju 

Hit d.d. Na podlagi analize bomo skušali podati nekatere konstruktivne predloge za izboljšavo 

komunikacije v podjetju, kar je tudi namen naloge.  

 

Teoretični del naloge temelji na pregledu in analizi literature, ki se ukvarja z relevantnimi 

temami, empirični del pa bo kvalitativno raziskovanje, ker teži k celostnemu in 

poglobljenemu zajetju pojavov, v čim bolj naravnih, konkretnih razmerah, uporabili bomo 

metodo nestrukturiranega opazovanja z udeležbo. Namreč, ta način dela je najbolj primeren 

za opazovanje dogajanj, ki potekajo v živo, ker vedenja opazovanih ne moremo ne upočasniti, 

ne ponoviti. Kot raziskovalci bomo na tak način vključeni v skupino, zato bomo manj moteči 

do delovnih procesov in do opazovancev. V zaključnem delu sledi analiza in preverjanje 

zbranih podatkov. 

 

Naloga je sestavljena iz petih poglavij. Uvodu sledi poglavje o teoretičnem ozadju naloge, 

kjer obravnavamo temeljna teoretična dognanja o komuniciranju, medkulturni komunikaciji 

ter značilnostih in pomenu neverbalne komunikacije. Tretje poglavje je empirični del naloge, 
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v katerem predstavimo raziskovalni načrt ter izpostavimo raziskovalna vprašanja in hipoteze. 

Nadalje predstavimo metodo analize, postopek zbiranja podatkov ter izbiro vzorca. Na 

podlagi kulturnih teorij opredelimo kulturne dimenzije za študijo primera, nato predstavimo 

podjetje, v katerem je potekala raziskava. Osrednji del tretjega poglavja je analiza rezultatov z 

umeščanjem neverbalnih znakov v kanale komuniciranja in kulturne dimenzije. Interpretacija 

rezultatov nam služi za potrditev predpostavk. Četrto poglavje prinaša razmislek o tem, ali 

pomenijo vzhodno azijske kulture poslovni izziv za slovenski turizem. Sklepni del magistrske 

naloge prinaša zaključne misli in ugotovitve. 

 

 

2 TEORETIČNI DEL 

 

 

Za potrebe empiričnega raziskovanja moramo najprej preučiti relevantna teoretična izhodišča 

s področja komuniciranja, zato bomo v tem delu najprej izpostavili temeljna dognanja o 

komuniciranju na splošno, o medkulturni komunikaciji ter nazadnje o značilnostih in pomenu 

neverbalne komunikacije. 

 

2.1 Opredelitev komuniciranja 

 

Termin komuniciranje izhaja iz latinske besede 'communicare'. V Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika preberemo, da pomeni izmenjavati, posredovati misli, informacije, 

sporazumevati se. Odgovorov na vprašanje kaj sploh je komuniciranje, je nešteto, v samem 

bistvu pa je komuniciranje zagotovo ena izmed tistih dejavnosti, ki vsakodnevno spremlja 

sodobnega človeka, Jelovac in Rek (2010) celo trdita, da v interakciji med ljudmi 

nekomuniciranje ni mogoče. Nadalje ugotavljata tudi, da je to centralna dejavnost v 

človeškem življenju. Ule (2005) uporablja izraz bazična oz. univerzalna, služi pa 

zadovoljevanju naših potreb ter razvijanju odnosa do sebe in drugih. Podobno ga Selič (2007) 

opredeli kot gibalo razvoja in medosebnih odnosov, po mnenju Birkenbihl (2000) pa naj bi 

ravno sposobnost sporazumevanja odločilno prispevala k temu, da se ljudje razlikujemo od 

živali.  
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V literaturi (Možina in drugi, 2004; Ule, 2005; Neuliep, 2009; Jelovac in Rek, 2010) se 

pojavljajo številne definicije komuniciranja, ki se med seboj sicer nekoliko razlikujejo, 

poudarjajo pa, da gre za proces sporazumevanja, v katerem morajo biti osebe, ki med seboj 

komunicirajo, naravnane podobno oziroma biti uglašene, da bi dosegle namen ali cilj 

komuniciranja. Ker je komuniciranje dvosmeren dinamičen proces, običajno poteka v 

družbenem kontekstu na več ravneh. V literaturi najdemo več delitev, Ule (2005) pa loči 

naslednje ravni komuniciranja: 

- Medosebno komuniciranje 

To je osnovna, modelna raven komuniciranja, iz katere se izvajajo tudi druge oblike 

komuniciranja. Za to raven je značilna navzočnost ekspresivnih dejanj pri eni ali več osebah, 

pri čemer prihaja tako do zaznave dejanj pri drugih kot tudi povratnega opazovanja.  

- Znotrajosebno komuniciranje 

Ta raven zajema tako psihološke in fiziološke procese predelave sporočil pri posamezniku, 

kot tudi notranji dialog s samim seboj. Poudariti je treba, da je na tej ravni skoraj nemogoče 

zaznati napačne interpretacije svojih sporočil.  

- Komuniciranje v skupinah  

Pri tej obliki komuniciranja ni nujno, da vsak udeleženec aktivno sodeluje v procesu ali da 

ima pregled nad interakcijami. Običajno je namenjeno izmenjavi mnenj v delovnih skupinah, 

pogovoru v skupinah prijateljev, znancev in podobno. Ta način se uporablja tudi v skupinah 

za svetovanje in pomoč ter zabavo ali sproščanje. 

- Komuniciranje v institucijah 

Dogaja se v institucijah, v večjih mrežah skupinskega delovanja, vključuje tako medosebno 

kot tudi skupinsko komuniciranje. Skoraj vedno se ukvarja zgolj s tematiko, ki je povezana z 

institucijo samo oziroma njenimi člani.  

- Javno/retorično komuniciranje 

Ta oblika komuniciranja ima običajno izobraževalne, prepričevalne ali ideološke namene, 

bistvena značilnost pa je neenakomerna porazdelitev komunikacijskih moči in kompetenc. 

- Množično komuniciranje  

Zajema vse oblike medijsko posredovane komunikacije. Sporočila so namenjena širši 

javnosti, so manj osebna, največkrat jih posredujejo zainteresirane politične, verske, poslovne 

organizacije. V večji meri odločilno sooblikujejo javno mnenje. 
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- Medkulturno komuniciranje 

 Na tej ravni gre za procese komuniciranja med pripadniki različnih kultur, etničnih, 

nacionalnih, religioznih ali subkulturnih skupin. Ta oblika močno vpliva na vzpostavljanje 

kulturne hegemonije v določeni družbi.  

 

Ne glede na obliko, je lahko komuniciranje usmerjeno bodisi k harmoniziranju odnosov ali pa 

k ustvarjanju konfliktov, vsekakor pa opazno ali neopazno spreminja vedenje ljudi (Ule, 

2005). Da bi komuniciranje ter njegov vpliv na vedenje ljudi lažje razumeli, si najprej 

oglejmo model komuniciranja. Gre za dokaj poenostavljen prikaz, zasledimo pa lahko več 

modelov. Modeli komuniciranja izhajajo iz vodilnih teorij, najpogosteje se omenjajo linearni, 

ki ga je razvil Shannon 1964, interakcijski (Schramm, 1983), ki vsebuje že povratno zvezo, 

transakcijski model avtorja Barnlund iz leta 1970 s sočasnostjo oddajanja, sprejemanja in 

kodiranja, dekodiranja sporočil ter Danceov spiralni model, ki komuniciranje primerja z 

gibanjem po vijačnici. Med se sabo razlikujejo po konceptualizaciji komuniciranja, skupno 

točko pa vendarle najdemo v tezi o prenosu informacij med udeleženci komunikacijske 

situacije (Ule, 2005). 

 

Jelovac in Rek (2010) določita komponente najosnovnejšega procesa, ki so: pošiljatelj, 

prejemnik, sporočilo, kanal, šum, povratna zveza in zaznavanje. Pošiljatelj kot vir informacij 

in pobudnik procesa izbere vrsto sporočila, ga nato kodira ter pošlje po najprimernejšem 

kanalu k prejemniku. Ta sporočilo sprejme, ga dekodira, s povratno informacijo pa preverja 

ali sta s sprejemnikom uglašena. Večkrat prihaja do nesporazumov zaradi različnih šumov, ki 

nastajajo skozi celoten proces. Ti so lahko bodisi tehnične narave, zelo pogosto pa nastanejo 

tudi zaradi razlik v psihološkem zaznavanju udeležencev. Ule (2005, str. 20) poudarja, da je 

komuniciranje »bistveno odvisno od občutka za razlike med ljudmi in obenem želje, da bi 

kljub razlikam razumeli drug drugega, torej, da bi ustvarili skupno podlago za pogovor.« 

Poznavanje in upoštevanje vsega zgoraj navedenega je pomembno v vsakdanjem življenju 

ljudi, še posebej pa se tega morajo zavedati poslovneži, kajti »ves sodobni svet temelji na 

načelih dobrega in učinkovitega komuniciranja« (Jelovac in Rek 2010, str. 86). Učinkovito 

poslovno komuniciranje pa je »pogoj za uspešnost vsakogar in vseh, ki imajo v poklicni 

dejavnosti opravka z drugimi ljudmi« (Možina in drugi 2004, str. 42). Osredečki (1994, str. 

16) dodaja, da »poslovno komuniciranje ni nič drugega kot oblika javnega komuniciranja v 

zapletenejših razmerah, pri čemer se prepletajo medsebojni odnosi delovne skupine s 

skupnostjo, s prebivalci, delavci in uslužbenci.« Fink in drugi (2009) v tem kontekstu 
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govorijo o ciljno naravnanem, namenskem vsakdanjem komuniciranju, ki omogoča 

načrtovanje, začetek, izvedbo poslovne dejavnosti ter doseganje ciljev organizacije, njegova 

učinkovitost pa pomembno prispeva k uspešnosti poslovanja. 

Osnovna naloga poslovnega komuniciranja je informiranje ter vplivanje na udeležence z 

namenom doseganja za organizacijo koristnih ciljev, ki se kažejo v uspešnosti podjetja, 

natančneje v vrednosti pridobljenih poslov, pogoj za to pa je ravno ustrezna informiranost 

(Možina in drugi, 2004). S procesom globalizacije
1
, ki je v zadnjih desetletjih močno 

spremenila poslovanje podjetij, hkrati pa povečala količino ter pretok informacij, podjetja niso 

več omejena zgolj na poslovanje znotraj nacionalnih držav. Na ta način prihaja tako do 

hotenih kot tudi nehotenih stikov med različnimi državami, narodi in kulturami, kar vpliva na 

težavnost poslovanja ter upravljanja preko kulturnih meja - govorimo o medkulturni 

komunikaciji.  

 

2.2 Medkulturno komuniciranje 

 

Globalna komunikacija je realnost, deluje v svetovnem kontekstu in kot taka vključuje vse 

kompleksnosti, ovire in različnosti medosebne in medkulturne poslovne komunikacije 

(Schmidt in drugi, 2007). Kot navaja Jelovac (2005) je v sodobni globalni ekonomiji proces 

medkulturne poslovne komunikacije optimalno operativno efektiven, če so izpolnjeni nujni 

pogoji, ki vključujejo logične pogoje možnosti komunikacije in zadostni pogoji, ki povzemajo 

seštevek pravil, ki dovoljujejo, da se sporočila sprejmejo z odobritvijo. Medkulturna poslovna 

komunikacija je zaradi tega odvisna od realistične, objektivne in konstruktivne povratne 

povezanosti. Kot nujni logični pogoj izpostavimo sporočilo, ki po mnenju Mandićeve (1998) 

                                                 
1
Globalizacija je proces, ki ima svoje korenine že v davni preteklosti in je kot tak tesno povezan z 

družbo in posamezniki, ki v njej živijo. Held in McGrew (2004) jo opredeljujeta kot produkt vsote 

sprememb na več področjih, razumeti jo moramo kot sklop sprememb, ki vključujejo pomenljive 

reorganizacije organizacijskih načel družbenega življenja in svetovnega reda. Giddens v Makarovič 

(2008) jo definira kot intenzifikacijo svetovnih družbenih odnosov. Njeni glavni dejavniki so tržna 

ekonomija, ki teži h globalnemu trgu, spremembe organizacijskih oblik (transnacionalne korporacije, 

meddržavne povezave, razne nevladne organizacije in gibanja) ter informacijsko-komunikacijska 

tehnologija. 
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ni le trdno določena enota, ampak proces, ki nastaja ob uporabi kateregakoli naravnega jezika 

bodisi na besedni ali nebesedni ravni.  

V tem kontekstu se nam postavlja vprašanje, ali lahko udeleženci tovrstne komunikacije 

resnično razumejo drug drugega ali prihaja do nesporazumov in zakaj. Namreč, Jelovac in 

Rek (2010) ugotavljata, da se pri ustvarjanju obojestranskih pomenov komunikacije, pogosto 

naleti na ovire, ki so med drugim tudi kulturno pogojene, Treven (2001) pa trdi, da je največja 

ovira za medkulturno sporazumevanje ravno napačna interpretacija sporočil in dejanj. Tudi 

Možina in drugi (2004) uvrščajo semantične motnje oziroma motnje zaradi nesporazumov, ki 

jim botrujejo razlike med jeziki in kulturami udeležencev, poleg motenj zaradi medsebojnega 

nerazumevanja pošiljatelja in prejemnika ter motenj zaradi šumov komunikacijskega kanala, 

med tri najosnovnejše vrste motenj komunikacije. Sklepamo lahko, da do tega pride predvsem 

zato, ker se ljudje iz različnih kultur med seboj bolj razlikujejo kot ljudje iz iste države 

(Hofstede in drugi, 2006). Tovrstna komunikacija posledično zahteva še več empatije med 

udeleženci(Ule, 2005), gre torej za kompleksno področje komuniciranja, njegove osnove pa 

moramo iskati v kulturnih ter vrednotnih dimenzijah.  

Medkulturno komuniciranje vključuje interakcije, odnose, stike, samopredstavljanje ter 

oblikovanje samopodobe drugih med ljudmi iz različnih kultur, zato je kulturo potrebno 

razumeti v širšem smislu (Barna, 1994; Bennet, 1998; Možina in drugi, 2004; Matsumoto in 

drugi, 2005; Ule, 2005; Hofstede in drugi, 2006). O tem, kaj je kultura, si avtorji niso povsem 

enotni, zato obstajajo številne definicije
2
. Jelovac in Rek (2010) jo razumeta kot celoto 

specifičnih pogledov, dosežkov, običajev, tradicij itn, ki vzpostavljajo ozadje (background) 

neke družbe, pojem kultura predstavlja večplastni, večpomenski in multidimenzioalni 

fenomen, pojavlja pa se kot kompleks moralnih, intelektualnih in estetskih ciljev (vrednot), ki 

jih neka družba jemlje kot smoter organizacije, delitve in upravljanja s svojim delom– 

dobrina, ki jo je treba doseči z načinom življenja, ki je utemeljil določeno družbo. Zver in 

drugi (2005) jo opredelijo kot integracijo skupnih idej, odnosov, običajev in tradicij v 

pluralističnem sistemu in unikaten sistem socializacije. Hofstede (2005) govori o kolektivnem 

fenomenu, o kulturi kot kolektivnem programiranju uma, ki ločuje člane ene človeške skupine 

od druge in ga sestavljajo nenapisana pravila socialne igre. Kot najbolj sprejemljivo izmed 

vseh pa Zver in drugi (2005) označijo Hoecklinovo o kulturi kot prenosljivem vzorcu vrednot, 

idej in drugih simboličnih sistemov, ki oblikujejo vedenje.  

                                                 
2
 Kroeber in Kluckhohn sta naredila katalog z več kot 160 definicijami kulture, navedeni so v (Zver, 

Živko, Bobek, 2005). 



8 
 

Kulturo najdemo na več ravneh, najvišje lahko vidimo nacionalno kulturo, na nižji ravni pa 

kulture raznih organizacij, subkulture in profesionalne kulture. Hofstede (2005) ter 

Trompenaars v Jelovac in Rek (2010) podobno razslojita kulturo na tri plasti: 

- zunanjo plast 

V to plast se uvrščajo eksplicitni produkte: simboli v smislu glavnih komponent jezika, 

kulturni artefakti kot nosilci specifičnega kulturnega pomena, ter rituali in običaji. 

- srednjo plast 

Tu najdemo vrednote in norme, ki so pridobljene in ponotranjene v procesu socializacije. 

Jelovac in Rek (2010) menita, da je kultura stabilna, če norme reflektirajo vrednote skupine. 

- koren kulture 

Ta se kaže v načinu reševanja eksistenčnih problemov, rešitve pa odražajo pomene, ki jih 

ljudje pripisujejo življenju, soljudem, času in naravi. 

Podobno delitev opravijo tudi Schmidt in drugi (2007), kulturo primerjajo s strukturo ledene 

gore, ki od vrha navzdol vsebuje tehnični nivo, nato sledi formalni nivo ter nazadnje še 

neformalni nivo. Iz obeh primerov izpostavimo ugotovitev, da kljub precejšnji zabrisanosti 

meja nacionalnih držav, obstajajo velike razlike med pripadniki posamezne nacionalne 

kulture, ki izhajajo iz dimenzij kulturnega konteksta ter različnih vrednotnih orientacij, 

Schmidt in drugi (2007) tu še zlasti izpostavijo formalni ter neformalni nivo, oziroma tisti del 

''ledene gore'', ki na prvi pogled ni jasno viden oziroma prepoznan.  

Iz tega področja izhaja več teorij in več različnih modelov, iz katerih lahko sklepamo, kakšno 

bo vedenje ljudi z isto kulturo. Za potrebe našega raziskovanja so zanimive predvsem 

Hallova, Hofstedejeva ter Trompenaarsova teorija medkulturnih razlik. Hall v Schmidt in 

drugi (2007) razvrsti kulture v razpon, ki sega od nizko do visoko kontekstualnih kultur. Pri 

tem opazi, da je za nizko kontekstualne kulture značilen individualizem, medtem ko je v 

visoko kontekstualnih kulturah zelo močan kolektivizem. V tem kontekstu Neuliep (2009) 

poudarja skorajda obligativno povezanost posameznikov v skupinah kot so: družina, soseska, 

poklicne skupine in podobno. Za njih meni, da imajo interesi skupine tu prednost pred interesi 

pripadnikov. Taka povezanost označi kot doživljenjsko, primarna vrednota je vzdrževanje 

harmonije v medsebojnih odnosih, vsakršen odmik od rutine pa je pogosto sankcioniran.  

Hofstedejeva teorija določa šest glavnih dimenzij, po katerih se posamezne kulture razlikujejo 

med seboj. To so identiteta: individualizem vs. kolektivizem, hierarhija: velika vs. majhna 

oddaljenost od moči, resnica: šibko vs. izrazito izogibanje negotovosti, spol: stopnja 

maskulinizacije vs. feminizacije, vrednota: kratkoročna vs. dolgoročna orientiranost ter 

popustljivost vs. zadrževanje. Vsaka dimenzija se razteza med obema skrajnostma in 
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predstavlja podlago, na kateri se določajo indeksi, ki so povezani z demografskimi, 

etnografskimi, ekonomskimi in političnimi vidiki posamezne kulture (Hofstede, 2006). 

Indeksi so relativni, uporabnost in veljavnost pridobijo le v primerjavi med družbami. 

Poudariti velja, da se njihove vrednosti skozi čas skorajda ne spreminjajo, vzrok za to pa je 

stabilen vrednotni sistem, ki je osnova posamezni kulturi. Raziskava je do sedaj zajela večino 

svetovnih držav, do odstopanj prihaja le pri številu ovrednotenih dimenzij, za nekatere države 

namreč lahko zasledimo le prve štiri indekse (The Hofstede Centre). 

Trompenaarsova teorija predpostavlja sedem kategorij. Prvih pet se nanaša na odnos ljudi do 

drugih. V tem sklopu razvije univerzalizem in partikularizem, individualizem in kolektivizem, 

nevtralne in emocionalne ter osebne in prepletene povezave, pridobljen in prirojen uspeh, 

šesta kategorija je časovna usmerjenost, sedma razsežnost pa proučuje odnos ljudi do narave 

oziroma odnos z zunanjim okoljem. Za univerzalno oblikovane družbe velja, da so dobrota, 

poštenost in razsodnost vedno prisotne, partikularne družbe so bolj naklonjene naključjem. 

Kolektivistične družbe poudarjajo pomen skupine, individualistične pa pomen posameznika. 

V emocionalnih družbah je odkrito izražanje čustev normalno, medtem ko je pri nevtralnih 

tak način nesprejemljiv. V družbah z močnimi osebnimi povezavami si ljudje prizadevajo 

ločiti osebno življenje od javnega, kategorija pridobljenega in prirojenega uspeha pa nam 

pove, kakšen je način pridobivanja družbenega statusa. Pri časovni usmerjenosti ločimo 

usmerjenost v preteklost, sedanjost ali prihodnost ter zaporednost oziroma sočasnost pri 

opravljanju nalog. Odnos ljudi do narave nam pove, ali si družbe prizadevajo za večjo 

usklajenost z okoljem, ali skušajo okolje nadzorovati (Jelovac in Rek, 2010). 

Kultura in komunikacija sta medsebojno kompleksno povezani: »po eni strani kultura vpliva 

na komunikacijo in se s pomočjo nje ohranja in razvija, po drugi strani pa komunikacija služi 

v boju za prevlado in ohranitev dominantne kulture« (Jelovac in Rek 2010, str. 80). 

Vrednotna orientiranost je torej podlaga načinu komunikacije, pri komuniciranju z ljudmi iz 

druge kultur prihaja do negotovosti, posledično celo do pogostih nesporazumov, konfliktov, v 

skrajnem primeru tudi do kulturnega šoka, kot procesa začetnega privajanja na neznano 

kulturo
3
 (Hofstede, 2006). Barna v Samovar in Porter (1994) primerja kulturni šok z 

boleznijo, ki jo je potrebno najprej diagnosticirati, šele nato ustrezno zdraviti. Ravno to 

zavedanje konfliktov in nasprotij, izvirajočih iz razlik v kulturni orientiranosti udeležencev, 

ter odsotnost težnje po nastanku enotnega kulturnega vzorca,naj bi bilo pogoj za nastanek 

                                                 
3
Kulturni šok poteka v več fazah, Huntington (2005) navaja medeni mesec (začetno vznemirjenje in 

radovednost), zmedenost, jezo in sovraštvo do nove kulture, prilagoditev in integracijo, bikulturnost. 
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medkulturne komunikacije (Baraldi, 2006). Na tej točki lahko ugotovimo, da je predmet 

njenega proučevanja iskanje odgovora na vprašanje, kako naj se ljudje iz različnih kultur 

medsebojno sporazumevajo.  

Ule (2005) o medkulturnem komuniciranju meni, da je zahtevno, saj gre za srečanje oziroma 

»trk kultur« (Huntington, 2005), ne samo oseb. Istočasno omogoča pretok znanj, izkušenj 

tradicij, vrednot ter razumevanje in sprejemanje različnosti, prav prepoznavanje ter 

sprejemanje različnosti zmanjšuje možnost nastanka konfliktov. Ob tem avtorica poudari 

njegov pozitiven vpliv na osebno rast posameznikov, kajti šele v medkulturnem 

komuniciranju »zaživijo vse možnosti in dometi komuniciranja«. Tudi po besedah Hofstedeja 

(2006) je medkulturno učenje zelo bogata izkušnja, razumevanje bistva drugačnih kultur in 

njihovih pripadnikov pa predstavlja tako intelektualni kot tudi čustveni izziv. Meni, da se 

moramo kot prebivalci sveta zavedati medsebojnih razlik, se o njih poučiti, naučene veščine 

pa uporabljati pri odnosih z ljudmi, ki so vzgojeni popolnoma drugače od nas. 

Pomemben korak pri učenju je prepoznavanje ovir v medkulturni komunikaciji. Te lahko 

nastanejo na več področjih, Barna (v Samovar in Porter, 1994) izpostavi šest ovir 

sporazumevanja: 

- Domnevanje podobnosti 

Izhaja iz dveh temeljnih predpostavk: 1. da je naša kultura edina veljavna, ostale pa so 

manjvredne, in 2. da smo si ljudje med sabo bolj podobni kot različni, kar naj bi naredilo 

medsebojno komunikacijo enostavno.  

- Jezikovna razlika 

Ta je med vsemi najbolj očitna, kljub temu pa se ne smemo omejiti zgolj na nerazumevanje 

tujega jezika, včasih nastanejo težave tudi med enako govorečimi ljudmi. Mandić (1998, str. 

15) to pojasni s tem, da je uporaba jezika v sporočilu »v veliki meri odvisna od okolja - 

kulture, v kateri je človek odraščal.«  

- Napačna interpretacija neverbalne komunikacije 

Neverbalno komuniciranje je za vsako posamezno kulturo specifično, zato pripadniki 

različnih kultur vidijo, slišijo, vohajo oziroma čutijo le tisto, kar ima zanje nek specifičen 

pomen.  

- Stereotipi in predsodki 

Največkrat so oblikovani na podlagi vnaprej določenih mnenj in sodb o drugi kulturi. V prvi 

fazi so lahko celo koristni pri spoznavanju razlik, kasneje pa jih je potrebno prilagoditi glede 

na izkušnjo.  
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- Nagnjenost k ocenjevanju na podlagi lastne kulture 

Vsak pripadnik neke kulture verjame, da je njegova lastna večvredna, kar botruje napačnim 

predstavam o drugih kulturah. To oviro lahko premagamo le z odprtostjo ter vživljanjem v 

kulturo drugega.  

- Prisotnost stresa ali strahu 

Običajno je prisoten na obeh straneh, bolj ali manj vpliva na napačno oziroma popačeno 

interpretacijo tako verbalne kot neverbalne komunikacije (Barna v Samovar in Porter, 1994). 

Premagovanje naštetih ovir je le prvi korak pri razvijanju medkulturne komunikacijske 

kompetence, to je zmožnosti posameznika, da se na pravi način sooči z izzivi, ki mu jih 

prinaša medkulturna komunikacija (Barna v Samovar in Porter, 1994; Schmidt in drugi, 

2007). Uspešnost komunikacije bo potemtakem odvisna od pravilne interpretacije sporočil, v 

literaturi lahko najdemo številne smernice. Schmidt in drugi (2007) navajajo naslednje 

elemente za uspešno medkulturno komunikacijo: popolno upoštevanje sogovornika, 

sposobnost empatije, aktivno poslušanje, tolerantnost do sprememb, toleranca do različnosti, 

sposobnost prilagajanja vedenja, jezikovne veščine, zavedanje neverbalne komunikacije, 

profesionalne kvalifikacije, previdnost pri postavljanju predpostavk in razlag. Digen (2011) 

na prvem mestu poudarja pomembnost razumevanja lastne kulture, nato prilagajanje v načinu 

komuniciranja z drugimi kulturami ter nenazadnje uporabo take komunikacije, ki bo 

omogočila učinkovit prenos sporočila. Matsumoto in drugi (2005) uspešnost procesa 

pogojujejo z zavzeto osebno emocionalnem rastjo, kritičnim mišljenjem ter odprtostjo in 

fleksibilnostjo za sprejemanje kulturnih razlik v konstantno spreminjajočem okolju. To pa 

pomeni, da nam mora postati razumevanje sporočila, ki je kulturno pogojeno, izziv in ne 

nepremostljivo oviro. Bennet (1998) nas na tem mestu opozarja, da mora biti razumevanje 

drugih kultur izvedeno kot adaptacija in ne asimilacija v smislu nadomestitve. 

 

2.3 Neverbalno komuniciranje 

 

Jelovac in Rek (2010) opredelita sporočilo kot skupino verbalnih in neverbalnih simbolov v 

informaciji, ki jo oddajnik želi prenesti sprejemniku. Strokovnjaki veliko več pozornosti 

namenijo pisni komunikaciji, kar je pravilo tudi pri poslovnih subjektih. Pri poslovnem 

komuniciranju navidezno prevladuje besedno (govorno in pisno), čeprav so raziskave pa 

pokazale, da ima v povprečnem pogovoru neposreden pomen besed le 7% delež, zvok govora 
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38% delež, kar 55% pa odpade na neverbalno komuniciranje (Pease, 1981; Tavčar, 1995; 

Možina in drugi, 2004). S tem izrazom označujemo »načine komuniciranja dveh ali več 

sočasno prisotnih oseb z nebesednimi sredstvi«, gre torej za »sporočilno delovanje vedenja- 

gest, izrazov obraza, orientacije v prostoru, zavzemanja različnih položajev v njem, dotika, 

vonja in tistih vidikov nebesednega izražanja, ki jih ni mogoče ločiti od referenčnega 

konteksta izrečenega« (Selič 2007, str. 26). 

 

Namreč, »naše telo, naša čustva in naša zavest vedno delujejo kot celota in v soodvisnosti« 

(Možina in drugi 2004, str. 446), naše telo spregovori v povprečju tudi do dveh sekund 

hitreje, kot to storimo z besedami. Poleg tega je govorica telesa v svoji izraznosti in 

povednosti petkrat močnejša in zgovornejša ter neposrednejša od moči besedne govorice, pri 

njej skoraj ne more priti do nesporazuma, z njo izražamo svoj odnos do vsebine povedanega 

(Možina in drugi, 2004; Ule, 2005; Neuliep, 2009), bila naj bi osnovno sredstvo 

samopredstavitve tako v zasebni kot tudi poslovni komunikaciji (Schmidt in drugi, 2007). 

Pease (1996); Schmidt in drugi (2007) se strinjajo z mnenjem, da nejezikovni kanal prenaša 

osebna stališča, lahko pa celo nadomesti jezikovno sporočanje. Ule (2005) ugotavlja, da se je 

neverbalnemu komuniciranju nemogoče izogniti, neverbalnih sporočil pa ne pošiljamo vedno 

po lastni volji, zato prav ta sporočila vsebujejo veliko uporabnih ključev za prepoznavanje 

človekovih stanj, čustev, odnosov in podobno, na podlagi katerih je mogoče razjasniti 

verbalno vsebino sporočil.  

 

Možina in drugi (2004) menijo, da nam je telesna govorica dana, kot taka predstavlja bistven 

del socialnega obnašanja, odvisna pa je od genetske zasnove in kulturnega okolja, iz katerega 

izhajamo. Pease (1996)to dejstvo podkrepi s trditvijo, da je velik del človekovih osnovnih 

nejezikovnih navad naučenih, kulturno okolje pa določa njihov pomen. V kontekstu 

medkulturne komunikacije pa Neuliep (2009) trdi, da je le ta primarno neverbalna interakcija 

med udeleženci, med komunikacijo samo pa se verbalni in neverbalni znaki pojavljajo 

sočasno.  

 

Na podlagi tega se v zadnjem času vedno bolj zavedamo pomena pravilne rabe neverbalne 

komunikacije. Mandić (1998) pojasnjuje, da je raziskovanje nebesedne komunikacije veliko 

mlajše kot raziskovanje besedne, kljub dejstvu, da je nebesedna komunikacija univerzalna 

oblika človeškega govora, ki obstaja, se razvija in spreminja z razvojem kultur, s pripadnostjo 

skupinam, socialnim položajem in tipom osebnosti. Z njo lahko izrazimo skoraj vse, o čemer 
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se pogovarjamo, sporoča lahko naša odkrita in prikrita čustva, sporoča in predstavi bistveni 

življenjski prostor ter značajske lastnosti posameznika. Vendar pa jo lahko razumemo le, če jo 

vzamemo kot del celote. Kovačev (1997) sicer trdi, da je neverbalno komunikacijo mogoče 

proučevati neodvisno od besedne ali v povezavi z njo, saj prva dopolnjuje drugo. Ampak ko 

dejansko subjektovo doživljanje ni v skladu z informacijami, ki jih želi oddati, prihaja do 

nasprotij med njima. Zaradi tega je vloga besed v interakciji oseb enako pomembna kot vloga 

neverbalnih vidikov človekovega vedenja, kljub temu pa gesta pod določenimi pogoji lahko 

nadomesti besedo in služi kot bistvena komponenta referenčne komunikacije. Ule (2005) loči 

spontani neverbalni signalni sistem ter simbolni ali socialno dogovorjeni neverbalni sistem 

signalov. Prvi vsebuje nenamerne, biološko izzvane signale, drugi pa vsebuje kompleksne, 

dogovorno določene oblike komuniciranja, ki jih osvojimo s procesom socialnega učenja. 

 

Pri medsebojni komunikaciji pošljemo in prejmemo množico neverbalnih sporočil, ki jih 

lahko razvrstimo po kategorijah. V literaturi zasledimo kar nekaj tipologij, ki se ukvarjajo z 

razvrstitvijo vodilnih kanalov neverbalnega komuniciranja, med sabo so si zelo podobne, pri 

posameznih avtorjih pa se navadno razlikujejo le po številu kategorij.
4
 

 

Najbolj pogosto so v literaturi navedeni naslednji kanali:  

- Glas, objezikovni ali paralingvistični znaki 

Ti običajno spremljajo govorno komuniciranje, ločimo pa: 1. znake, ki imajo samostojno 

vlogo, z njimi izražamo enostavna čustva ter 2. prozodične znake, s katerimi poudarjamo 

pomen verbalnega govora in so z njimi tesno povezani, pri čemer gre za poudarke v govoru, 

ritem, višino ter hitrost govora. 

- Pogled 

Pogled je eden od najpogostejših in najbolj učinkovitih neverbalnih signalov, zlasti v 

zahodnih kulturah. Izpostavimo očesni stik in oči nasploh, z njimi izražamo predvsem 

                                                 
4
Zasledimo lahko od štirih pa vse do deset kategorij; Birkenbihl (1999) in Mihaljčič (2006) na primer 

opišeta pet kategorij , Možina in drugi (2004), Ule (2005) ter Schmidt in drugi (2007) uporabljajo 

sedem kanalov, Kavčič (2006) pa kar devet. Najbolj obsežna je Mandićeva (1998), ki jih navede kar 

deset: zvočni izraz, izraz obraza, izraz kretenj, postularna ekspresija ali proučevanje položajev telesa, 

proksemična ekspresija (proučevanje telesnih stikov), osebni prostor, ritem (predvsem ritem in hitrost 

izraznega vedenja, zlasti hoje), gib v prostoru in nazadnje je skiciranje, risanje ter slikanje. 
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čustveni stanji strah in presenečenje. Ta kategorija ima tri osnovne vloge: ekspresivno, 

urejevalno ter nadzorovalno. 

- Izrazi obraza 

Tudi ta kanal je izjemno pomemben, pomaga nam pri prepoznavanju 1. čustvenih stanj kot so 

presenečenje, jeza, sreča, strah, gnus, in žalost, 2. mnenj in stališč ter 3. reakcij sogovornika. 

Nekateri znaki kot sta jok in smeh so univerzalni, večina izrazov pa je odvisna od specifičnih 

kulturnih in osebnih pravil, kažemo lahko tudi več obrazov na primer zasebni in javni obraz.  

- Geste 

Geste so med najbolj znanimi oblikami telesnega jezika, običajno so močno kulturno 

določene. Tako ima vsaka kulturno zaokrožena skupina svoj repertoar gest, običajno jih 

povezujemo s pravili civiliziranega vedenja. Mednje uvrščamo 1. embleme, ki so samostojni 

znaki z univerzalnim pomenom, 2. ilustratorje oziroma sporočila o nas samih, 3. čustvene 

izraze, regulatorje, ti nadzirajo in urejajo komunikacijsko situacijo ter 4. adaptorje, z njimi 

upravljamo z določenimi lastnimi občutki. 

- Telesni videz 

Pri tem gre za fizično pojavnost kot obliko sporočila drugim, zlasti v sodobnih družbah se 

komuniciranje in ukvarjanje s telesnim videzom uresničuje preko oblikovanja idealnih 

telesnih oblik, osvajanja pravilnih drž ter okraševanjem telesa z obleko, kozmetiko, nakitom. 

- Telesni stik 

Ta kategorija vsebuje 1. dotike, ki sporočajo dimenzije odnosov med ljudmi: dotiki 

intimnosti, dotiki dominantnosti, ritualni dotiki in 2. telesno razdaljo, ki mora ustrezati 

ravnotežju odnosov med govorcema: ločimo intimno, osebno, socialno ter javno razdaljo. 

- Prostor 

Prostore delimo predvsem glede na to, kako v njih izražamo svojo osebnost in kako sproščeno 

se v njih počutimo. Ločimo: 1. osebni prostor, ki ga razumemo kot razširjeno telo, 2. zasebni 

prostor, ki nam pripada tudi, ko ni uporabljen – dom, stanovanje, 3. situacijski prostor, ki ga 

dobimo začasno v uporabo – šolski razred, pisarna, knjižnica, ter 4. javni prostor v katerega 

ima vsak posameznik prost dostop, omejujejo pa ga predpisana pravila rabe (Ule, 2005) 
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2.4 Pomen neverbalnih dejavnikov v komunikaciji 

 

Ugotovili smo že, da imata tako verbalna kot tudi neverbalna komunikacija močne korenine v 

določeni kulturi, čemur pritrjuje večina avtorjev. Kovačev (1997, str. 50) razloži, da »kodirani 

telesni izrazi posredujejo med naravo in kulturo ter omogočajo prenos kolektivnih mentalitet. 

Zato bi lahko rekli, da telo zrcali kulturne dejavnosti.« Skozi zgodovinski razvoj se namreč 

nekatera obredja in s tem povezane geste, mimika, drža in nekatere oblike vedenja skoraj ne 

spreminjajo, ampak ostajajo enake ali vsaj podobne pri vseh narodih in v vseh obdobjih.  

 

Podobno misli tudi Mandić (1998), ki to pojasni z dejstvom, da mnoge različice gibov 

obstajajo zaradi pripadnosti različnim kulturam, različne izobrazbe in osebnosti ljudi. 

Istočasno pa kulture izbirajo različne kanale komuniciranja, zato se lahko zgodi, da si bodo 

ljudje obrede, ki so v nekem okolju spontani, običajni, v drugem razložili povsem drugače. To 

pomeni, da je tisto, kar se v nekateri kulturi zdi čisto normalno, za pripadnike drugega naroda 

lahko popolnoma nesprejemljivo, celo vulgarno. Zato je predvsem pri poslovnem 

komuniciranju, kjer prevladujejo osebni stiki, je potrebno te razlike prepoznati. Ob tem se 

moramo hkrati zavedati, da se ljudje ne razlikujejo le po pripadnosti določeni kulturi, ampak 

obstajajo velike razlike tudi med pripadniki znotraj posamezne kulture. Mandić (1998) 

namreč pravi, da niso pomembne samo socialno-zgodovinske posebnosti, ampak tudi 

osebnostne značilnosti in občutljivosti v načinu komuniciranja.  

 

Eden izmed pomembnih vidikov je parajezik (lastnosti glasu), ki močno vpliva na 

razumevanje povedanega. Ob tem opazujemo hitrost, ritem, melodijo, tekočnost ter zven 

govorjenja (Selič, 2007). Melodija govora s spuščanjem in dviganjem glasu vsebuje veliko 

vsebinskih in odnosnih informacij, ritem govora dopolnjuje pomen povedanega in običajno 

nakazuje psihično stanje govorca, hitrost pa je pomembna pri posredovanju znanih oziroma 

neznanih vsebin (Birkenbihl, 2000). Poleg tega Birkenbihl (2000) trdi, da moramo biti 

pozorni na odmor med govorom, saj pogosto vsebuje več sporočil kot besede.  

 

Stik s pogledom je osnova za pristen odnos v sporazumevanju (Pease, 1981), predstavlja 

enega bistvenih preverjanj razumevanja pri uspešnih pogovorih (Birkenbihl, 2000), v 

zasebnih odnosih ga drugače vzpostavljamo in vzdržujemo kot v poslovnih (Selič, 2007), 

pogosto kaže naravo odnosov med osebama (Ule, 2005). Pease (1981) loči med poslovnim 

pogledom (sogovornika gledamo v trikotnik med očmi in čelom), družabnim pogledom 
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(sogovornika gledamo v trikotnik med očmi in usti), intimnim pogledom (sogovornika 

gledamo v trikotnik med očmi, brado in drugimi deli telesa) ter pogledom od strani, ki 

največkrat izraža ali zanimanje ali sovražnost. Pri stiku z očmi gre lahko za strmenje in srepo 

gledanje, pomežik, mežikanje, zazrtost, jezne oči, zavijanje z očmi, pogled z očmi levo in 

desno, pogled navzdol, pogled vstran in podobno. Selič (2008) ugotavlja, da dolžino in vrsto 

stika z očmi določa namen komunikacije, vedno pa ga spremljajo tudi druga neverbalna 

sporočila. Pri večini kultur ugodno vpliva na zaupanje ter povečuje prepričljivost, razen v 

japonski kulturi, njim namreč pogosti stiki z očmi povzročajo nelagodje in neprijetnost (Selič, 

2007). 

 

Izrazi obraza prvenstveno izražajo čustva, kajti obraz najbolj prepoznavno izraža strah, jezo, 

sram, gnus, žalost in vznemirjenje, poleg tega je obraz skupaj z očmi tisti del telesa, ki ga 

najprej opazimo, najlažje prepoznamo in si najbolje zapomnimo (Matsumoto in drugi, 2005; 

Selič, 2007). Študij obraza razdelimo na mimiko samo in na fiziognomijo - poteze 

posameznikovega obraza oziroma priraslo mimiko, uveljavljena pa je delitev na čelno 

območje obraza (vključno z obrvmi), srednji obraz (oči, nos, lica in gornja ustnica) ter usta in 

čeljust (Birkenbihl, 2000). Poznamo in razlikujemo večje število različnih položajev obrvi in 

čela, oči in vek, ter mišic na spodnjem delu obraza, ki v kombinacijah oblikujejo izraze. Selič 

(2007, str. 106) pojasnjuje, da imajo nekateri »po vsem svetu enak pomen, nekateri pa ne in 

so kulturno pogojeni.« V tem kontekstu ugotavlja, da imajo določeni osnovni izrazi obči 

pomen (najverjetneje so podedovani), variacije znakov pa se verjetno razvijejo pod vplivom 

kulture. 

 

Podobno prepoznavni in značilni so tudi gibi, sploh skladne kretnje rok. »Kretnje so način 

sporočanja dodatnih informacij« (Selič 2007, str. 129). S kretnjami ne le poudarjamo vsebino 

povedanega, temveč posredujemo dodatne informacije (Selič, 2007; Birkenbihl, 2000). Selič 

(2007) opozarja, da jih moramo obravnavati v sklopu drugih nebesednih znakov ter okoliščin 

(npr. vpliva temperamenta, okolja, vrste oblačila, starosti, prisotnost bolezni in podobno), če 

se hočemo izogniti nehotenim napakam v tolmačenju. Običajno se osredotočamo na 

opazovanje dlani (odprtost dlani ponazarja poštenost, resničnost), rokovanje (razkriva 

oblastnost, vdanost in enakost), položaj rok ter položaj in kretnje glave (Pease, 1981). Vsaka 

kretnja in položaj ima v določeni situaciji natančno definiran pomen, v splošnem pa velja, da 

široke, velike kretnje nakazujejo odprtost in povečujejo razumljivost povedanega, ozke in 

drobne pa negotovost, občutljivost, preračunljivost, istočasno tudi odkrivajo posameznikovo 
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samozavest in moč (Selič, 2007).Večina kretenj je prirojenih, njihov pomen pa ni vedno 

univerzalen (Birkenbihl, 2000). Kretnje so namreč simboli, ki izražajo določeno idejo, 

nekatere so kulturno značilne in se v človeških družbah razlikujejo, čeprav imajo v evropskem 

prostoru vsem bolj ali manj jasno sporočilo (Selič, 2007). 

 

Telesni videz je ena izmed tistih kategorij, za katero navkljub potencialni zmotnosti še vedno 

velja, da presojamo ter vrednotimo tako sebe kot drugega, najsi po videzu, obleki, skladnosti 

postave in podobno. Najbolj se to odraža pri ustvarjanju prvega vtisa, ki običajno določi pot 

nadaljnjemu odnosu, vse prepogosto pa ustvari napačne ocene. Ustvarjanje pozitivnega 

prvega vtisa je zlasti pomembno v poslovnem svetu, spomnimo se na pravila poslovnega 

obnašanja in osebne urejenosti, saj so začetna nebesedna sporočila odločilna za doseganje 

poslovnega uspeha oziroma neuspeha (Selič, 2007). Podobno važna je tudi primerna telesna 

drža, z njo izražamo odnos do sebe in drugih, Birkenbihl (2000) loči zunanjo držo, s katero se 

odpiramo v svet in notranjo držo, s katero se nasprotno zapiramo v svoj svet; podobno velja 

tudi za hojo, način sedenja in ležanja. Ista avtorica pravi, da vsaka nenadna sprememba 

zunanje drže vedno tudi odraža spremembo notranje, obenem pa nas opozarja, da je pri 

razlagi vedno potrebno upoštevati skupine znakov. 

 

Pease (1981) ugotavlja, da si poleg živali, tudi človek lasti svoj prostor. V tem kontekstu Selič 

(2007) kot posebno obliko sporazumevanja navede bližino oziroma medosebni prostor, na 

katerega poleg predstav določene družbe, vplivajo tudi starost udeležencev (mlajši si stojijo 

bližje), družbena vloga moškega ali ženske (moški mora biti bolj oddaljen) ter stopnja 

prijateljstva (prijatelji so si bližje). Ločimo intimni, osebni, socialni ter javni pas. Intimni pas 

človek varuje kot svojo lastnino, vanj spustimo le tistega, ki mu zaupamo, obsega pa med 15 

in 45 centimetri. Osebni pas je razdalja, v kateri se pogovarjamo z ljudmi v sproščenih 

prijateljskih, družabnih ali poslovnih razmerah, pri čemer se med seboj praviloma ne 

dotikamo, njegov obseg je med 46 in 122 centimetri. Socialni pas je prihranjen za srečanja s 

površnim stikom z neznanimi ljudmi, znanci in z večino kolegov ter nadrejenih, gre pa za 

razdaljo med 122 in 360 centimetri. Javni pas je razdalja, ki se jo uporablja pri nagovoru večje 

skupine ljudi (Pease, 1981; Birkenbihl, 2000; Selič, 2007). Tako Selič (2007) kot Pease 

(1981) ugotavljata, da primernost medosebne razdalje določa tudi kultura, pri čemer je osebni 

pas pripadnikov zahodnih kultur večji od pripadnikov vzhodnih kultur, azijske poslovneže se 

iz naše perspektive tako večkrat obravnava kot vsiljive.  
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V nadaljevanju se bomo osredotočili vpliv kulturnih značilnosti komunikacije med slovensko 

in kitajsko kulturo. Na podlagi Hallove, Hofstedejeve in Trompenaarsove teorije bomo 

skušali opredeliti bistvene razlike v neverbalnem komuniciranju, ki bi v medsebojnem stiku 

obeh kultur lahko privedle do nesporazuma in v končni fazi do konflikta. 

 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

 

Empirični del je osrednji del naloge, kjer bomo skušali izsledke iz teoretičnega dela aplicirati 

v praktični del naloge, preko študije primera bomo iskali odgovore na postavljena 

raziskovalna vprašanja in preverjali resničnost hipotez. Dotaknili se bomo tudi vprašanja 

zakaj smo za predmet našega raziskovanja izbrali prav interakcijo med slovensko ter kitajsko 

kulturo, ki se nam na prvi pogled zdi precej oddaljena, celo eksotična. Nakazati bomo skušali 

tudi kakšne medsebojne stike lahko pričakujemo v bodoče in katere koristi si lahko tega 

obetamo. V tem delu bomo opredelili raziskovalni problem, postavili hipoteze, opisali metodo 

raziskovanja in izbrano populacijo, opisali potek raziskave in nazadnje opravili analizo 

primera. 

 

3.1 Raziskovalni načrt 

 

V raziskovalni nalogi nas zanimajo interakcije med pripadniki kitajske in slovenske kulture, 

točneje neverbalna komunikacija. Že v uvodu smo napovedali, da se naloga osredotoča na 

kulturne razlike, odgovoriti pa si želimo na vprašanje kako lahko iz neverbalne komunikacije 

prepoznamo kulturne razlike med pripadniki kitajske in slovenske kulture, kako se te razlike 

izražajo ter če in kakšne konflikte lahko v tem kontekstu pričakujemo. 

 

Postavili smo si tudi hipoteze, ki jih bomo skozi naše raziskovanje potrdili oziroma ovrgli. 

Menimo, da razlike v neverbalni komunikaciji med slovensko in kitajsko kulturo dejansko 

obstajajo, v neverbalni komunikaciji med slovensko in kitajsko kulturo nastajajo odstopanja, 

ki izhajajo medkulturnih razlik, poleg tega pa se nesporazumi v neverbalni komunikaciji med 
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slovensko in kitajsko kulturo pojavljajo na več ravneh komuniciranja. Namen naloge je nabor 

predlogov za izboljšavo komunikacije v podjetju, kar bomo storili na podlagi naše analize.  

 

3.2 Metodološki okvir 

 

Izbira metodologije izhaja iz ciljev in namena raziskovanja. Cilj naloge je namreč oblikovati 

nabor indikatorjev, s katerimi lahko prepoznamo potencialne konfliktne situacije v neverbalni 

medkulturni komunikaciji med pripadniki kitajske in slovenske kulture. Pri tem smo se 

odločili za storitveni sektor, za turistično podjetje Hit d.d., ki sicer že ima določene izkušnje v 

tem kontekstu. Vseeno menimo, da bomo lahko skozi našo analizo prišli do nekaterih 

predlogov za izboljšanje komunikacije omenjenih kultur in tako dosegli namen naloge.  

 

»Metodologija ali pristop k raziskavi je skupek strategij, metod in tehnik, za katere smo se 

odločili v procesu raziskovanja teme ali problema«(Tratnik 2002, str. 23). Izbira ustrezne 

metodologije je v prvi vrsti odvisna od teme oziroma od rezultata, ki ga želimo doseči, 

najpogosteje gre za uporabo kvantitativnega ali kvalitativnega pristopa, čeprav je iz prakse 

razvidno, da ne prihaja do čistega pristopa, tako ima vsaka raziskava vedno elemente druge 

(Tratnik, 2002). Kvantitativna raziskava je ena izmed najbolj razširjenih empiričnih raziskav, 

številčni podatki se zbirajo na reprezentativnem vzorcu, se nato obdelajo s statističnimi 

metodami, možna je posplošitev na celotno statistično množico (Cencič, 2007). Nasprotno se 

kvalitativno raziskovanje osredotoča zlasti na probleme manjšega obsega, kar je tudi lastnost 

našega raziskovanja, iz tega vidika je zato primerna metoda za delo v naši nalogi.  

 

Poleg tega kvalitativno raziskovanje teži k celostnemu in poglobljenemu zajetju pojavov, v 

čim bolj naravnih, konkretnih razmerah, zanj je značilna komunikacija med raziskovalci in 

osebami v raziskovanih situacijah, za zbiranje podatkov pa uporablja zlasti nestrukturirano 

opazovanje z udeležbo in nestrukturirani ter polstruktrurirani intervju. Tovrstno raziskovanje 

ima predvsem obliko študij primerov, teži pa k celostnemu in poglobljenemu zajetju pojavov, 

v čim bolj naravnih razmerah ter v kontekstu časa, kraja in sploh v kontekstu konkretnih 

okoliščin v vsakokratni raziskovani situaciji(Sagadin 2001, str. 12–13).  

 

Menimo, da nam tak pristop omogoča hiter in učinkovit dostop do kvalitetnih podatkov, kajti 

naloga preučuje navade in obnašanje ljudi, za kar Tratnik (2002) svetuje naj ali povprašamo 
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ljudi o lastnem obnašanju oziroma obnašanju drugih ali pa to opazujemo sami, kar bo tudi 

metoda našega dela. Vogrinc (2008) ugotavlja, da je bil ta način dela nekoč primat 

antropologov in etnologov, danes pa je to ena izmed najpogostejših tehnik zbiranja podatkov 

v družboslovju, temeljni raziskovalni instrument je opazovalec, ki podatke zbira s čutili, zlasti 

z vidom. Odločali smo se med več načini opazovanja, nazadnje smo izbrali metodo 

nestrukturiranega opazovanja z udeležbo.  

 

Čeprav je šlo za nestrukturirano opazovanje, smo si že vnaprej določili grobe vsebinske 

smernice, pri čemer smo se omejili na tipologijo neverbalnih znakov Vere F. Birkenbihl 

(2000). Avtorica namreč smiselno razvrsti neverbalne znake v pet kategorij: drža, mimika, 

gibi, območje oddaljenosti, ter ton oz. parajezikovni znaki. Meni, da je ta način dela najbolj 

primeren za opazovanje dogajanj, ki potekajo v živo, ker vedenja opazovanih ne moremo ne 

upočasniti, ne ponoviti, naše opazovanje je sicer tako bolj površno, vendar pa omogoča hitro 

analiziranje. V ta namen smo si pripravili kontrolni list s kategorijami, zraven smo pripisovali 

posamezne podatke, potek komunikacijske situacije pa smo zaradi boljše predstave, tudi 

besedno opisali.  

 

Pri izbiri načina opazovanja smo presodili, da bomo najbolj verodostojne podatke dobili z 

opazovanjem z udeležbo. Bistvo takega opazovanja je vključitev opazovalca v opazovano 

skupino (Tratnik, 2002), socialni procesi se na tak način proučujejo v naravnih razmerah 

(Vogrinc, 2008). Šlo je pretežno za javno opazovanje, saj smo opazovanje napovedali, zaradi 

objektivnih razmer pa nismo napovedali natančnega termina in udeležencev. Predvsem tu 

mislimo na posamezne za nas zanimive situacije, ki so nastale spontano in jih nismo mogli 

vnaprej predvideti, ravno tako tudi ne udeležencev. Zgodilo se je tudi, da je bil obisk Kitajcev 

v obdobju, za katerega smo prvotno načrtovali izvedbo opazovanja zelo okrnjen, zato smo 

morali opazovanje prestaviti do izboljšanja razmer. Ugotavljamo tudi, da v procesu zbiranja 

podatkov ni šlo samo za čisto opazovanje z udeležbo, kot je bilo prvotno načrtovano, 

raziskovalec se je v določenih situacijah moral prilagajati in tako je deloval na kontinuumu 

različnih vlog. Vogrinc (2008) v tem primeru opiše štiri različne vloge in sicer: samo 

opazovalec, opazovalec in udeleženec, udeleženec in opazovalec ter samo udeleženec. 

 

Kot opazovalci smo bili dolžni upoštevati etični vidik opazovanja, ta vključuje poštenje, 

akademsko integriteto in spoštovanje drugih ljudi (Punch, 2007). Pri našem delu je bilo 

potrebno zagotavljati tudi veljavnost in zanesljivost podatkov. Vogrinc (2008) meni, da je 



21 
 

potrebno v ta namen opazovanje trajati dalj časa, opazovanci se morajo na opazovalca najprej 

navaditi, upoštevati pa je potrebno tudi morebitni vpliv razkritja poteka raziskave na 

opazovance. Izkazalo se je, raziskovalec tu ni imel večjih težav, saj je kot zaposleni že dalj 

časa prisoten znotraj opazovane populacije. Tudi opazovanje samo je potekalo mirno in ni 

predstavljalo motečega elementa v delovnem procesu, ki se je izvajal sočasno.  

 

3.3 Izbira vzorca 

 

Z izbiro vzorca smo želeli pridobiti primerne podatke, relevantne za raziskavo, kajti le tako 

lahko odgovorimo na postavljena raziskovalna vprašanja. Vogrinc (2008) svetuje, naj 

raziskovalec izbere vsakdanje, naključne primere, lahko pa vključi tudi nekaj izjemnih, 

kritičnih primerov, ki so običajno bogati z informacijami. Izbrana opazovana populacija v 

našem primeru vključuje večino naključno izbranih enot, namensko pa smo izbrali tudi nekaj 

bolj opaznih, markantnih opazovancev, za katere se je izkazalo, da nam resnično lahko 

posredujejo odlične podatke. Opravili smo štiri sklope opazovanj, ki smo jih opisali v Prilogi 

1, Prilogi 2, Prilogi 3 in Prilogi 4. 

 

V prvem sklopu smo opazovali obnašanje kitajskega gosta pri prihodu v igralnico, zbrali smo 

sedem situacij. V prvih dveh primerih je šlo za prihod Kitajke, ena je bila opazno višjega 

družbenega statusa, druga pa nižjega, obe pa sta bili srednjih let. Tudi v naslednjih dveh 

situacijah smo izbrali podobne kriterije, le da sta bila opazovana moška. Zadnje tri situacije 

opisujejo prihod v skupini, v dveh sta po dva opazovanca istega spola, približno enake starosti 

in s podobnim družbenim položajem, zadnja skupina pa je bila mešana.  

 

Drugi sklop opazovanja je zajemal obnašanje pri igranju na igralnih mizah, pri čemer smo se 

osredotočili zgolj na obnašanje gosta, ne pa na obnašanje zaposlenega. V tem primeru smo 

razčlenili pet različnih primerov. Tudi tu smo opazovali moške in ženske posamezno, v enem 

od primerom pa smo se osredotočili na skupino. Opazovanci so bili srednjih let, njihov 

zunanji izgled pa je nakazoval neenak družbeni položaj.  

 

Tretji sklop opazovanja zajema interakcije med zaposlenimi, v tem primeru med gostitelji ter 

kitajskimi gosti. Neverbalno govorico smo opazovali skozi štiri tipične in precej pogoste 

situacije. V prvem primeru je šlo za pogovor Kitajca srednjih let s sinologinjo, ki je zaposlena 
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v podjetju, v drugem se je z njo pogovarjala skupina Kitajk. Tretja in četrta situacija opisujeta 

interakcijo z zaposlenim, ki se poklicno ne ukvarja s kitajsko kulturo, v enem primeru sta se 

pogovarjala dva moška, približno enake starosti, v drugem pa je bil zaposleni nekoliko mlajši. 

 

Četrti sklop opazovanj nima posebne tematike, vanj smo vključili vse tiste primere, ki so bili 

plod naključnih dogodkov in tudi opazovanj. Zajema precej močne situacije, tudi konfliktne, 

za nalogo so zanimivi zaradi spontanosti vedenja opazovancev. V njih so se tako naključno 

pojavili opazovanci obeh spolov, različnih starosti ter različne kulturne pripadnosti, poleg 

kitajske in Slovenske tudi en pripadnik italijanske narodnosti.  

 

3.4 Opredelitev kulturnih dimenzij za študijo primera 

 

V tem delu bomo kulturne dimenzije aplicirali na konkretne kulture in sicer kitajsko ter 

slovensko.  

 

Hallove kulturne dimenzije 

Kitajska sodi med države z najvišjo stopnjo kolektivizma na svetu (Neuliep, 2009; Leung, 

2010). Razvil se je predvsem iz dveh razlogov: prvi je zgodovinski razvoj – Kitajska je bila 

pretežno agrarna družba, zato je pripadnost skupini omogočalo preživetje; drugi pa je verski 

vpliv konfucionizma. Yun (2007) pravi, da je njegova filozofija v tisočletni tradiciji 

oblikovala trdne temelje vrednotnemu sistem tako skozi izobraževalni sistem kot tudi skozi 

uradno politiko države. Njegov vpliv vidi predvsem v oblikovanju trdnih medsebojnih vezi, ki 

poudarjajo harmonične, tople in trajne odnose med pripadniki. Neuliep (2009) izpostavi 

osnovne značilnosti vedenja v takih kulturah: posameznik se vidi v konceptu skupine, ki ga 

mora sprejeti in stalno potrjevati, njene vrednote so primarne, istočasno ima bojazen pred 

zavrnitvijo in prav zaradi tega se pojavlja indirektna komunikacija. Hall v Neuliep (2009) 

pravi, da se informacije v taki komunikaciji zbirajo na podlagi zaznav iz okolja, predvsem 

statusa posameznika v skupini, zato je verbalna komunikacija običajno manj izrazita, včasih 

celo nepotrebna, medtem ko je neverbalna govorica bolj informativna, posebej izpostavi 

uporabo molka. Namreč, v visoko kontekstualnih kulturah se od prejemnika sporočila 

pričakuje pravilna interpretacija, molk pa komunicira obojestransko razumevanje, sploh v 

primeru, ko imata udeleženca komunikacijskega procesa neenak družbeni položaj. Nasprotno 

se v nizko kontestualnih kulturah z visoko stopnjo individualizma, kamor uvrščamo večino 
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držav zahodne kulture
5
, bolj poudarja pomen verbalne govorice. Udeleženci komunikacije so 

zaradi tega manj občutljivi na zaznave iz okolja ter neverbalne znake, molk pa udeležencem 

komunikacije predstavlja negativno oviro v samem procesu. Slovenijo po tej klasifikaciji 

uvrščamo med države zahodne kulture, torej lahko pričakujemo velike razlike pri 

komunikaciji s pripadniki kitajske kulture.  

 

Hofstedejeve kulturne dimenzije 

Zanimivo sliko nam pokaže tudi primerjava Hofstedejevih dimenzij. Slika 3.1 nam prikazuje 

primerjavo vrednosti indeksov za prve štiri dimenzije, za dolgoročno usmerjenost je podatek 

izračunan le za Kitajsko, medtem ko šesta dimenzija popustljivost še ni ovrednotena za 

nobeno od kultur v primerjavi.  

 

Slika 3.1: Primerjava vrednosti indeksov po Hofstedejevih dimenzijah kulture za Kitajsko 

in Slovenijo 

 

Vir: The Hofstede Centre. 

 

V nadaljevanju bomo za posamezno dimenzijo predstavili ključne razlike, za katere menimo, 

da bistveno vplivajo na neverbalno obnašanje pripadnikov omenjenih kultur. Hofstede (2006) 

je pri vsaki dimenziji razčlenil tipične vzorce obnašanja na ravni splošnih družbenih norm 

(družina, izobraževanje), delovnih organizacij ter državne politike.  

                                                 
5
Huntington (2005) deli svet na enote, ki so osnovane na značilnostih osem glavnih svetovnih 

civilizacij: zahodna (vključuje razvite države Severne Amerike in Evrope), sinovska (kamor uvršča 

Kitajsko) latinsko-ameriška, afriška, islamska, hinduistična, pravoslavna, budistična, japonska. 
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Dimenzija PDI (oddaljenost od moči) se ukvarja s porazdeljenostjo moči posameznika v 

družbi in stopnjo sprejemanja le te. Iz grafa lahko vidimo, da sta si kulturi po prvih dveh 

indeksih precej blizu. Visok PDI nakazuje, da tako Kitajsko kot Slovenijo uvrščamo med 

države z visoko stopnjo odmika od moči. Tukaj torej ne bomo iskali razlik, sklepamo lahko 

da bo obnašanje posameznikov precej podobno, tipične vzorce pa lahko poiščemo v Tabeli 

3.1.  

 

Tabela 3.1: Ključne razlike v obnašanju med kulturami z nizko in visoko stopnjo odmika 

moči 

Nizka stopnja odmika moči Visoka stopnja odmika moči 

Neenakost med ljudmi je minimalizirana. Neenakost med ljudmi je pričakovana in 

zaželena. 

Socialne interakcije so skrbno načrtovane. Status posameznika se določa s 

samoobvladovanjem. 

Pojavlja se soodvisnost med ljudmi z višjim 

družbenim statusom in tistimi z nižjim 

družbenim statusom. 

Ljudje z nižjim družbenim statusom so 

odvisni od ljudi z višjim družbenim 

statusom.  

Odnos med podrejenim in nadrejenim v 

organizaciji je pragmatičen. 

Odnos med podrejenim in nadrejenim v 

organizaciji je večkrat emocionalen. 

Pogajanja in razumno prepričevanje sta dva 

vira vpliva na podrejene. 

Formalna avtoriteta in sankcije so vir vpliva 

na podrejene. 

Privilegiji in statusni simboli se ne 

odobravajo. 

Privilegiji in statusni simboli so običajni in 

zaželeni. 

Vir: Hofstede (2005, str. 57–67) 

 

Druga dimenzija IDV (individualizem – kolektivizem) določa stopnjo ohlapnosti odnosa med 

posameznikom in skupnostjo. Tudi pri tem kazalcu sta indeksa za primerjani kulturi zelo 

blizu, nizka stopnja pomeni, da sta obe družbi izrazito kolektivistični. Tudi tukaj ne 

pričakujemo odstopanj, skupne vzorce obnašanja iščemo znotraj kolektivizma. 
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Tabela 3.2: Ključne razlike v obnašanju med kolektivističnimi in individualističnimi 

kulturami 

Kolektivistične kulture Individualistične kulture 

Človek se rodi v širšo družino oz. skupnost, 

ki ga ščiti v zameno za lojalnost. 

Človek se rodi v nuklearno družino, 

odgovoren je za lastno življenje.  

Izogibajo se direktnim stikom, trudijo se 

ohraniti harmonične odnose. 

Izražanje lastnega mnenja je temeljno načelo 

poštenja. 

Prevladuje visoko kontekstualna 

komunikacija. 

Prevladuje nizko kontekstualna 

komunikacija. 

Dobrine se delijo s sorodniki. Lastništvo dobrin je individualno. 

Izogibajo se uporabe besedne govorice. Spodbujajo uporabo besedne govorice. 

Odvisnost pri samoodločitvah. Neodvisnost pri samoodločitvah 

Pojavlja se introvertiranost. Pojavlja se ekstravertiranost. 

Spodbuja se izkazovanje žalostnih, 

pesimističnih čustev. 

Spodbuja se izkazovanje veselih, 

optimističnih čustev. 

Hoja je počasna. Hoja je hitrejša. 

Vzorci potrošnje nakazujejo soodvisnost 

posameznikov. 

Vzorci potrošnje nakazujejo neodvisnost 

posameznikovega življenjskega stila. 

Skupina potrošnikov dobi boljši tretma.  Vsak potrošnik je optimalno postrežen. 

Primarni vir informacij je družbeno omrežje. Primarni vir informacij so mediji. 

Skupinski interesi prevladujejo nad 

individualnimi.  

Individualni interesi prevladujejo nad 

skupinskimi. 

Vir: Hofstede (2005, str. 92–109) 

 

Indeks MAS (moškost – ženskost) opredelimo kot stopnjo, do katere je določena družba 

nagnjena k samouresničitvi oziroma vzdrževanju stanja. Pri tem kazalcu opazimo večje 

odstopanje obeh indeksov. Kitajska ima tukaj visok indeks spola, iz katerega sklepamo, da 

imajo ženske na Kitajskem neenakopraven položaj z moškimi, Slovenija pa po tem kazalcu 

velja za ženskam naklonjeno družbo. 

 

 

 

 



26 
 

Tabela3.3: Ključne razlike v obnašanju med kulturami z nizko in visoko stopnjo moškosti 

Nizka stopnja moškosti - ženskost Visoka stopnja moškosti 

Kvaliteta življenja in medsebojni odnosi so 

zelo pomembni. 

Izzivi, zaslužek, samopotrjevanje in napredek 

so zelo pomembni. 

Tako od moških kot žensk se pričakuje 

skromnost. 

Od moških se pričakuje ambicioznost, 

trdnost in odločnost. 

Tako od moških kot žensk se pričakuje 

nežnost in soustvarjanje ter skrb za odnose. 

Od žensk se pričakuje nežnost, ustvarjanje in 

skrb za odnose. 

Tako moški kot ženska se ukvarja s čustvi in 

materialnimi dobrinami družine. 

Ženska se ukvarja s čustvi, moški z 

materialnimi dobrinami družine. 

Tako moški kot ženske lahko izražajo žalost, 

nasilno vedenje je nesprejemljivo. 

Ženske lahko izražajo žalost, moški lahko 

odgovorijo na nasilno vedenje, za ženske je 

to nesprejemljivo. 

Odgovornost, odločnost, ambicioznost, 

nežnost in vljudnost so enako značilni za oba 

spola. 

Odgovornost, odločnost, ambicioznost so 

značilni za moški spol, nežnost in vljudnost 

za ženski spol. 

Ženske ne spodbujajo moških k uspešnosti. Ženske spodbujajo moške k uspešnosti. 

Enakopravna delitev dela je pravilo tako v 

domačem kot tudi delovnem okolju.  

Ženskam se dovoli dostop do pozicij, ki so 

jih nedavno lahko zasedali le moški. 

Oba spola sta enakopravna. Moški so tretirani kot subjekti, ženske pa kot 

objekti. 

Tekmovalnost je neobičajna. Tekmovalnost predstavlja del življenja. 

Konflikti se rešujejo s pogajanjem in 

kompromisom. 

Konflikti se rešujejo v stilu zmage 

močnejšega. 

Prosti čas je bolj zaželen kot denar. Denar je bolj zaželen kot prosti čas. 

Ljudje delajo zato da živijo. Ljudje živijo zato da delajo. 

Kariera je opcija za oba spola. Kariera je obveznost za moške, za ženske le 

opcija. 

Vir: Hofstede (2005, str. 132–147) 

 

Dimenzija UAI (izogibanje negotovosti)nam pove, kako se družbe soočajo z negotovo 

prihodnostjo. Tudi pri tem indeksu lahko opazimo precejšnje razlike med obema kulturama, 
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kar nakazuje, da so pripadniki kitajske kulture bolj pripravljeni tvegati kot Slovenci. Hofstede 

(2005) ljudi iz kultur z visoko stopnjo izogibanja negotovosti opiše kot agresivne, sumničave, 

emotivne, nemirne, medtem ko so pripadniki kultur z nizko stopnjo izogibanja negotovosti 

tihi, mirni, sproščeni, brezbrižni, celo nekoliko leni. 

 

Tabela3.4: Ključne razlike v obnašanju med kulturam iz visoko in nizko stopnjo izogibanja 

negotovosti 

Nizka stopnja izogibanja negotovosti  Visoka stopnja izogibanja negotovosti 

Negotovost sodi med normalne pojave 

vsakdanjega življenja. 

Negotovost je nezaželena, potrebno se je 

boriti proti njej. 

Nizka stopnja stresa in strahu. Visoka stopnja stresa in strahu. 

Ljudje naj ne izražajo agresije in emocij.  Ljudje lahko sprostijo agresijo in emocije, 

vendarle v primernem času in prostoru.. 

Drugačnost je vznemirljiva.  Drugačnost je nevarna. 

Nenaklonjenost superegu. Naklonjenost superegu. 

Sprejemljivost nenavadnih situacij in 

tveganj. 

Nesprejemljivost nenavadnih situacij in 

tveganj. 

Družinsko življenje je mirno. Družinsko življenje je stresno. 

Ljudje se počutijo srečnejši. Ljudje se počutijo manj srečni. 

Ljudje se manj obremenjujejo z denarjem in 

zdravjem. 

Ljudje se bolj obremenjujejo z denarjem in 

zdravjem. 

Malo zakonov ali splošnih pravil. Veliko zakonov ali splošnih pravil. 

Pozitiven odnos do mladih ljudi. Negativen odnos do mladih ljudi. 

Toleranca tudi v ekstremnih primerih. Ekstremnost je sankcionirana. 

Vir: Hofstede (2005, str. 176–194) 

 

Ostal nam je še zadnji indeks, indeks dolgoročne usmerjenosti LTO, ki pove ali so družbe 

dolgoročno ali kratkoročno razvojno usmerjene. Dolgoročno usmerjene družbe so orientirane 

v prihodnost, prvih šestih mest zasedajo države vzhodne Azije, Kitajska je na samem vrhu 

lestvice. Za Slovenijo tu ni podatka, primerljive evropske države zasedajo sredino do konec 

lestvice z vrednostmi indeksov od najvišjega 50 za Madžarsko ter najnižjega 13 za Češko 

(Hofstede, 2005). 
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Hofstede (2005) uspeh vzhodno azijskih kultur povezuje s konfucionizmom, Li (2009) meni, 

da vpliva na vedenje posameznikov že več kot 2000 let, vendar ne v obliki religije, temveč 

kot miselnost, filozofijo, kot nabor pragmatičnih pravil za vsakdanje življenje. Konfucionizem 

poudarja, da je neenakost osnova za stabilnost družbe, da je družina osnovna celica vseh 

socialnih organizacij, da se mora posameznik do drugih obnašati tako, kot želi, da se drugi do 

njega, ter da je naloga posameznika učenje, trdo delo, potrpežljivost in nerazsipnost.  

 

Tabela3.5: Ključne razlike v obnašanju med kulturami z dolgoročno in kratkoročno 

časovno usmerjenostjo 

Kratkoročna usmerjenost Dolgoročna usmerjenost 

Osebna stabilnost. Osebno prilagajanje. 

Spoštovanje tradicije. Spoštovanje okoliščin. 

Spoštovanje družbenega statusa in pravil 

obnašanja. 

Pripravljenost prilagajanja za določene 

namene. 

Pričakuje se ponižnost žensk. Pričakuje se ponižnost obeh spolov. 

Prosti čas je pomemben. Prosti čas ni pomemben. 

Posameznik je sam odgovoren za 

napredovanje. 

Socialne in ekonomske neenakosti niso 

zaželene. 

Duh in telo sta ločena. Duh in telo sta skupna entiteta.  

Vir: Hofstede (2005, str. 212–232) 

 

Trompenaarsove kulturne dimenzije 

Po Trompenaarsovi teoriji lahko razlike obeh kultur najlažje povežemo s kategorijo odnosa 

med ljudmi, natančneje s specifičnostjo oziroma difuznostjo. S količino izkazanih emocij v 

odnosu med ljudmi je povezana tudi tesnost odnosov med njimi, ti pa se lahko formirajo 

difuzno na več področjih življenja ali na več ravneh osebnosti hkrati. Specifične kulture so 

bolj fleksibilne in prilagodljive, medtem ko so difuzne subtilne, tujci pa se morajo prilagajati. 

Kitajsko uvrsti v difuzno nevtralni kvadrant, kjer se pričakuje odnos zaupanja, kot negativno 

čustvo se pojavlja zavračanje, manj izraženo je občudovanje. Slovenija se po tej klasifikaciji 

lahko uvršča v specifično nevtralni kvadrant, kjer so pričakovane pozitivne, vendar čustveno 

nevtralne pozicije, pojavljata se odobravanje in kriticizem (Jelovac in Rek, 2010). Sklepamo 

lahko, da v tem kontekstu ne bo prihajalo do večjih odstopanj pri načinu izražanja čustev, 

pričakujemo pa odstopanja pri vključevanju konteksta situacije. Pri Slovencih je specifičnost 
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kulture vidna predvsem v pomenu izrečenih besed, ki je običajno dobeseden, pri komunikaciji 

s Kitajci pa je zaradi difuznosti (visoke kontestualnosti), poleg pomena besed potrebno 

vključiti tudi odnos s sogovornikom in s tem neverbalno dejavnost. 

 

Koncept Guanxi in Mianzi 

Na tem mestu moramo omeniti še dva koncepta kitajske kulture, ki izhajata iz zgodovinske 

dediščine. Koncept Mianzi (obraz) predstavlja samospoštovanje, odraz dostojanstva 

posameznika in je hkrati sredstvo za doseganje harmonije v odnosih. Za kitajsko kulturo je 

zelo pomembno, da se ta harmonija ohranja tako, da se ohrani dostojanstvo vsakega 

posameznika. Koncept Guanxi pa se nanaša na odnose, na vzpostavljanje povezav z drugimi. 

To pomeni, da vsak posameznik živi v relativno stabilni in medsebojno odvisni socialni mreži 

(Hwang, 1997; Ellis, 2009). 

 

Da razlike med obema kulturama obstajajo, si lahko preberemo tudi na številnih internetnih
6
 

straneh, kjer so za potrebe poslovnega sveta predstavljene tipične značilnosti posameznih 

narodov. Ker se pripadniki kitajske kulture trudijo ohraniti harmonične odnose, pripisujejo 

neverbalni komunikaciji (predvsem izrazu obraza, tonu glasu in drži) velik pomen. Trudijo se, 

da bi ohranili čim bolj nevtralen izraz obraza, izogibajo se očesnemu stiku, nesoglasje izražajo 

z namrščenostjo. Prav obraz je tisti element, ki mu Kitajci namenijo veliko pozornosti 

Nasprotno velja za Slovence, ki so v komunikaciji z drugimi običajno zadržani, nagnjeni pa 

so k temu, da se zlahka prilagodijo vedenju sogovornika in ga posnemajo. Pozdravljajo se 

neformalno, rahlo rezervirano, med pogovorom le redko povzdignejo glas, trudijo se 

vzdrževati očesni stik. 

 

3.5 Predstavitev podjetja Hit d.d. in njegove dejavnosti 

 

Podjetje Hit d.d. je storitveno podjetje, njegova glava dejavnost pa je igralništvo, ključni 

element so ljudje, tako gosti kot tudi zaposleni. Igralništvo je namenjeno pokrivanju potreb 

ljudi po igri, dejavnost pa se je v svetu in pri nas razvijala tako, da je danes dostopna širšemu 

                                                 
6http://www.kwintessential.co.uk/resources/country-profiles.html;  

http://www.international-mobility.com/uk/interculturel/china.php 

http://china-nafsa.aief-usa.org/ culture/differences.htm  

http://chineseculture.about.com/ 
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krogu prebivalcev. »S stališča države igralništvo danes predstavlja predvsem pomemben vir 

prihodka in gonilne sile razvoja turistične dejavnosti. Igralcem po drugi strani predstavlja 

predvsem način sprostitve in vzpostavljanja ravnotežja med napetostmi, ki jih prinaša 

vsakdanje življenje« (Prašnikar in drugi 2005, str. 2). 

 

V svetu sta se razvila dva koncepta igralništva. Ameriški tip igralništva temelji na igralnih 

avtomatih, ki so namenjeni vsem slojem prebivalstva z namenom preživljanja prostega časa, 

spremlja pa ga raznolika dopolnilna ponudba. V nasprotju z njim je evropski tip igralništva 

nekoliko bolj konzervativen. Njegova osnova je igranje na mizah, ki je namenjeno predvsem 

tujim, elitnim gostom, dopolnilna turistična ponudba pa je zelo omejena. Igralništvo je 

prisotno v 22 evropskih državah, med katere spada tudi Slovenija. Prvo igralnico so v 

Sloveniji odprli leta 1964 v Portorožu, pravi razmah pa je slovensko igralništvo doživelo po 

letu 1984 z odprtjem prve igralnice ameriška tipa v Novi Gorici in ustanovitvijo podjetja Hit 

d.d. Do leta 1993 se je njegova dejavnost hitro razvijala, po vstopu državne regulacijske 

politike, pa je razvoj nekoliko zastal. Prašnikar in drugi (2005) ugotavljajo, da je, po podatkih 

STO iz 2003, kar 70% igralniškega prometa Slovenije realiziranih v Novi Gorici.  

 

Iz letnega poročila za leto 2010 vidimo, da skupino Hit sestavljajo matična družba Hit, d. d., 

Nova Gorica, pet odvisnih družb s sedežem v Sloveniji ter štiri odvisne družbe s sedežem na 

območju bivše Jugoslavije. Trenutno ima okoli 2500 zaposlenih. Ponudbo trži pod 

blagovnima znamkama Hit Stars, ki vključuje igralniško in zabaviščno ponudbo ter Hit 

Holidays s ponudbo hotelskih in drugih turističnih storitev. Bruto realizacija je leta 2010 

znašala dobrih 200 milijonov evrov, glavnina prihodka je bila ustvarjena z igralniško 

dejavnostjo. Skupno je igralnice obiskalo skoraj 2 milijona gostov, pretežen del gre pripisati 

tujim gostom, zlasti Italijanom, po padcu šengenske meje pa se iz leta v leto povečuje tudi 

obisk Kitajcev, živečih v Italiji. 

 

Igralniško zabaviščni center Perla združuje več oddelkov, ki jih ločimo na igralniški in 

gostinski del. V igralniškem delu sta oddelek igralnih avtomatov ter oddelek igralnih miz. 

Značilnost slednjega je, da v njem poteka živa igra. Ponuja 28 miz z ameriško ruleto, preko 30 

miz s kartami ter Poker salon. Zaposluje skoraj 250 krupjejev, vodij miz ter inšpektorjev, ki 

so neprestano v stiku z gosti. Za potrebe komunikacije z gosti je pred leti vzpostavila posebno 

delovno mesto - gostitelj. Njihova prioritetna naloga je vzdrževanje stikov z gosti, pošiljanje 

vabil za različne dogodke (turnirji, razna srečanja, tematske večerje, koncerti in podobno) ter 
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podeljevanje bonitet v obliki brezplačnih hotelskih ter gostinskih storitev. Poleg tega so 

skrbniki Hitovega kluba zvestobe Privilege.  

 

Naslednja pomembna skupina za stik z gosti so inšpektorji, po sistematizaciji delovnih mest 

so to sedaj gostitelji. Njihove naloge so opredeljene v internih gradivih podjetja Hit in 

obsegajo več postavk. Omenimo le nekatere: spremljanje izvajanja iger na srečo, opazovanje 

obnašanja igralcev z namenom odkrivanja morebitnih znakov sleparjenja, reševanje pritožb 

strank in zaposlenih, pozdravljanje strank in poizvedovanje o kvaliteti storitev, poročanje o 

incidentih, razlaganje in tolmačenje pravil igralnice in pravil iger. Za opravljanje vseh naštetih 

nalog so potrebna številna znanja in veščine, med katerimi so tudi znanja iz področja 

psihologije, jezika ter veščine kot so sposobnost ustnega izražanja, razumevanje ustnih 

sporočil, socialna inteligenca, aktivno poslušanje.  

 

Celotno podjetje se zaveda, da je dobra komunikacija z gostom ena izmed osnov, ki jo morajo 

obvladati vsi zaposleni, ki prihajajo v neposredni stik. Leta 2008 je bila izdana brošura z 

naslovom Minimalni standardi obnašanja. Dobili so jo vsi zaposleni, v njej pa je opredeljen 

splošni bonton, pričakovano vedenje v posamezni situaciji, nekatere najpogostejše fraze ter 

posebnosti obnašanja po posameznih delovnih mestih in oddelkih. Večji del priporočil je tako 

namenjen komunikaciji. Opisana je tudi neverbalna komunikacija. Izluščimo lahko nekaj 

napotkov: 

 Drža  

Drža zaposlenega naj bo pokončna, pristop do gosta pa naj izraža našo pripravljenost za 

komunikacijo in dobrodošlico gostu. Če stojimo na mestu, težimo k temu, da smo obrnjeni 

v smer gibanja gostov. Naslanjanje na pulte ni dovoljeno. Pristop do gosta naj ustreza 

trenutni situaciji. Prekrižane roke na prsih niso dovoljene. Gibanje naj bo umirjeno, pri 

hoje ne gledamo v tla. 

 Mimika 

Če smo na delovnem mestu slabe volje, nam niti izbrane besede ne bodo zakrile izraza na 

obrazu. Pri pozdravljanju in zahvaljevanju za napitnino gledamo gosta v oči. Gostu se ne 

posmehujemo, saj ga že rahlo posmehljiv izraz na našem obrazu postavlja v neprijeten 

položaj. Mimika obraza naj izraža dobrodošlico gostu. 

 Gibi 

Pri pozdravu nikoli ne spreglejmo ponujene roke. Rokovanje naj bo usklajeno s situacijo. 

Velik del naših gostov je Italijanov, predstavnikov latinske kulture, pri kateri je telesni 
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stik ob pozdravu skorajda obvezen, rokovanju ponavadi sledi poljub na lice. Če moramo 

prekiniti komunikacijo to nakažemo tako, da diskretno prikimamo. Razna mežikanja in 

mahanja z roko so primerna le, če gosta dobro poznamo. 

 Območje oddaljenosti 

Do gostov moramo vedno držati določeno distanco, tudi fizično. Če situacija dopušča, 

lahko izrazimo posebno pozornost z dotikom nad komolcem ali na sredi hrbta. Gostov ne 

objemamo kot stare prijatelje. 

 Ton 

Izogibajmo se glasnemu smejanju. Pri pogovoru pazimo na sogovornikov podton, ki nam 

lahko marsikaj sporoča. Da bi si lažje zapomnili ime gosta, ga ponovimo razločneje, 

počasneje in glasneje kot sicer običajno govorimo (Hit d.d.). 

 

Poleg brošur, pogostih izobraževanj o komunikaciji, pa podjetje razpolaga tudi z Delovnim 

navodilom,ki je v veljavi od maja 2009 in ureja področje osebne urejenosti in obnašanja 

delavcev v poslovni enoti ter v odnosu do gostov. Glasi se: 

 Delavci morajo v zvezi z delom skrbeti za osebno higieno, negovan in prijeten izgled. 

Obleka mora biti čista, zlikana in primerno ohranjena. Pri zunanjem izgledu je 

dovoljena individualna urejenost delavca (make up, pričeska, modni dodatki, 

nogavice), ki je do strank nevsiljiva, prijetna. Od delavcev je pričakovati tudi skrb za 

notranjo osebno urejenost. Prepovedan je tak izgled, ki bi gosta žalil ali izzval 

negativne reakcije (Hit d.d.). 

 

Zaradi povečanja števila kitajskih gostov in zavedanju, da je to še dokaj nepoznana kultura, ki 

hkrati predstavlja velik poslovni potencial, se je Hit d.d. začel posvečati tudi komunikaciji s 

kitajskimi gosti. V letu 2007 so bili zaposleni napoteni na izobraževanje o kulturnih 

posebnostih tega naroda s predstavitvijo najosnovnejših razlik v obnašanju, izdana je bila tudi 

priložnostna brošura s priporočili za boljše komuniciranje z azijskimi gosti. Izluščimo nekaj 

napotkov:  

 Tišina 

Uporaba premorov in tišine je del kitajskega stila komuniciranja, je znak spoštovanja do 

modrosti in znanja sogovornika. 
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 Čustva 

Kitajci se izogibajo čustvenim izrazom, nagibajo se k nadzoru in cenzuriranju neverbalnih 

izrazov čustev. Izogibajo se kretnjam rok, ker se jim zdi to moteče, grobo in 

nedisciplinirano. 

 Slog komuniciranja 

Priporočljivo je, da oseb ne naslavljamo po imenu, dotiki in objemi niso primerni, 

sprejemljivo je le rokovanje. Pomembno je, da jih dobro poslušamo, radi govorijo in 

sprašujejo o družini. Vizitke in kartice sprejemamo z obema rokama. Zelo pomembne so 

prehranjevalne navade, posebno pozornost je potrebno nameniti obdarovanju, najbolje, da 

obdarimo celo skupino (Hit d.d.). 

 

3.6 Analiza rezultatov opazovanja 

 

Analizo rezultatov opazovanja bomo opravili iz dveh zornih kotov, menimo namreč, da bomo 

tako lahko bolj učinkovito prišli do ključnih ugotovitev. Najprej bomo skušali poiskati 

značilne neverbalne znake, jih umestiti v kategorije oziroma kanale neverbalnega 

komuniciranja ter razložiti njihov pomen. Pri tem si bomo pomagali z razlago Allana Pease 

(1981), Vere F. Birkenbihl (2000) in Polone Selič (2007). V izogib napačni interpretaciji se 

pri tolmačenju ne bomo omejili le na posamezen znak in ga obravnavali ločeno, upoštevali 

bomo tudi okoliščine in druge spremljajoče znake. Namreč, Pease (1981) naroča, da je 

neverbalne znake potrebno brati v paketu. Drugi del analize bo razvrščanje znakov neverbalne 

govorice k posameznim kulturnim dimenzijam.  

 

3.6.1 Umeščanje neverbalne govorice v kanale komuniciranja 

 

Preden se lotimo analize pomena posameznih neverbalnih znakov, bi se radi na kratko 

posvetili prvemu vtisu. Iz lastnih izkušenj lahko splošno rečemo, da se pripadniki kitajske 

kulture že na prvi pogled zelo razlikujejo tako od pripadnikov slovenske kot tudi italijanske 

kulture
7
. Najprej lahko opazimo njihov telesni videz, v povprečju so nižje in vitkejše postave, 

                                                 
7
Ne smemo pozabiti, da so Italijani večinski obiskovalci Hitovih igralnic, zato prihaja do pogostih 

medsebojnih interakcij na ravni odnosa gost - gost, interakcije Kitajcev s pripadniki slovenske kulture 

pa so največkrat omejene na odnos zaposleni – gost. 
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temnejših las in značilne, svetlejše barve polti. Po videzu in oblačilih zelo težko ocenimo 

njihovo starost in družbeni položaj. Skoraj vsi se oblačijo po istem vzorcu. Pozimi ženske 

običajno nosijo enobarvne puloverje, v toplejšem času pa enostavne bombažne majice 

oziroma bluze z ali brez rokavov. Praviloma nosijo temne jeans hlače in nizke črne čevlje ali 

zaprte natikače. Njihova oblačila na prvi pogled izgledajo zelo cenena, čeprav so največkrat 

priznanih blagovnih znamk. Ličijo se nevpadljivo, pričeske so naravne, nakit je skoraj 

neopazen, obvezni modni dodatek pa je ročna torbica, največkrat gre za višje cenovne modele 

znanih modnih oblikovalcev. Podobno sliko najdemo tudi pri moškem spolu, jeans in obvezna 

bombažna majica, pulover ali srajca. Ne ustrezajo evropskim lepotnim standardom, velik del 

ima neurejene zobe, zelo pogosto pa se okoli njih ustvari značilen, neprijeten vonj. S stališča 

zaposlenih in ostalih gostov lahko rečemo, da niso najbolj priljubljena družba, nekateri se jih 

celo izogibajo. Kljub temu smo se tako zaposleni kot tudi ostali stalni gostje do sedaj bolj ali 

manj privadili na njihov izgled, obnašanje, vonj in navade, nismo pa še navezali globljih 

prijateljskih stikov. Tudi odgovor na vprašanje kaj je temu vzrok, bomo poiskali skozi analizo 

opazovanja. 

 

 Drža 

V prvem sklopu našega opazovanja smo bili pozorni na obnašanje pri prihodu opazovancev v 

igralnico, pri čemer smo se omejili le na pripadnike kitajske kulture. Opisali smo sedem 

opazovanih situacij (glej Priloga 1). V prvi in drugi situaciji smo opazovali prihod Kitajke, v 

drugi in tretji prihod Kitajca, nato sledita dve situaciji z dvema opazovancema istega spola, 

nazadnje še prihod skupine Kitajcev. V vseh primerih je šlo za ravno, odprto držo, ki nakazuje 

odprtost do drugih in do okolja, vzravnana drža ter stoja na obeh nogah je tudi pokazatelj 

moči in samozavesti. Drža se odraža tudi pri hoji. Pri načinu hoje smo opazili dva 

prevladujoča vzorca: prvi je mirna, a odločna hoja z nekoliko daljšimi koraki, drugi pa mirna, 

vzravnana hoja z drobnimi koraki. Prvega načina so se posluževali tako moški kot tudi 

ženske, uporabno drobnih korakov pa lahko pripišemo izključno ženskam. 

 

V drugem sklopu opazovanja (glej Priloga 2) smo se osredotočili na obnašanje pri igralnih 

mizah, konkretneje pri igrah s kartami, kjer igralci običajno sedijo ter ameriško ruleto, kjer 

praviloma igrajo stoje. Dogajanje v tem sklopu je bilo bolj dinamično, k čemur so pripomogli 

elementi igranja. Tudi tu smo pri igri stoje opazili vzravnano, odprto držo, pridruži se ji 

sedeča drža, ki jo kategoriziramo kot 'pozorno sedenje', kar zopet kaže na prožnost, odprtost, 

pripravljenost sprejemati okolje in se mu približati. Skozi dinamiko igranja opazimo tudi 
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sključeno držo ter umik nazaj, kar povezujemo z okoliščinami, konkretneje z izgubo stave in s 

tem priznanje nemoči, poraza. V enem primeru opazimo stojo na eni nogi, medtem ko je 

druga skrčena v kolenu položena na stol: to nam ponazarja odnos do lastnine (lepega kupčka 

priigranega denarja), nosi tudi sporočilo ponosa, avtoritete,moči. Izmed ostalih znakov drže 

omenimo le še dvig na prste, ki ga lahko enostavno povežemo z željo po boljšem pregledu 

nad dogajanjem. 

 

V tretjem in četrtem sklopu opazovanj (glej Priloga 3 in Priloga 4) smo v opazovanje vključili 

tudi pripadnike slovenske kulture, v našem primeru je šlo izključno za zaposlene, ki naj bi že 

imeli določeno mero znanja in izkušenj v medsebojni komunikaciji. Njihova drža je bila 

profesionalna, le pri sinologinjah
8
 smo opazili počasno približevanje ter rahel priklon 

zgornjega dela telesa v primeru pozdrava. S tem je nakazala povabilo sogovorniku in 

pripravljenost za vstop v komunikacijski odnos. Drža Kitajcev je bila običajna, le v primeru 

konflikta so odločno vstali oziroma sunkovito skočili kvišku, kar lahko povežemo s hipno 

spremembo notranjega razpoloženja (šlo je za občutek krivice, ogroženosti, nestrinjanja), ki 

se praviloma vedno odraža v nenadni spremembi zunanje drže, v našem primeru so z držo 

hoteli pokazati pripravljenost za enakovreden boj. 

 

 Mimika 

V tem kontekstu smo bili pozorni na vse pojave, ki jih lahko opazimo na človekovem obrazu. 

Iz prvega sklopa opazovanj lahko izpostavimo pogled, v vseh primerih je šlo za pogled 

naravnost, le občasno je bilo opaziti rahlo premikanje oči levo in desno. V primeru, ko je bila 

opazovana ženska, je ta pogled spremljal bežen smehljaj na ustih, moški pa se je naokoli 

razgledal z dvignjeno glavo. Bolj dinamična je bila mimika v primeru prihoda skupine, ki jo 

je vodila ženska, ta se je namreč v nasprotju z običajnim, široko smejala, ostali so kazali 

umirjenost. To lahko povežemo s hierarhijo v skupini, najvišje je bila vodilna ženska, zato so 

bili tudi njeni izrazi obraza in drže bolj odločni, ostali člani skupine pa so bili le njeni 

podrejeni spremljevalci. 

 

Iz drugega sklopa opazovanj moramo izpostaviti odsotnost očesnega stika med igralcem 

kitajske narodnosti in zaposlenim. Medtem ko je za večino ljudi prav očesni stik ena izmed 

                                                 
8
V igralnici je trenutno zaposlenih več sinologinj, ki se ukvarjajo s kitajskimi gosti ter s tolmačenjem 

jezika v primeru nesporazumov.  
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bistvenih komponent medsebojne komunikacije, z njim si okrepimo avtoriteto, pomaga nam 

pri zbiranju povratnih informacij ter povečuje prepričljivost, pa vzhodno azijskim kulturam 

povzroča nelagodje in neprijetnost. Opazili smo, da so med igro zelo resni, njihov pogled je 

razmišljujoč, usmerjen izključno k igralnim napravam. To razložimo z brezpogojnim 

vživljanjem v igro. Opozoriti moramo še na mimiko ob dobitku, veselje v večini primerov 

pokažejo s krajšim, a širokim nasmehom, medtem ko pri izgubi kolektivno zmigujejo z 

glavami.  

 

Interakcija Slovencev in Kitajcev v tretjem sklopu opazovanj ni postregla z bistvenimi 

odstopanji, pogled Kitajcev je še vedno usmerjen naravnost, ni očesnega stika, pridruži se mu 

le občasen nasmeh in zmigovanje z glavo v znak nestrinjanja. Večji dinamiki pri obrazni 

mimiki smo bili priča v konfliktnih situacijah, predvsem se je to videlo na izrazu oči. Priprte 

oči Kitajke in gledanje izpod čela nakazujeta jezo, odvračanje pogleda pa neodkritost, 

zavajanje, vidno užaljen obraz pa nam sam po sebi sporoča čustva lastnice. 

 

 Gibi 

 Pod kategorijo gibi nas zanimajo kretnje, govorica rok. V sklopu prvega dela opazovanja sta 

se pri prihodu in stoječi drži nenehno ponavljala dva znaka: pri moških smo opazili sproščeno 

držo rok ob telesu, pri ženskah pa so bile roke ali sklenjene v višini trebuha, ali leva roka 

spuščena ob telesu, desna pa pokrčena v komolcu. Iz situacij lahko sklepamo, da so ženske 

roke držale pokrčeno izključno zaradi nošenja torbice. V sedeči drži so roke igralca običajno 

položene na igralno mizo, prsti so sklenjeni oziroma se poigravajo z žetoni. V vseh primerih 

je šlo za počasne, mirne in kretnje. Do odstopanja je prišlo le v enem primeru (situacija 1.7), 

ko smo opazovali prihod skupine. Kitajka, ki je očitno dominirala nad skupino je to izražala 

tudi z močnimi, izrazitimi kretnjami rok med hojo in odmiku stola. Tudi nesklenjene 

roke,položene na mizo lahko povezujemo z dominantnostjo, v tem primeru do zaposlenega.  

 

Nekoliko bolj do izraza pridejo kretnje rok med igranjem. V večini primerov gre za kratke, a 

sunkovite in odločne poteze: metanje bankovca ali žetonov, odločen prijem žetonov ali močan 

udarec s prsti ob mizo pri postavljanju stave. Menimo, da ta znak ponazarja odločnost, 

prepričanost v pravilnost odločitve ali izrazito željo po zmagi. Značilno je tudi prijemanje kart 

v roke, Kitajci jih pričakujejo z dvignjenimi dlanmi, obrnjenimi navzdol, ki po razlagi 

pomenijo gospodovalnost, sklepamo da gre v tem primeru za gospodovalnost nad kartami, od 

katerih je odvisen izid igre.  
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V tretjem in četrtem sklopu opazovanja opazimo najbolj izrazite kretnje rok, osnova so 

reagiranje v konfliktih in interakcija s pripadnikom druge kulture. Sinologinja se pri kretnjah 

poslužuje naučene poslovne komunikacije: roke sklenjene za hrbtom, ki pomenijo 

pripravljenost na pogovor ter previden prijem kartice z obema rokama v višini prsi, kot znak 

spoštovanja. Kretnje, ki se pojavijo pri Kitajcih npr. ko seže z roko v žep in izvleče kartico ali 

denar imajo praktičen pomen, podobno tudi kazanje s prstom ali dvignjeno roko, služijo le kot 

opora pogosto napačno interpretiranemu verbalnemu govoru. 

 

 Območje oddaljenosti 

Oddaljenost med osebami je v splošnem odvisna od stopnje medsebojnega zaupanja, bližje 

nam lahko pristopi tisti, ki mu bolj zaupamo. V prvem sklopu opazovanj je med pripadnikom 

kitajske kulture in zaposlenim šlo za upoštevanje delovne razdalje, ki jo določajo mere 

igralnih naprav. Nasprotno pa smo pri prihodu več Kitajcev skupaj opazili razmeroma majhno 

medsebojno razdaljo, ki je obsegala območje od intimnega do osebnega pasu. Poseg v osebni 

prostor smo opazili tudi pri približevanju že prisotnim igralcem. Večjo oddaljenost smo 

zaznali le v zadnji situaciji, kar lahko zopet povežemo z višjim statusom ženske v skupini, 

kajti čim višji položaj kdo ima, večji osebni prostor mu pripada.  

 

Območje oddaljenosti pri igralnih mizah ločimo glede na zasedenost. V primeru manjše 

zasedenosti se ohranja določena razdalja (določajo jo mere igralnih naprav, postavitev stolov), 

pri visoki zasedenosti pa je slika popolnoma drugačna. To nam lepo prikazujeta Situaciji 2.4 

in 2.5. iz drugega sklopa opazovanj, ko se je pri mizi zbrala večja skupina pretežno kitajskih 

igralcev. Ne glede na to ali so igralci aktivni ali ne, se vsi nagneteni okoli mize, kršijo si 

intimni prostor, prihaja do nehotenih dotikov. Opazovalcu se zdi, da jih situacija ne 

vznemirja, občasno se bežno odmaknejo, umaknejo se le, ko je to že nujno, nato zopet 

zavzamejo svoj položaj.  

 

Iz tretjega in četrtega sklopa opazovanj bi izpostavili le razliko, do katere prihaja v interakciji 

s sinologinjami, ki se praviloma bolj približajo kitajskim gostom (nekje na robu intimnega 

prostora), medtem ko se ostali zaposleni in igralci italijanske narodnosti zadržujejo bolj na 

zgornji meji osebnega prostora. 
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 Ton, parajezikovni znaki 

V prvem sklopu opazovanj smo se osredotočili na prihod, zato je kar tri situacije spremljal 

molk, v enem primeru je udeleženka tiho, mrmrajoče pozdravila žensko, kateri se je 

približala. V primeru, ko so opazovanci prihajali v skupini, je bilo med njimi zaznati tih, 

umirjen pogovor. Zopet moramo omeniti Situacijo 1.7, v kateri sta se vodilni osebi, ženska in 

moški glasno pogovarjala, pri vstopu sta tudi pozdravila prisotne. Njihovi spremljevalki, 

očitno nižjega družbenega statusa, pa sta molčali. Dodamo lahko še ugotovitev, da pripadniki 

kitajske kulture le redko pozdravijo, ravno tako tudi največkrat ne odgovorijo na pozdrav. 

 

Med samo igro na igralni mizi udeleženci ne govorijo pretirano veliko, občasno si le kaj 

malega zašepetajo, nekoliko bolj glasni so pri komentiranju izidov. Parajezikovni znaki tako 

igralcev kot gledalcev so odvisni od izida igre. V primeru zmage (sploh kadar gre za serijo 

zaporednih dobitkov) običajno glasno vzklikajo in se smejijo, v primeru poraza pa je običajno 

slišati le neodobravanje podobno glasovom cccc, ali jezen izdih zraka skozi nos.  

 

V pogovoru z zaposlenimi, ki govorijo kitajsko, je njihovo govorjenje mirno, z enakomernim 

ritmom in melodijo. V kolikor se s sogovornikom verbalno ne razumejo, pa se največkrat 

poslužujejo momljanja ali mrmranja. V konfliktnih situacijah, ki so opisane v četrtem sklopu 

opazovanj pa naletimo na ostre in glasne besedne dvoboje, ki največkrat pritegnejo 

opazovalce. Sploh pripadnice ženskega spola uporabljajo zelo visok in rezek ton pri govoru v 

jezi, besedni dvoboji pa na srečo prisotnih kmalu potihnejo. 

 

3.6.2 Umeščanje neverbalne govorice v dimenzije kulture 

 

V tem delu analize bomo na podlagi neverbalnih znakov skušali poiskati vzporednice z 

znanimi kulturnimi teorijami, ki smo jih predhodno že obravnavali.  

 

Hallove kulturne dimenzije 

Na visoko kontekstualnost kitajske kulture nas na prvem mestu opozarja uporaba molka, ta je 

opazno bolj prisoten pri tistih opazovancih, za katere lahko na podlagi videza in drugih 

znakov vedenja trdimo, da imajo nižji družbeni status. Prepoznamo jih lahko iz Situacij 1.1; 

1.3; 1.5; 1.6; 2.5; 3.2; 3.3; 4.1 in 4.3. Praviloma se izogibajo očesnemu stiku, govorijo tišje 

(tih pogovor, momljanje) obrazna mimika je komaj opazna (droben smehljaj, rahla 

zaskrbljenost, bežen pogled na levo in desno). Njihova drža je sicer ravna, hoja mirna, koraki 
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pa so pri ženskih pripadnicah drobni, kretnje rok majhne in le občasne. Pogosto se zadržujejo 

nekoliko v ozadju, najraje v manjših skupinah, medosebna razdalja je minimalna.  

 

Opazovanci z višjim družbenim statusom (boljša obleka, več denarja) praviloma več 

komunicirajo tako med sabo kot tudi s pripadniki slovenske kulture (predvsem zaposleni) in 

pripadniki italijanske kulture (igralniški gosti). Pogosteje se poslužujejo očesnega stika, 

glasno in jasno pozdravijo, uporabljajo več kretenj rok in obrazne mimike. Njihova drža je 

ravna, hoja hitrejša, koraki daljši in bolj odločni. Zelo radi se zadržujejo v središču dogajanja, 

njihov osebni prostor je le redkokdaj kršen. Med igro so njihove reakcije burnejše, udarjajo s 

prsti ob igralno podlago, glasno spremljajo izid igre, pogosteje nenadoma spremenijo držo 

(nasloni se nazaj, prekriža roke).  

 

Na drugi strani lahko izpostavimo nizko kontestualnost pripadnikov slovenske kulture, ki se v 

večini primerov odraža v potrebi po verbalni govorici z uporabo očesnega stika (pozdrav, 

pogled v prišleka, postavi vprašanje z običajnim govorom, mirno opozori z besedami in 

pogledom).  

 

Naslednji vidik je kolektivizem, ta naj bi bil značilen za vse visoko kontekstualne družbe ter 

individualizem kot značilnost nizko kontekstualnih družb. Tukaj pridemo v dilemo, kam 

uvrstimo Slovenijo. Zaradi njene nizko kontekstualnosti bi pričakovali individualizem, vendar 

pa je po Hofstedejevih indeksih kolektivizem značilen za obe kulturi. Klub temu lahko iz 

opazovanj sklepamo, da se pripadniki slovenske kulture obnašajo brez dvoma bolj 

individualistično (očesni stik, uporaba besed, večje območje oddaljenosti) kot pa opazovanci 

iz kitajske kulture. Ti se namreč veliko raje zadržujejo v večjih skupinah z vzpostavljeno 

notranjo hierarhijo, za pridobitev določene ugodnosti (npr. brezplačne večerje in hotelske 

sobe) pošljejo predstavnika, da zadevo uredi za vse, postavljajo isto igro (le v izjemnih 

primerih bodo postavili na nasprotno poziciji, raje odstopijo od igre), skupaj se veselijo zmag 

in skupaj negodujejo ob porazih. Praviloma prihajajo in odhajajo v skupinah, takrat, ko se za 

to odloči njen najmočnejši član. Redko pride do medsebojnih konfliktov, če pa se že pojavijo, 

se običajno končajo z umikom ene od udeleženih oseb. Pri razmisleku o odgovoru na 

vprašanje zakaj se pripadniki slovenske kulture obnašajo individualistično, moramo najprej 

upoštevati dejstvo, da geografsko vendarle sodimo v sklop nizko kontekstualnih visoko 

razvitih zahodnih kultur z jasno določenimi lastnimi vzorci osebnega in poslovnega 

komuniciranja. Če pogledamo še dlje, lahko nastanek teh vzorcev povežemo s skupno 
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kulturno – zgodovinsko osnovo evropskega prostora, kar nam daje slutiti relativno trajnost 

take oblike vedenja.  

 

Hofstedejeve kulturne dimenzije 

V tem delu naloge bomo skušali smiselno pripisati znake neverbalne govorice iz opazovanj k 

posameznim kategorijam, za katere smo v poglavju 3.4. izbrali tiste predpostavke, od katerih 

se pričakuje določen vpliv na obnašanje opazovancev. 

 

 Visoka in nizka stopnja odmika moči 

Ugotovili smo že, da obe kulturi, tako kitajska kot slovenska spadata med kulture z visoko 

stopnjo odmika od moči. Zato bi pričakovali, da se v podobnih situacijah tako eni kot drugi 

obnašajo na enak ali vsaj podoben način. Neenakost med ljudmi je pričakovana in zaželena, 

kar za opazovance iz kitajske kulture potrdimo z naslednjimi tipičnimi neverbalnimi znaki, 

npr. drobni koraki, manjše območje oddaljenosti, zadrževanje v ozadju, šepetanje, tih 

pogovor, izogibanje očesnemu stiku, droben smehljaj, ki jih opazimo pri tistih z nižjim 

družbenih statusom, v nasprotju z odločnimi koraki, večjim osebnim prostorom, glasnim 

govorjenjem, izrazitimi kretnjami rok, vzravnano držo v središčnem položaju ter odprtostjo 

dlani pri tistih z višjim družbenim statusom. Vsi do sedaj omenjeni znaki kažejo tudi na to, da 

se status posameznika določa s samoobvladovanjem, dodamo le še: zvesto opazujeta, 

umirjenost, ogledovanje prostora s premikanjem oči, molk. Iz opazovanja potrdimo tudi, da so 

ljudje z nižjim družbenim statusom odvisni od ljudi z višjim družbenim statusom,kar najbolj 

očitno vidimo iz situacij, ko predstavnik skupine v imenu vseh ureja formalnosti v zvezi z 

bonitetami, ki jih nudi igralnica. Dotakniti se moramo tudi dejstva, da so privilegiji in statusni 

simboli običajni in zaželeni, kar nam ponazarja prepuščanje središčnega položaja pri igralni 

mizi, pa tudi uporaba luksuznih modnih dodatkov (ženske torbice priznanih oblikovalcev, 

priznane moške ročne ure, prestižni mobilniki).  

 

Pri samem opazovanju pripadnikov slovenske kulture vsega tega nismo opazili, sploh ne v 

sklopu igralnice. Zaposleni so enakopravni, med delovnimi mesti obstaja predpisana stopnja 

hierarhije, medsebojna komunikacija in delo samo pa brez dvoma temeljita na vzajemnem 

sodelovanju, vsak posameznik se trudi, da bi čim bolje opravil svoje delo. Vsekakor pa lahko 

na podlagi lastnega mnenja potrdim, da tudi za slovensko družbo velja visoka stopnja odmika 

od moči. 
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 Kolektivizem in individualizem 

Tako Slovenija kot Kitajska sta po vrednostih indeksa izrazito kolektivistični. Predvidevamo, 

da to pomeni tudi določeno mero podobnosti pri obnašanju, kljub temu pa se sprašujemo, ali 

to res drži. Namreč, že na prvi pogled nam je kot opazovalcu jasno, da prihaja do velikih 

razlik, sploh pri komunikaciji. Pri pripadnikih kitajske kulture prevladuje visoko 

kontekstualna komunikacija, zato se izogibajo uporabe besedne govorice,hoja je počasna. To 

nam lepo nakazujejo naslednji neverbalni znaki: pogled naravnost, roke ob telesu, roke 

sklenjene, ogledovanje prostora s premikanjem oči, namig s krajšim očesnim stikom, rahel 

nasmeh, kažejo s prstom, drobni koraki, mrmranje. Tukaj je potrebno izpostaviti tudi da je 

primarni vir informacij je družbeno omrežje, kar opazimo iz komunikacijskih situacij, v 

katerih se informacija preda le enemu v skupini, ta jo nato prenese ostalim. Naslednje 

lastnosti kolektivizma izogibajo se direktnim stikom, trudijo se ohraniti harmonične odnose; 

spodbuja se izkazovanje žalostnih, pesimističnih čustev ter pojavlja se introvertiranost pa 

najbolje vidimo iz obrazne mimike: miren pogled, vidna užaljenost, pogleda stran, rahlo 

zmigovanje z glavo, odkimavanje, izogibanje očesnemu stiku, neodobravanje (cccc…), rahla 

zaskrbljenost, glasno pihanje skozi nos ter iz gibov ali sprememb drže: umik rok z mize, dvig 

v stojo, miren odhod, nasloni se nazaj, se umakne. Naravni skupine opazimo odvisnost pri 

samoodločitvah, vzorci potrošnje nakazujejo soodvisnost posameznikov, skupina potrošnikov 

dobi boljši tretma, skupinski interesi prevladujejo nad individualnimi. Najbolj očitno je to pri 

igranju na mizi: opazovanje igralca, skupno neodobravanje, gledanje z zanimanjem, 

posnemanje ter pri pridobivanju bonitet: brez obotavljanja izroči kartico in z dvignjeno roko 

pokaže na ostale, usmerjena roka pokaže število tri, skupaj skočijo pokonci, zvesto opazujeta.  

 

Na nasprotni strani imamo pripadnike slovenske kulture, ki se v nasprotju s kolektivizmom 

obnašajo bolj individualistično. Zanje velja, da prevladuje nizko kontekstualna komunikacija, 

spodbujajo uporabo besedne govorice, izražanje lastnega mnenja je temeljno načelo poštenja, 

hoja je hitrejša. Dejstvo potrdimo tudi z našim opazovanjem: zaposleni pozdravijo, trudijo se 

vzpostaviti očesni stik, običajno glasno vprašanje, mirno besedno opozorilo, poskus umiriti z 

besedami. Hoja je hitrejša praviloma pri vseh zaposlenih, razen pri sinologinjah, njihovi gibi 

so naučeno usklajeni z gibi kitajskih opazovancev. Pri delu ni opaziti skupinskih interesov, 

vsak zaposleni ima znotraj pravil pravico do neodvisnosti pri samoodločitvah; spodbuja se 

izkazovanje veselih, optimističnih čustev; pojavlja se ekstravertiranost. Neverbalni znaki, ki 

podkrepijo našo ugotovitev pa so želja po pogovoru, individualna obravnava vsakega 

posameznika, smeh, obračanje k gostu s pogledom. 
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 Moškost in ženskost 

Kitajska po tem indeksu velja za izrazito moško družbo, Slovenija pa za izrazito žensko 

družbo, zato v tej dimenziji lahko pričakujemo večja odstopanja v neverbalni komunikaciji 

opazovancev. Izpostavimo da, pripadniki kitajske kulture od moških pričakujejo 

ambicioznost, trdnost in odločnost, od žensk pa nežnost, ustvarjanje in skrb za odnose; 

odgovornost, odločnost, ambicioznost so značilni za moški spol, nežnost in vljudnost za ženski 

spol; ženske spodbujajo moške k uspešnosti. Iz opazovanj izluščimo: ravno držo z rokami ob 

telesu,odločnimi koraki in pogled naravnost z dvignjeno glavo pri moških, ter ravno držo, 

hojo z drobnimi koraki, umirjenost, zadrževanje v ozadju, gledanje z zanimanjem, zvesto 

opazovanje in rahel smehljaj pri ženskem spolu. Dominantnost moških je čutiti na vsakem 

koraku, sploh v primeru, ko gre za zakonski par, čeprav je vedno bolj očitno, da se tudi 

ženskam dovoli dostop do pozicij, ki so jih nedavno lahko zasedali le moški, kajti izzivi, 

zaslužek, samopotrjevanje in napredek so zelo pomembni. Indice iščemo pri obnašanju žensk, 

opažamo, da marsikatera ženska prevzame vlogo odgovorne za skupino in tudi družino, kar 

nam najbolj nazorno pokaže celotna Situacija 1.7. iz Priloge 1. Na čelu skupine je Kitajka, 

stopa odločno, z izrazitimi kretnjami, za njo hodi njen mož, s katerim se pogovarja, sledita jim 

še spremljevalki, ki imata v skupini najmanj moči, zato se postavita v ozadje in molče 

spremljata dogajanje. Gospodovalnost žensk opazimo tudi pri igri: stoji na obeh nogah, vrže 

denar, zgrabi žetone, ima dvignjene odprte dlani, v primeru spora pa se največkrat poslužujejo 

uporabe ostrih in glasnih besed. Na to navezujemo še, da se konflikti se rešujejo v stilu zmage 

močnejšega, ne glede na spol, poraženec se umakne tako, da odide ali se nasloni nazaj in 

običajno prekriža roke v znak obrambne drže.  

 

Za slovensko kulturo velja, da so kvaliteta življenja in medsebojni odnosi zelo pomembni, 

enakopravna delitev dela je pravilo tako v domačem kot tudi delovnem okolju, hkrati se tako 

od moških kot žensk se pričakuje skromnost. Pravila veljajo tudi na delovnem mestu, vsi 

zaposleni imajo enake pristojnosti, zadolžitve in enako prevzemajo odgovornost. Vendar pa iz 

opazovanj sklepamo, da se moški pripadniki kitajske kulture veliko raje soočajo z zaposlenimi 

moškega spola, na katere se najpogosteje obračajo v primeru konflikta, na odločitev mirno 

počakajo in jo tudi sprejmejo,kajti konflikti se rešujejo s pogajanjem in kompromisom. V 

nasprotju z neenakopravnostjo spolov v moških družbah velja, da sta oba spola enakopravna. 

Iz opazovanj vidimo to dejstvo predvsem pri tretiranju kitajskih gostov, sinologinje in 
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gostiteljice ženskega spola bodo postregle tudi moške, gostitelji pa poleg moških tudi ženske 

pripadnice Kitajcev. 

 

 Nizka in visoka stopnja izogibanja negotovosti 

Podobno kot pri indeksu moškosti in ženskosti najdemo tudi pri stopnji izogibanja 

negotovosti velike razlike med opazovanima kulturama. Kitajska ima zelo nizko stopnjo 

izogibanja negotovosti, za prebivalce velja, da negotovost sodi med normalne pojave 

vsakdanjega življenja, drugačnost je vznemirljiva, nenavadne situacije in tveganja so 

sprejemljiva. Če temu dodamo še, da se ljudje manj obremenjujejo z denarjem in zdravjem, 

dobimo odgovor na vprašanje, zakaj Kitajci tako radi igrajo na srečo. Njihov odnos do 

tveganja in obremenjevanja z denarjem se izraža skozi pogostnost in način igranja. Pri 

igralnih mizah se zadržujejo tudi po več ur skupaj, denar in žetoni so le sredstvo doseganja 

trenutnega zadovoljstva: vrže bankovec, poigravajo se z žetoni, odločno postavlja žetone, 

prestavi žetone, razmišljujoče gleda na tabelo z izidi igre, z očmi spremlja vrtenje žogice, ob 

izgubi se umakne resno, mirno. Ti znaki obenem kažejo tudi na nizko stopnjo stresa in strahu, 

sploh ob igranju in izgubi večje vsote denarja. Miren odhod, resen obraz, rahla zaskrbljenost, 

rahlo zmigovanje z glavami, kratek širok nasmeh pa povežemo z navodilom naj ljudje ne 

izražajo agresije in emocij.  

 

Na drugi strani je Slovenija z visoko stopnjo izogibanja negotovosti, v igralnici se to v 

največji meri izraža skozi visoko stopnjo stresa in strahu ter nesprejemljivostjo nenavadnih 

situacij in tveganj. Pri zaposlenih to opazimo pri reakcijah v situacijah, za katere nismo 

prepričani ali delamo prav: verbalno ali neverbalno, s pogledom vprašamo, kaj kdo želi; v 

konfliktnih situacijah z rokami in besedami umirjamo situacijo; opozarjamo na upoštevanje 

zakonov ali splošnih pravil. Zavedamo se, da je drugačnost nevarna, negotovost pa 

nezaželena, potrebno se je boriti proti njej, zato se obremenjujemo z razumevanjem 

obnašanja gostov, negodujemo, gledamo postrani ob določenih situacijah: mlaskanje pri jedi, 

vzklikanje, prerivanje.  

 

 Dolgoročna in kratkoročna časovna usmerjenost 

Pri kazalcu dolgoročne usmerjenosti imamo podatek samo za Kitajsko, ki je, kot smo že 

ugotovili, izrazito dolgoročno usmerjena. Osebno prilagajanje ter pripravljenost 

prilagajanja za določene namene se kaže v telesnem videzu, natančneje v obleki. Opazili 

smo, da premožnejši Kitajci ne izstopajo več iz množice vseh gostov, kot manj premožni. 
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Premožne ženske se ličijo podobno kot evropske ženske, nekatere imajo svetlo pobarvane 

lase. Pripadniki kitajske kulture prevzemajo običaj pitja kave, nekateri občasno radi 

poklepetajo z zaposlenimi, veliko se smejejo. 

 

Trompenaarsove kulturne dimenzije 

V kontekstu Trompenaarsovih kulturnih dimenzij se bomo osredotočili na difuznost oziroma 

specifičnost v kategoriji odnosa med ljudmi, po katerih naj bi se opazovani kulturi razlikovali. 

Najprej naj omenimo, da obe kulturi spadata v nevtralno emocionalno območje, kar naj bi 

nakazovalo kontrolirano izražanje čustev. Iz analize opazovanja to lahko potrdimo, tako 

Slovenci kot Kitajci šibko izražamo čustva, najbolj je to vidno skozi uporabo kretenj rok, ki 

jih le redko uporabljamo v podkrepitev izrečenih besed. Tudi obrazna mimika je neizrazita, 

največkrat obdržimo resen, poslovni videz. Vendar pa Kitajska sodi med difuzne kulture, za 

katere je značilno medsebojno povezovanje. Podobno kot pri kolektivizmu lahko tudi tu 

izpostavimo izrazito pripadnost skupini ter skrb posameznika za dobrobit skupine. Skupinska 

dinamika je izredno močno izražena skozi neverbalne znake, predvsem tiste, ki izražajo 

čustva veselja (smeh, vzklikanje) in čustva žalosti (odkimavanje), kar lepo pokažeta Situaciji 

2.4. in 2.5. iz Priloge 2. Opazimo lahko tudi visoko stopnjo zaupanja med člani skupine, 

izpostavimo le Situacijo 3.2. iz Priloge 3, ko ena izmed članic skupine prevzame pobudo, 

stopi v ospredje, ostale pa jo brez besed potrpežljivo čakajo, ali Situacijo 1.7. iz Priloge 1, ko 

vsi člani skupine brezpogojno sledijo vodji. 

 

Na drugi strani je specifičnost pripadnikov slovenske kulture v največji meri opazna skozi 

odnos zaposlenih do Kitajcev, na podlagi izkušenj se namreč posvečamo vsakemu gostu 

individualno, ne glede na spol ali status. 

 

3.7 Interpretacija rezultatov 

 

Pred začetkom raziskovanja smo si postavili raziskovalna vprašanja, ki so nas usmerjala skozi 

celoten potek dela, ter na katere smo najprej skozi teoretični, nato še empirični del naloge, 

iskali primerne odgovore. Pri odgovoru na vprašanje, kako lahko iz neverbalne komunikacije 

prepoznamo kulturne razlike med pripadniki kitajske in slovenske kulture, smo izhajali iz 

predpostavke, da razlike v neverbalni komunikaciji med slovensko in kitajsko kulturo 

dejansko obstajajo. V ta namen smo v teoretičnem delu naloge raziskali značilnosti 



45 
 

komunikacije s poudarkom na neverbalni govorici. Ugotovili smo, da se neverbalna govorica 

izraža skozi različne kanale neverbalnega komuniciranja, ki jih najlažje prepoznamo z 

opazovanjem obnašanja. Opazovanje v empiričnemu delu naloge, razvrščanje neverbalnih 

znakov v posamezne kanale ter interpretacija njihove sporočilne vrednosti, so nam odgovorili 

na prvo raziskovalno vprašanje. S primerjavo značilnih vzorcev neverbalnih sporočil, ki smo 

jih prepoznali, smo hkrati potrdili predpostavko o dejanskem obstoju značilnih razlik v 

neverbalni komunikaciji med opazovanima kulturama. 

 

Naslednje področje našega zanimanja je bil način izražanja teh razlik. Ugotovili smo, da se te 

razlike izražajo skozi poslovno komunikacijo pri delu s kitajskimi gosti. Poudariti moramo, da 

ni nujno, da v komunikacijskih situacijah pride do interakcije dveh ali več udeležencev, 

razlike so prepoznavne že pri opazovanju enega subjekta, njegovemu načinu drže, hoje, 

opazovanja in podobno. Še bolj nazorno se nam razlike kažejo skozi skupinsko dinamiko, v 

tem kontekstu namreč lahko na podlagi območja oddaljenosti in kretenj ter parajezikovnih 

znakov, dovolj zanesljivo prepoznamo status posameznika znotraj skupine. Posebnost so tudi 

interakcije med obema opazovanima kulturama in konfliktne situacije. V interakcijah 

opazimo dva vzorca: prvega se poslužujejo sinologinje in je naučen na podlagi značilnosti 

kitajske kulture, medtem ko gre pri drugem za uporabo evropskega poslovnega bontona, ki je 

največkrat v neskladju z okoliščinami situacije. V konfliktnih situacijah prihajajo na plan 

nezavedne reakcije, burno čustvovanje je podkrepljeno z močno gestikulacijo in tonom. 

Čeprav je bilo opazovanje omejeno zgolj na eno poslovno enoto znotraj igralniškega podjetja 

ter na interakcije zaposlenih in obiskovalcev, lahko na podlagi tega potrdimo naslednjo našo 

domnevo, ki predpostavlja, da se nesporazumi v neverbalni komunikaciji med slovensko in 

kitajsko kulturo pojavljajo na več ravneh komuniciranja.  

 

Skozi teoretični del naloge smo prišli do spoznanja, da kulturni vzorci, ki se oblikujejo na 

podlagi dokaj trdnega vrednotnega sistema posamezne družbe, bistveno vplivajo na 

komunikacijo, predvsem na dekodiranje sporočil. Za kitajsko in slovensko kulturo smo 

opravili primerjavo dimenzij kulture na osnovi Hallove (Hall v Schmidt in drugi, 2007), 

Hofstedejeve (Hofstede, 2006) in Trompenaarsove (Trompenaars v Jelovac in Rek, 2010) 

teorije. Ključna ugotovitev je, da sta si kulturi po nekaterih lastnostih dokaj podobni, po 

nekaterih pa se bistveno razlikujeta. Prav te razlike se izražajo skozi konflikte oziroma 

nerazumevanje v medsebojnem komuniciranju. Nerazumevanje jezika se do določene mere 

skuša omiliti z uporabo neverbalne govorice. Vendar pa ravno v tem kontekstu prihaja do 
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pogostih napačnih interpretiranj ter napačne uporabe neverbalnih znakov pri obeh kulturah, 

vpliv kulturnih vzorcev je tu še bolj izrazit. Z opazovanjem smo potrdili tudi našo zadnjo 

predpostavko, s katero trdimo, da odstopanja, ki nastajajo v neverbalni komunikaciji med 

slovensko in kitajsko kulturo, izhajajo iz medkulturnih razlik.  

 

Opazovanje nam je potrdilo tudi našo bojazen, da do konfliktov resnično prihaja. Poudariti 

moramo, da tu ne gre za večje eksistencialne spore, pojavljajo se predvsem manjši 

nesporazumi. Vendar pa tudi teh nesporazumov ne smemo zanemariti,sploh če gre za podjetje 

v storitvenem sektorju, natančneje za turistično podjetje. Njihov dolgoročen vpliv se ne 

odraža zgolj na uspešnosti poslovanja posameznega podjetja, temveč tudi širše. Namreč, po 

besedah Bogataja (2010), predstavlja turizem veliko več kot le gospodarsko panogo, zato ga v 

razvitih turističnih že od konca 18. stoletja razumejo tudi kot pomembno družbeno gibanje, 

kot kulturno kategorijo. Prav zaradi tega Bogataj (2010) smatra turizem in njegovo 

multikulturnost kot pozitivno sestavino, kar odpira vrsto možnosti za spoznavanje drugih 

kultur, tudi bolj oddaljenih.  

 

 

4 KITAJSKI GOSTJE: IZZIV ZA SLOVENSKI TURIZEM? 

 

 

V nalogi nas zanima interakcija kitajske in slovenske kulture. Čeprav se nam na prvi pogled 

zdi kitajska kultura zelo oddaljena, celo eksotična, dejstva govorijo nasprotno. Namreč, kot 

ugotavljata Raspor in Kobal (2010) se Kitajska z drugim najbolj razvitim gospodarstvom, 

takoj za Združenimi državami Amerike, uvršča med svetovne velesile, napoveduje se celo 

prevzem vodilne pozicije. Številčnost populacije ter hitra rast domačega gospodarstva sta 

povzročili nastanek močne, vplivne mreže kitajskih poslovnežev tako na Kitajskem, Tajvanu, 

Hong Kongu, kot tudi širom po svetu, kamor so se Kitajci preselili in se še priseljujejo (Chen 

in Starosta, 1997). Področja priseljevanja so jugovzhodna Azija(Indonezija, Tajska in 

Malezija beležijo več kot pet milijonov priseljencev kitajskega rodu), Severna Amerika in 

Evropa. Od evropskih držav prednjačita Francija in Velika Britanija, v za nas zanimivi Italiji 

pa naj bi po nekaterih podatkih
9
 , v letu 2010 stalno prebivalo že več kot 210 000 Kitajcev

10
. 

                                                 
9
http://www.nationmaster.com/graph/peo_chi_pop-people-chinese-population 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_people_in_Italy 
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Od tega jih večina živi v severnem delu Italije, zelo številčna je njihova populacija v mestih 

Milano in Prato.  

 

Poleg tega Raspor in Kobal (2010) ugotavljata tudi, da se z večanjem kupne moči in 

odpiranjem Kitajske vedno več Kitajcev odloča za potovanja, do leta 2020 pa naj bi, po 

ocenah Svetovne turistične organizacije, po svetu potovalo že več kot 100 milijonov Kitajcev 

letno. To naj bi bila lepa priložnost tako za svetovni kot tudi za slovenski turizem. V tem 

kontekstu tudi Bogataj (2010) ugotavlja, da Evropa postaja zanimiva za nove skupine turistov, 

najbolj obetavne turiste poleg Indijcev, Rusov in Japoncev, predstavljajo ravno Kitajci. 

Številne države se tega zavedajo, Slovenska turistična organizacija ocenjuje potezo evropske 

unije o agresivnejšem trženju turizma na oddaljenih trgih, tudi na Kitajskem, kot zelo 

uspešno. Menimo, da je prav to eden izmed poglavitnih razlogov, da smo tudi v Sloveniji v 

letih od 2008 do 2011 zabeležili znatno rast obiska gostov iz te države. Rast prihodov in 

prenočitev turistov iz Kitajske nam prikazuje Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.1: Prihodi in prenočitve turistov iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo 

 2008 2009 2010 2011 

Prihodi  4911 5638 8234 11050 

Prenočitve 10159 11263 15477 21785 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 

Dva najvažnejša motiva za potovanje Kitajcev v tujino sta nakupovalni turizem (predvsem 

luksuznih dobrin) ter igralniški turizem. Igralništvo je v Aziji tržna niša, na azijskem oziroma 

kitajskem trgu pa vlada velika potreba po tovrstni zabavi, zato se igralce usmerja v svetovno 

znane igralniške destinacije npr. Macao in Las Vegas, kjer predstavljajo pomemben delež v 

skupnem številu obiskovalcev. Kot ugotavlja Kale (2001) velja podobno za igralnice v 

Avstraliji. Tudi v Evropi je njihova vloga nezanemarljiva, ravno Kitajci predstavljajo enega 

glavnih virov igralniških gostov, v Benetkah tako ustvarijo kar 40% vseh prihodkov (Raspor 

in Kobal, 2010).Ob tem moramo pojasniti, da gre tu v večji meri za priseljence, ki zahajajo 

tudi v novogoriško igralnico, ne toliko za klasične turiste iz Kitajske.  

                                                                                                                                                         
10

Šlo naj bi za legalne priseljence, ocenjuje se, da poleg njih v Italiji živi tudi večje število ilegalno 

priseljenih Kitajcev, Raspor in Kobal (2010) govorita o milijonu. 
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Kaj pa Slovenski turizem? Nam azijski gostje predstavljajo tržno nišo, ki bi jo lahko še bolje 

izkoristili? Raspor in Kobal (2010) sta prepričana, da so kitajski turisti priložnost za slovenski 

turizem, v kolikšni meri bomo to izkoristili pa je odvisno le od nas samih. Avtorja sicer 

ugotavljata, da jim lahko ponudimo lastno turistično ponudbo v obliki nastanitev, igralniškega 

in nakupovalnega turizma ter dobre logistične povezave z ostalimi srednjeevropskimi 

državami. Vendar pa, ostaja še vprašanje, ali se bomo znali z njimi pravilno sporazumevati in 

na ta način pridobiti in ohraniti dobre poslovne priložnosti? 

 

Chen in Starosta (1997) namreč v zadnjih dveh desetletjih spremljata izrazito potrebo po 

razumevanju in izboljševanju komunikacije s pripadniki kitajskega naroda na vseh področjih 

življenja, ne le v turizmu. V kontekstu migracij se sprašujeta, kdaj in če sploh bo prišlo do 

opuščanja tradicionalnih načinov komunikacije ter prilagajanja priseljenih Kitajcev k 

lokalnim vzorcem obnašanja. O stalni prisotnosti nacionalnih vrednot, posebej še koncepta 

Guanxi govori tudi Li (2009), ki ga poleg nižje izobrazbene strukture pripadnikov, uvrsti med 

razloge za omejeno komunikacijo s kitajsko kulturo. Sicer je prepričan, da se bo morala tudi 

Kitajska prilagoditi in izboljšati oziroma spremeniti določene vzorce komunikacije, sploh v 

poslovnem svetu,do takrat pa ostaja odprto vprašanje, v kolikšni meri smo tudi druge kulture 

pripravljene na konfrontacijo z njimi. Podobne težave se pojavljajo tudi v sektorju igralništva, 

kajti komunikacija z azijskimi gosti največkrat ne vključuje konteksta kulturnih razlik (Kale, 

2001; Lam, 2008). 

 

Menimo, da Slovenija tu ni izjema, zavedati se je potrebno, da smo mi tisti, ki moramo storiti 

prvi korak v približevanju obeh kultur. Bodo slovenska podjetja, zlasti turistična, znala 

uporabiti in deliti vse teoretično znanje o medsebojni medkulturni komunikaciji, pa tudi 

izkušnje iz dosedanjega dela s Kitajci sebi v prid?  

 

V ta namen predlagamo da:  

 Vsak, ki ima oziroma pričakuje stike s pripadniki vzhodno azijskih kultur, naj se 

najprej zaveda medkulturnih razlik in se jih nauči prepoznati. Na voljo nam je številna 

literatura, pa tudi izkušnje oseb in poslovnih subjektov, ki so že bili v stiku z 

omenjenimi kulturami. 

 Naslednji korak je učenje veščin učinkovitega sporazumevanja. Ta naj obsega 

izobraževanje v smeri poslovnega bontona, ki mora nujno upoštevati vse kulturne 

posebnosti, vključi naj tudi verbalno in neverbalno govorico.  
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 Predlagamo, da ponudniki turističnih storitev in izobraževalni zavodi skupaj 

oblikujejo primerne programe medkulturnega izobraževanja.  

 Udeležence v komunikaciji je potrebno na pravi način spodbuditi, da jim bo 

spoznavanje novih kultur, pa tudi lastne kulture, v veselje. Na podlagi sprejemanja 

različnosti spodbujamo osebno rast posameznika, s tem pa tudi preseganje stereotipov, 

predsodkov in strahov. 

 Pomembno je, da se pri osredotočanju na komuniciranje z azijskimi kulturami, ne 

zanemari lastne kulture. Azijskim kulturam omogočimo spoznavanje naše kulture na 

različne načine, tudi skozi turistične proizvode. 

 Storitvena podjetja, zlasti turistična naj resno pristopijo k ustvarjanju možnosti za 

širitev ponudbe na oddaljene trge. Sodelovanje turističnih podjetij z namenom prenosa 

dosedanjih izkušenj naj postane pravilo in ne izjema. 

 Strategija trženja ponudbe naj poteka agresivno, vendar preko izbranih kanalov 

komuniciranja, sistematičen pristop namreč pomeni večjo učinkovitost in manjše 

stroške. 

 Storitvena podjetja ne smejo zanemariti odprtosti do novih raziskav na tem področju, 

učinkovit prenos teoretičnega znanja in izsledkov raziskav lahko pomembno vpliva na 

oblikovanje konkurenčne prednosti.  

 

 

5 ZAKLJUČEK 

 

 

Komuniciranje je zagotovo ena izmed centralnih dejavnosti v človeškem življenju. Je proces, 

ki poteka v družbenem kontekstu na več ravneh, njegova uspešnost pa je odvisna od podobne 

naravnanosti udeležencev. V sodobni globalni družbi, za katero je značilna intenzifikacija 

povezav med različnimi državami in različnimi kulturami, je pravilno razumevanje prejetih 

sporočil še posebej pomembno. Globalna komunikacija je postala realnost, stiki med 

pripadniki različnih kultur pa botrujejo nastanku medkulturne komunikacije. Predmet njenega 

proučevanja je prepoznavanje ter sprejemanje različnosti, poslanstvo medkulturnega učenja 

pa je zmanjševanje možnosti nastanka konfliktov. Ti sicer nastanejo zaradi različnih motenj v 

procesu, pri čemer moramo izpostaviti mnenje teoretikov, da največjo oviro predstavljajo 

ravno kulturno pogojene razlike. V tem kontekstu razumemo kulturo v širšem smislu, kot 
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ozadje neke družbe, kot kolektivno programiranje uma ali kot prenosljiv vzorec vrednot, idej 

in drugih simboličnih sistemov, ki oblikujejo vedenje posameznikov. Za lažje prepoznavanje 

nekaterih tipičnih vzorcev vedenja, je prišlo do razvoja kulturnih teorij. Hall (v Schmidt in 

drugi, 2007) razvrsti kulture v razponu od nizko kontekstualnih do visoko kontekstualnih 

kultur, Hofstede primerja kulture po šestih dimenzijah, ki so povezane z demografskimi, 

etnografskimi, ekonomskimi in političnimi vidiki posamezne kulture. Podobno sistem ima 

tudi Trompenaarsova teorija (v Jelovac in Rek, 2010), v primerjavi s Hofstedejevo (2006) 

vsebuje kar sedem kategorij. Na podlagi omenjenih teorij smo v empiričnem delu naloge 

skušali opredeliti bistvene razlike med slovensko in kitajsko kulturo. 

Prepoznavanje medkulturnih razlik je namreč le prvi korak pri razvijanju medkulturne 

kompetence, njena uspešnost je v veliki meri odvisna predvsem od pravilne interpretacije 

sporočil. V tem kontekstu moramo izpostaviti pomen tako verbalne kot tudi neverbalne 

govorice, ki je po mnenju teoretikov celo bolj sporočilna kot verbalna. Ker nam je nebesedna 

govorica tako rekoč dana, velik del človekovih osnovnih nejezikovnih navad pa naučenih, 

sklepamo, da kulturno okolje določa osnovni pomen znakov, zato se pomena raziskovanja 

nebesedne govorice v povezavi s kulturo vse bolj zavedamo. V tem kontekstu zasledimo več 

raziskav (Ulijn in Li, 1995; Nixon in Bull, 2005; Schmidt-Fajlik, 2007; Xiao in Petraki, 2007; 

Li, 2009), ki kažejo na to, da se poleg besedne komponente, vedno bolj upošteva tudi 

nebesedna. Vendar pa se večina opravljenih raziskav osredotoča na interakcijo azijskih kultur 

z ameriško družbo oziroma z eno od razvitih evropskih kultur.  

V Sloveniji je to področje še precej neraziskano, čeprav se potrebe po tovrstnem znanju 

vztrajno povečujejo, izpostavimo le poslovni, v zadnjih nekaj letih predvsem storitveni sektor. 

V tem kontekstu opažamo lahko, da se zlasti izobraževalne institucije že posvečajo 

vključevanju kulturnih značilnosti v poučevanje tujih jezikov, najdemo že nekaj opravljenih 

raziskav: Trdan Lavrenčič (2010); Čeh (2010); Mertelj (2010); Vetrih (2010). Vendar se te v 

osnovi posvečajo zgolj verbalnemu vidiku, neverbalna komunikacija je še precej neraziskana. 

Zgoraj našteta dejstva, vsakdanja srečanja s kitajsko kulturo v delovnem okolju in nenazadnje 

tudi prisotnost številnih oblik nesprejemanja in nerazumevanja s strani zaposlenih, so nam 

porajala številna vprašanja in nas spodbudila, da opravimo pričujoče raziskovalno delo. 

Študijo primera smo izvedli v novogoriški igralnici, kamor že nekaj let zahajajo kitajski 

gostje, ki se tja vozijo iz severnega dela Italije, kjer trenutno živijo. S kvalitativno metodo 
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nestrukturiranega opazovanja z udeležbo smo želeli odgovoriti na naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

- Kako lahko iz neverbalne komunikacije prepoznamo kulturne razlike med pripadniki 

kitajske in slovenske kulture? 

- Kako se te razlike izražajo?  

- Če in kakšne konflikte lahko v tem kontekstu pričakujemo? 

Odgovore smo naprej iskali v teoretičnem delu naloge. Na podlagi Hallove teorije (v Schmidt 

in drugi, 2007) smo ugotovili, da se Kitajska uvršča med visoko kontekstualne družbe z 

visoko stopnjo kolektivizma, medtem ko lahko Slovenijo na podlagi umeščanja med zahodne 

družbe, smatramo kot nizko kontekstualno družbo, za katere je značilen individualizem. 

Sklepamo, da lahko prav v individualizmu oziroma kolektivizmu iščemo razlike v neverbalni 

komunikaciji. Namreč, za kolektivizem je značilna indirektna komunikacija,kjer se 

informacije zbirajo na podlagi zaznav iz okolja, predvsem statusa posameznika v skupini, 

medtem ko je individualizem zelo naklonjen direktni komunikaciji, kar se vidi na velikem 

pomenu besedne govorice.  

Naslednji korak je bila primerjava štirih Hofstedejevih dimenzij za obe omenjeni kulturi. 

Ugotovili smo, da se državi najbolj razlikujeta v kategorijah moškosti-ženskosti ter visoki-

nizki stopnji izogibanja negotovosti. Zelo malo odstopanja je pri dimenziji oddaljenosti od 

moči in presenetljivo pri stopnji kolektivizma. Na tem mestu se nam je porajala dilema, ali je 

Slovenija kolektivistična družba ali individualistična, kar smo trdili na podlagi Hallove 

teorije. Presodili smo, da vrednotni sistem temelji na kolektivizmu, na skupinski pripadnosti, 

vzorci obnašanja in komuniciranja pa zaradi zgodovinske in geografske umeščenosti na 

individualizmu. Na podlagi Hofstedejevega raziskovanja smo pri vsaki dimenziji predstavili 

ključne razlike v obnašanju, za katere smo menili, da jih bomo verjetno zasledili skozi 

kvalitativno raziskavo (Hofstede, 2006).  

Po Trompenaarsovi teoriji (v Jelovac in Rek, 2010) smo razlike pričakovali v kategoriji 

odnosa med ljudmi. Za difuzno kitajsko kulturo se pričakuje subtilnost, za specifično 

slovensko pa fleksibilnost. Sklepali smo lahko, da zaradi nevtralnosti obeh ne bo prihajalo do 

večjih odstopanj pri načinu izražanja čustev, pričakovali pa smo odstopanja pri vključevanju 

konteksta situacije. Slovenci namreč prisegajo na pomen izrečenih besed, medtem ko Kitajci 

več pozornosti namenijo neverbalni govorici in odnosu s sogovornikom, kar smo podkrepili 

tudi z značilnima konceptoma Guanxi in Mianzi. 
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Če povzamemo, vsekakor pričakujemo določene razlike, ki izvirajo iz kulturnih značilnosti 

posamezne kulture, izražajo se v medsebojni komunikaciji, kjer lahko tudi pričakujemo 

določene konflikte in nesporazume. Zanemarili smo jezikovni, osredotočili smo se na 

neverbalni vidik. V literaturi zasledimo različne tipologije, ki se ukvarjajo z razvrstitvijo 

kanalov neverbalnega komuniciranja, med sabo se navadno razlikujejo po številu kategorij. 

Te so podlaga določanja znakov neverbalnega komuniciranja in njihovega pomena. Določeni 

znaki so univerzalni, medtem ko so nekateri specifični za posamezno kulturo. Ule (2005) 

razvije tipologijo s sedmimi kanali, na podlagi katere smo razložili pomen osnovnih znakov. 

Za potrebe empiričnega raziskovanja v naši nalogi smo uporabili tipologijo Vere Birkenbihl 

(2000) s petimi kanali, menili smo, da bomo tako lažje in bolj učinkovito izvedli naše 

raziskovanje. Postavili smo si tudi hipoteze, njihovo potrditev ali ovržba smo si zastavili kot 

cilj naloge: 

- Razlike v neverbalni komunikaciji med slovensko in kitajsko kulturo dejansko 

obstajajo. 

- V neverbalni komunikaciji med slovensko in kitajsko kulturo nastajajo odstopanja, ki 

izhajajo medkulturnih razlik. 

- Nesporazumi v neverbalni komunikaciji med slovensko in kitajsko kulturo se 

pojavljajo na več ravneh komuniciranja. 

Na podlagi analize opazovanja lahko z gotovostjo potrdimo prvo hipotezo, razlike v 

neverbalni komunikaciji med slovensko in kitajsko kulturo namreč obstajajo. Izražajo se skozi 

številne znake neverbalne govorice, kar nam je pokazalo umeščanje značilnih neverbalnih 

znakov v kanale neverbalnega komuniciranja in razlaga njihovega pomen. Pri tem smo 

uporabili razlago Allana Pease (1981), Vere F. Birkenbihl (2000) in Polone Selič (2007), v 

izogib napačni interpretaciji pri tolmačenju smo upoštevali tudi okoliščine in druge 

spremljajoče znake. Ključna ugotovitev tega dela je bila, da se Kitajci v manjši meri in na 

kontroliran način poslužujejo govorice telesa, opazno se izogibajo očesnemu stiku, njihova 

drža je večinoma odprta, kretnje maloštevilne, a odločne in kratke, območje oddaljenosti pa 

praviloma manjše.  

Potrdimo lahko tudi drugo hipotezo, v neverbalni komunikaciji med slovensko in kitajsko 

kulturo dejansko nastajajo odstopanja, ki izhajajo medkulturnih razlik. To smo dokazali z 

umeščanjem neverbalnih znakov h kulturnim dimenzijam. Tudi tu smo lahko našli tipične 

vzorce, ki smo jih tako za eno, kot tudi drugo kulturo pripisali vrednotni orientaciji. Hallova 
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visoka kontekstualnost kitajske kulture se nedvomno kaže v uporabi molka, kolektivizem pa 

skozi hierarhijo znotraj skupin. Razlike opazimo tudi v primerjavi Hofstedejevih dimenzij, 

izpostavimo le dojemanje enakopravnosti obeh spolov, namreč, Kitajci se v komunikaciji 

praviloma raje obračajo na moške predstavnike. Skozi Trompenaarsovo teorijo pa 

izpostavimo le dejstvo, da v nasprotju s kitajsko kulturo, Slovenci vsakega posameznika 

obravnavamo individualno. 

Tretja hipoteza predpostavlja, da se nesporazumi v neverbalni komunikaciji med slovensko in 

kitajsko kulturo pojavljajo na več ravneh komuniciranja. To hipotezo je potrdilo že 

opazovanje samo, do nesporazumov pa prihaja tako zaradi slabega jezikovnega kot tudi 

nejezikovnega sporazumevanja. Konflikti so najbolj očitni pri medosebni komunikaciji gostje 

– zaposleni, pri čemer moramo izločiti komunikacijo s sinologinjami, ki kulturo poznajo in 

temu prilagajajo vedenje. Zaskrbljujoči so tudi konflikti, do katerih pride na ravni 

medkulturne komunikacije, v medsebojni interakciji se znotraj igralnice srečujejo pripadniki 

slovenske, kitajske, italijanske, pa tudi drugih kultur.  

Analiza Hitovih internih gradiv o komunikaciji je pokazala, da se vodstvo in zaposleni 

zavedajo medkulturnih razlik, se o tem tudi izobražujejo, vseeno pa bo potrebno še veliko 

truda, da bi stanje izboljšali. Le uspešno premagovanje komunikacijskih ovir lahko prinese 

dobre poslovne rezultate, zlasti v primeru turističnih podjetij, ko na dolgoročni ekonomski 

učinek vpliva le zadovoljen gost. Naša raziskava je pokazala,da predstavljajo azijski gostje 

velik poslovni potencial tako Hitovega kot celotnega slovenskega turističnega gospodarstva. 

Prav to naj bo vodilo, da se na tem področju nadaljuje s podobnimi raziskavami. Po našem 

mnenju so možnosti številne, njihovo pravo vrednost pa vidim v tem, da se vpogled v druge 

kulture opravi z zornega kota naše lastne kulture. 
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PRILOGA 1: OPAZOVANJE OBNAŠANJA PRI PRIHODU V IGRALNICO 

 

Situacija 1.1: Prihod Kitajke 1 

V prostor vstopi ženska, Kitajka srednjih let, dokaj urejena. Njena drža je zravnana, približuje 

se z drobnimi koraki, nepremično gleda predse. Roke ima sklenjene v višini trebuha, okoli 

podlakti ji visi manjša torbica znanega oblikovalca. Postavi se za sedečo žensko, njeno 

sorojakinjo, ki sedi na desni strani omizja, od nje je oddaljena približno en korak. Resno in 

bežno si ogleda ostale prisotne, najprej na levi, nato na njeni desni strani. Tiho in mrmrajoče 

pozdravi žensko, v kotičkih ust se ji za kratek čas pojavi bežen nasmeh. 

drža Ravna drža; drobni koraki,  

mimika Pogled naravnost; bežen pogled na levo in desno navzdol ; 

nasmeh v kotičkih ust 

gibi roke sklenjene v višini trebuha 

območje oddaljenosti Približa se ženski na cca. 50cm 

ton, parajezikovni znaki - tih pozdrav namenjen ženski 

 

 

Situacija 1.2: Prihod Kitajke 2 

V prostor vstopi ženska, Kitajka srednjih let, oblečena v pisano, sofisticirano obleko. Obuta je 

v čevlje z zelo visoko peto. Njena drža je zravnana, približuje se z daljšimi, odločnimi koraki, 

nepremično gleda predse. Leva roka ji visi ob telesu, desna je skrčena v komolcu, okoli 

podlakti ji visi večja torbica znane blagovne znamke. Pristopi naravnost k igralni mizi,stoji 

trdno na obeh nogah. Iz torbice izvleče večji evrski bankovec in ga položi na mizo. »Zamenjaj 

mi!«, ukaže delavcu, ne da bi ga pri tem pogledala v oči.  

drža Ravna drža; daljši in odločni koraki; stoja na obeh nogah 

mimika Pogled naravnost 

gibi Leva roka ob telesu; desna roka skrčena v komolcu 

območje oddaljenosti Delovna razdalja 

ton, parajezikovni znaki Glasna zahteva 

 

 

 

 



 

 

Situacija 1.3: Prihod Kitajca 1 

V prostor vstopi moški, Kitajec srednjih let, oblečen v kavbojke in bombažno majico. 

Njegova drža je ravna, roke mu prosto visijo ob telesu, hodi umirjeno, a z odločnimi koraki. Z 

dvignjeno glavo gleda naravnost predse. Pristopi do igralne mize, najprej obstane kakšen 

meter v ozadju, nato se brez pozdrava usede na prosto mesto v sredini. Roke postavi predse, 

sklene prste. Razmišljujoče pogleda na tabelo z izidi prejšnjih igre. 

 

drža Ravna drža; umirjeni,a odločni koraki 

mimika Pogled naravnost; z dvignjeno glavo pogleda naokoli; 

razmišljujoč pogled na tabelo 

gibi Roke visijo ob telesu; roke spredaj, prsti sklenjeni 

območje oddaljenosti Zadrži se kakšen meter stran od drugih; zavzame središčni 

položaj 

ton, parajezikovni znaki -molk 

 

 

Situacija 1.4: Prihod Kitajca 2 

Igralni mizi se z odločnimi koraki približuje Kitajec, gleda le naravnost. Roke ima ob telesu. 

Ustavi se, seže z roko v torbico, obešeno okoli pasu in z odločno kretnjo hitro izvleče žetone 

višje vrednosti. Nekoliko se skloni naprej, nad ostale igralce in vrže žeton na mizo. Ena od 

ženskih igralk vstane in mu odstopi stol, kamor sede brez omahovanja.  

drža Odločni koraki; odločno 

mimika Pogled naravnost; 

gibi Roke ob telesu; hitri gibi rok 

območje oddaljenosti Središčni položaj;poseg vosebni prostor  

ton, parajezikovni znaki molk 

 

 

Situacija 1.5: Prihod dveh Kitajcev 

Proti igralnici se približujeta mlajša moška, Kitajca. Oblečena sta mladostno, jeans in 

bombažna majica, na nogah imata superge. Hodita vzravnano, koraki so sproščeni, ni 

medsebojnih dotikov, hoditaeden zraven drugega. Roke imata ob telesu, pogled usmerjen 

naravnost, molčita. 



 

 

drža Ravna drža; umirjenikoraki 

mimika Pogled naravnost; 

gibi Roke ob telesu; 

območje oddaljenosti Majhna oddaljenost 

ton, parajezikovni znaki molk 

 

 

Situacija 1.6: Prihod dveh Kitajk 1 

Igralnim mizam se z drobnimi koraki približujeta mlajši Kitajki. Oblečeni sta mladostno, 

jeans in bluza oz. bombažna majica. V eniroki držita torbico, druga je sproščena ob telesu. 

Hodita vzravnano, ena zraven druge. Gledata na levo in desno, kot bi kaj iskali, glave ne 

premikata, le oči. Tiho in mirno se pogovarjata, pri eni je opaziti droben smehljaj. 

 

drža Ravna drža; drobni koraki 

mimika Premikanje oči levo in desno; rahla zaskrbljenost ; droben 

smehljaj,  

gibi Roke ob telesu, 

območje oddaljenosti Majhna oddaljenost 

ton, parajezikovni znaki Tih, umirjen pogovor 

 

 

Situacija 1.7: Prihod skupine Kitajcev 

Vrata v igralnico se sunkovito odprejo in vanje z odločnimi in hitrimi koraki vstopi Kitajka 

srednjih let, okusno oblečena, smeje se s široko odprtimi usti. Sledi ji moški, ki je oddaljen 

kak korak. Njegov videz je bolj umirjen, obraz resen. Takoj za njim istočasno, z manjšimi 

koraki prideta še dve Kitajki, ki si spotoma negibno ogledujeta prostor.Prva ženska se približa 

igralni mizi, odzdravi zaposlenim, odmakne stol, položi nanj torbico, sama pa se usede poleg, 

na sredinski stol, roki položi na mizo. Z močnim glasom nekaj reče moškemu, ki ji odgovori 

in nato odide. Ostali dve ženski sta še vedno tiho, počasi pristopita k igralni mizi in se 

postavita za prvo Kitajko. Stoje, molče in s prekrižanimi rokami opazujeta dogajanje.  

 

 

 



 

 

drža Ravna; negibna; odločni koraki; drobni koraki; 

mimika Širok smeh na obrazu; resen izraz; umirjenost; ogledovanje 

prostora s premikanjem oči;  

gibi Močni, izraziti gibi rok pri hoji in odmiku stola, nesklenjene 

roke položene na mizo; prekrižane roke 

območje oddaljenosti Hodijo eden za drugim, srednje oddaljeni ;središčni 

položaj;ženski nekoliko v ozadju blizu ena drugi,  

ton, parajezikovni znaki Jasen pozdrav; glasen dvogovor moškega in ženske, molk 

spremljevalk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 2:OPAZOVANJE OBNAŠANJA PRI IGRANJU NA 

IGRALNIH MIZAH  

 

Situacija 2.1: Kitajka pri igri 

Igralni mizi odločno pristopi Kitajka, nanjo vrže večji evrski bankovec. »Zamenjaj mi«, ukaže 

zaposlenemu, pri tem ga ne pogleda. Zaposleni ji zamenja denar v žetone in jih postavi pred 

njo, pri čemer skuša vzpostaviti očesni stik. Kitajka se na to ne odzove, z desno roko zagrabi 

kupček žetonov in jih hitro razporedi po igralnem polju. Nato počaka na met žogice in izid 

igre. Izgubi vse žetone, nakar se brez besed, pogleda ali pozdrava obrne in odide stran. 

drža Odločna hoja,  

mimika Izogiba se očesnemu stiku; resen obraz; pogled naravnost 

gibi Vrže bankovec; z roko zgrabi žetone; hitro postavlja 

območje oddaljenosti Delovna razdalja 

ton, parajezikovni znaki Glasen ukaz; molk 

 

 

Situacija2.2: Kitajka pri igri 

Pri igralni mizi sproščeno sedi Kitajka, pred seboj ima kupček igralnih žetonov. 

Razmišljujoče gleda v semafor z izidi prejšnjih iger,ob tem žetone dviga in spušča. Z vrha 

vzame dva žetona, ju postavi na igralno poljepogleda zaposlenega, in mu z namigom sporoči, 

da je pripravljena. Ve, da bo prejela 2 karti, zato dvigne odprte dlani navzgor. Karte prime 

previdno, ne da bi jih pri tem dvignila s podlage, dvigne le robove kart. Skloni se, da bi videla 

vrednost karte, vsako karto pogleda posebej. To stori dvakrat. Pogleda zaposlenega in zahteva 

še eno karto. Glasno pihne skozi nos, se nasloni nazaj, karte vrže zaposlenemu, roke umakne 

stran od mize. 

drža Sproščena sedeča drža; sklonjena drža; umik nazaj; 

mimika Razmišljujoč pogled; namig s krajšim očesnim stikom ;pogled 

navzdol 

gibi Dvignjene odprte dlani; umik rok z mize;  

območje oddaljenosti Delovna razdalja 

ton, parajezikovni znaki Glasno pihne skozi nos 

 

 



 

 

Situacija2.3: Kitajka pri igri 

Kitajka že dalj časa igra, pred sabo ima lep kupček priigranih žetonov. Zdi se sproščena, stoji 

na desni nogi, levo je s skrčenim kolenom položila na majhen stol, naslanja se na mizo. Ko se 

žogica vrti, gleda z velikim zanimanjem, občasno se dvigne in nagne naprej, da bi bolje 

videla. Nemirno gleda okoli sebe, ob izidu stopi na obe nogi, se rahlo odmakne od mize, 

široko nasmehne, se zopet približa. Z odprtimi dlanmi se nasloni na mizo. 

drža Sproščena stoječa drža; stoja na eni nogi, druga je skrčena v 

kolenu položena na stol; stoja na obeh nogah 

mimika Pogled usmerjen v igralno napravo; nemirno gledanje levo in 

desno; širok nasmeh 

gibi Odprte dlani 

območje oddaljenosti -, rahel odmik nazaj; Delovna razdalja 

ton, parajezikovni znaki - 

 

 

Situacija 2.4: Kitajec pri igri 

Pri mizi sedi Kitajec, zavzel je središčni položaj, pred sabo ima žetone večje vrednosti. Obraz 

ima resen, zaposlenega ne pogleda. Ob njem sedita še dva moška, ki igrata z manjšimi 

vrednostmi. Med seboj ne govorijo, sedijo tako, da se med seboj ne dotikajo. Za njihovimi 

hrbti tesno skupaj stoji skupina kakih šestih Kitajcev, ki opazujejo dogajanje pri mizi, gledajo 

zdaj enega, zdaj drugega, zdaj tretjega. Občasno si zaradi premikanja glave medsebojno 

zakrijejo pogled na mizo. Igralci postavijo žetone in izgubijo. Iz skupine v ozadju je slišati 

neodobravanje, zvok je podoben ponavljanju črke cccccc, pri čemer komaj opazno zmigujejoz 

glavami. Najmočnejši igralec brez besed vstane, da lahko odide, se iz skupine v ozadju korak 

nazaj najprej umaknejo ženske, nato še preostali moški. Diskretno gledajo za njim, ko mirno 

odhaja.  

drža Sedeča drža; stoječa drža; umik za korak nazaj 

mimika Resen obraz; premikanje oči levo in desno navzdol; obračanje 

glave; rahlo zmigovanje z glavami 

gibi Dvig v stojo; miren odhod 

območje oddaljenosti Središčni položaj; osebni prostor; poseg v osebni prostor; 

ton, parajezikovni znaki Molk, neodobravanje-cccc; 

 



 

 

 

Situacija2.5: Skupina Kitajcev pri igri 

Pri igralni mizi se je zbralo večje število Kitajcev, tisti, ki so prišli prvi sedijo, ostali so stojijo 

tesno skupaj v vrsti za njimi. Nekateri se dvigajo na prste, da bi videli čez osebo pred seboj. 

Igra slaba polovica prisotnih. Neigralci ne odstopijo sedišča igralcem, temveč mirno sedijo, 

občasno se le nekoliko umaknejo, da bi igralci iz ozadja postavili stavo. Na igralni mizi ni 

postavljenih stav, večina zamišljeno gleda v semafor z izidi, tri ženske se tiho pogovarjajo, 

nato se ena odloči, prime žetone in jih postavi na izbrano igralno polje. Ostali ji sledijo, tisti ki 

se z njo ne strinjajo, kar nakažejo z odkimavanjem, pa se rahlo odmaknejo in odpovejo igri. 

Izid igre je za njih ugoden, kar vsi, brez izjeme, pospremijo z glasnim kričanjem in 

smejanjem. V naslednjem krogu igre se situacija ponovi, le pri postavljanju žetonov na 

igralno polje so bolj odločni, s prsti močno udarijo ob podlago.  

 

drža Sedeča drža; stoječa drža; dvig na prste; umik telesa vstran;  

mimika Zamišljen pogled na igralno mizo; odkimavanje; 

gibi Prime žetone v roko in postavi na igralno polje; posnemanje; 

močan udarec s prsti ob podlago 

območje oddaljenosti Poseg v osebni prostor; Delovna razdalja 

ton, parajezikovni znaki Tih pogovor; glasno kričanje in smeh;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 3:OPAZOVANJE OBNAŠANJA PRIPOGOVORU Z 

GOSTITELJEM  

Situacija 3.1: Pogovor Kitajca s sinologinjo 

Sinologinja pristopi h Kitajcu, se mu rahlo prikloni z zgornjim delom telesa ter ga ogovori. 

Stojita približno dva koraka vsaksebi. Kitajec ji nekaj reče, seže z roko v žep, izvleče klubsko 

kartico in ji jo ponudi. Sinologinja jo previdno vzame v roke, drži jo v višini prsi ter ga vpraša 

po dodatnih informacijah. Moški ji odgovarja mirno, brez premikanja rok in telesa, gleda 

naravnost, očesnega stika skoraj ni.  

drža Mirna, ravna drža; rahel priklon zgornjega dela telesa; 

mimika Pogled naravnost; izogibanje očesnemu stiku 

gibi Seže v žep; izvleče kartico; previden prijem v roke;roke v 

višini prsi; 

območje oddaljenosti Dva koraka vsaksebi;  

ton, parajezikovni znaki Miren pogovor 

 

Situacija 3.2: Pogovor skupine Kitajk s sinologinjo 

Skupina štirih Kitajk z drobnimi koraki hodi ob igralnih mizah. Zaradi premikanja oči levo in 

desno se zdi, kot da nekaj iščejo. Roke imajo sklenjene pred seboj, okoli podlakti imajo 

torbice. Dve Kitajki si nekaj šepetata. Zagledajo sinologinjo, ki se jim rahlo nasmejana počasi 

približuje, roke ima sklenjene za hrbtom. Ena od žensk pospeši korak, s prosto roko 

sinologinji brez obotavljanja ponudi klubsko kartico, nekaj reče, se obrne k ostalim trem, ki ju 

z zanimanjem gledajo ter pokaže z dvignjeno roko na vse tri. Sinologinja kimajoč odgovori in 

odide, skupina ostane skupaj in počaka. 

drža Drobni koraki; počasno približevanje; pospešitev koraka; 

čakanje 

mimika Premikanje oči levo in desno; nasmeh; gledanje z zanimanjem; 

kimanje 

gibi Roke sklenjene pred seboj; roke sklenjene za hrbtom; brez 

obotavljanja ponudi kartico; obrne se nazaj; z dvignjeno roko 

pokaže na ostale; 

območje oddaljenosti Osebni prostor; ena se oddalji, ostale v ozadju 

ton, parajezikovni znaki Šepet; običajen govor; 

 



 

 

Situacija 3.3:Pogovor Kitajca z gostiteljem 

Kitajec srednjih let pristopi v bližino gostitelja, ki je s hrbtom obrnjen stran. Čaka in gleda, 

kdaj se bo obrnil k njemu, ostalim zaposlenim z dvignjeno roko nakazuje, da želi ravno njega. 

Gostitelj se obrne, ga pogleda z dvignjeno brado, nakar mu Kitajec ponudi klubsko kartico, 

zamomlja nekaj besed v italijanščini, roko pa usmeri proti restavraciji. Gostitelj mu pripravi 

bon za večerjo im mu ga izroči. Kitajec ga vzame in bere. Nato zopet pogleda gostitelja in 

zmiguje z glavo: no, no, no. Nato pokaže bon in s prsti desne roke pokažeštevilo 3, nato pa z 

isto roko pokaže tudi na njegova dva prijatelja, ki čakata nedaleč stran. 

 

drža Mirna drža;  

mimika Pogled; Dvignjena brada; zmigovanje z glavo; pogled; branje 

gibi Dvignjena roka; usmerjena roka; s prsti pokaže število; 

območje oddaljenosti Delovna razdalja; nedaleč stran 

ton, parajezikovni znaki Momljanje;  

 

 

Situacija 3.4. Menjava denarja pri igralni mizi 

Kitajec se približa igralni mizi, se s komolcem nanjo nasloni, pogled ima usmerjen mimo 

zaposlenega. Na mizo položi bankovec in čaka. Ko ga zaposleni vzame v roke, mu Kitajec s 

prstom in pogledom pokaže na žetone, ki jih želi. Zaposleni ga vpraša, če je v redu. Kitajec le 

nekaj nejasno zamrmra v odgovor, vzame žetone in mirno odide. 

 

drža S komolcem naslonjen na mizo; mirno odide 

mimika Pogled stran od zaposlenega; pogled proti žetonom;  

gibi Položi bankovec; s prstom pokaže; vzame v roko;  

območje oddaljenosti Delovna razdalja 

ton, parajezikovni znaki Običajno vprašanje; mrmranje 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA 4:OPAZOVANJE NAKLJUČNIH KONFLIKTNIH SITUACIJ  

 

Situacija 4.1: Spor dveh Kitajk 

Dve mlajši Kitajki že dalj časa sedita in igrata ob igralni mizi, med njima je eno prosto mesto. 

Med seboj si le občasno izmenjata besedo ali dve, pri tem se občasno rahlo nasmehneta, nato 

umakneta pogled na mizo. Postavljata enake stave. Zadnjih nekaj iger izgubita, zato ena 

prestavi žetone, druga pa ne in zopet izgubi. Vidno je užaljena, nekaj zabrusi soigralki, ki ji 

ravno tako ostro odgovori. Nato se vname besedni dvoboj, ne zmenita se za opozorila 

zaposlenega. Naenkrat druga Kitajka odločno vstane, zgrabi torbico in zapusti mizo s hitrimi, 

odločnimi koraki in mahajočimi rokami. Kitajka, ki ostane mirno pogleda za njo, nato se brez 

komentarja zopet posveti igri. 

 

drža Sedeča drža; odločno vstane; hitri, odločni koraki 

mimika Rahel nasmeh; vidna užaljenost; miren pogled 

gibi Prestavi žetone;  

območje oddaljenosti Med njima je prosto mesto;  

Ton, parajezikovni znaki Občasno izmenjata besedo; ostre besede; besedni dvoboj;  

 

Situacija 4.2: Spor med zaposlenim in Kitajko 

Kitajka srednjih let že dalj časa sedi in igra pri igralni mizi. Ker stavo postavi v zadnjem 

trenutku, jo zaposleni nekajkrat spomni na pravočasnost. Ob tem se Kitajka le rahlo zdrzne in 

pogleda vstran. Nadaljuje s svojim početjem, zato ji zaposleni mirno odstrani stavo. Kitajka se 

s trupom nagne naprej da se približa, dvigne brado in s priprtimi očmi jezno odgovori 

zaposlenemu. Ta jo mirno pogleda in pove, da je bila opozorjena. Kitajka nadaljuje z ostrimi 

besedami, nazadnje pa se jezno nasloni nazaj, prekriža roke na prsih in izpod čela jezno gleda 

zaposlenega. 

 

drža sedeča 

mimika Pogleda vstran; dvigne brado; priprte oči; gleda izpod čela; 

gibi Zdrzne se; nagne naprej; nasloni nazaj; prekrižane roke 

območje oddaljenosti Delovna razdalja; se približa 

Ton, parajezikovni znaki Jezen govor; ostre besede; mirno opozorilo; 

 



 

 

Situacija 4.3: Spor med igralci 

Kitajec igra pri igralni mizi, na koncu igralne mize ga zvesto opazujeta dve Kitajki. V igro 

vskoči tudi igralec italijanske narodnosti, postavi nekaj žetonov in se umakne. Ob izidu igre 

Italijan javi, da je dobitek njegov. Kitajec in obe Kitajki jezno skočijo pokonci, se približajo 

zaposlenemu in s prstom najprej kažejo na žeton, nato še na Kitajca. Ob tem jezno govorijo v 

nerazločni italijanščini. Zaposleni jih skuša z besedami in rokami umiriti, a brez uspeha. 

Italijan se umakne korak stran. Šele po kakšni minuti zopet sedejo in nestrpno čakajo na 

odločitev kontrolorja. Ko se ta vrne, jim obrazloži, da niso lastniki dobitka, kajti žeton je 

postavil italijanski gost. Z zmigovanjem glave nakazujejo nestrinjanje, vseeno pa se brez 

besed mirno umaknejo. 

 

drža Skočijo pokonci;sedejo in nestrpno čakajo; mirno umaknejo 

mimika Zvesto opazujeta; zmigovanje glave 

gibi Postavi žetone; kažejo s prstom; umiriti z rokami 

območje oddaljenosti Se približajo zaposlenemu; se umakne;  

Ton, parajezikovni znaki Jezno govorijo; umiriti z besedami; brez besed 

 

 

 


