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POVZETEK 

 

V magistrskem delu povezano obravnavamo dva sodobna organizacijska in družbena 

koncepta: projektni menedžment in medkulturne kompetence. Prek kompleksnega 

raziskovalnega pristopa, ki vključuje kvalitativno in kvantitativno analiziranje pojavov in 

zakonitosti, izpostavljamo po eni strani ključne socio-kulturne dejavnike projektnega 

menedžmenta kot koncepcije upravljanja procesnih aktivnosti in virov projekta ter vodenja 

ljudi, angažiranih na projektih prek komunikacije, po drugi strani pa ključne elemente 

medkulturnih kompetenc, ki so pomembne za uspešno delovanje projektnih vodij in timov v 

globalnem poslovanju oziroma v medkulturnem okolju.  

 

Prek empirične študije smo s kvalitativno analizo delno strukturiranih intervjujev s 

projektnimi menedžerji, ki imajo relevantne izkušnje iz projektnega dela v mednarodnem 

okolju, in prek izvedene spletne anketne raziskave ugotovili, da se medkulturne kompetence 

projektnega menedžerja pozitivno povezujejo z uspešnostjo izvajanja projektov v 

medkulturnem in mednarodnem okolju ter da osebne vrednote in kompetence vodij in članov 

projektov zelo pomembno vplivajo na projektni menedžment. Ključni prispevek magistrske 

naloge je v izpostavitvi dejstva, da posedovanje in obvladovanje niza specifičnih zmožnosti za 

obvladovanje medkulturnega konflikta ter učinkovito komuniciranje med deležniki pozitivno 

vplivajo na uspešno izvedbo globalnega projekta.  

 

Ključne besede: projekti, organizacijska projektna kultura, mednarodno/medkulturno okolje, 

projektni menedžment, komunikacijski splet, kompetence, medkulturne kompetence  

 



 

ABSTRACT 

 

This master’s thesis deals with two interlinked, contemporary organisational and social 

concepts: project management and intercultural competencies. Based on a complex research 

approach including both qualitative and quantitative analyses of the phenomena and the 

underlying principles, the key socio-cultural factors of project management as the concepts of 

managing process activities and project resources along with management of the people 

working on the projects through communication are defined on one hand, and the key 

elements of intercultural competencies which are indispensable for successful project 

managers and project teams in global operations and in an intercultural environment are 

underlined on the other.  

 

Through empirical study, with a qualitative analysis of semi-structured interviews with 

project managers who have the relevant experience in project work in an international 

environment as well as through an online questionnaire survey was detect that intercultural 

competences of project managers are positively correlated with the performance of projects in 

an intercultural and international environment, and that personal values and competencies of 

managers and members of the project have a very significant impact on project management. 

A key contribution of the master thesis is exposed to the fact that possession and control of a 

series of specific abilities for intercultural conflict management and effective communication 

among stakeholders, positive impact on the successful implementation of the global project. 

 

Key words: projects, organisational project culture, international/intercultural environment, 

project management, communication mix, competencies, intercultural competencies  
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1 UVOD 

 

 

Projekti kot način izvajanja aktivnosti za dosego opredeljenega cilja in proces sodelovanja 

različnih deležnikov pri udejanjanju neke ideje ali namere v času izvajanja teh aktivnosti, so 

prisotni v vseh dimenzijah človekovega življenja. Kot posameznik ali združeni v različne 

družbene skupine, se s projekti srečujemo povsod: v našem poslovnem in zasebnem življenju, 

v vseh obdobjih življenja, na katerem koli območju globalnega sveta se nahajamo. 

Organizacije - tako gospodarske kot neprofitne, tako vladne kot nevladne, tako politične kot 

civilna gibanja - se prek izvajanja projektov sploh porajajo, rastejo, se razvijajo, 

preoblikujejo, združujejo in povezujejo, ustvarjajo dodano vrednost, in še bi lahko naštevali. 

Projekti so za organizacije lahko zelo pomemben del v strukturi celotnega poslovanja, iz 

projektov se lahko razvijajo novi programi in portfelji, ki predstavljajo jedro organizacij, na 

področju civilne družbe pa lahko projekti predstavljajo celo temeljni eksistenčni pogoj za 

obstoj nevladnih organizacij. Izvajanje projektov se odvija v času in prostoru, ki ga 

opredeljujejo različni dejavniki: družbeno okolje s podsistemi, kultura, gospodarstvo, politika 

s pravnimi sistemi in ureditvami in tehnologija. Zato je izvajanje projekta dejavnost in proces 

s številnimi izzivi. Od uspešnosti obvladovanja teh izzivov je odvisna uspešnost projekta, le-

ta pa vpliva tudi na uspešnost organizacije, posameznika in družbe. 

 

Projekti se kot proces človekovega ustvarjanja nove vrednosti vedno pojavljajo v okolju, ki je 

stalno razvijajoč in kompleksen sistem. V takem okolju oziroma družbenemu sistemu 

potekajo procesi, ob katerih se porajajo, razvijajo, vzdržujejo in prepletajo številni medosebni 

odnosi med udeleženci. Projekti so raznovrstni, gledano tako z vidika vključenih subjektov, 

kot z vidika časa, obsega virov in območja, kjer poteka njihov življenjski cikel. Projekte je 

mogoče opredeljevati po številnih vsebinskih kriterijih in jih razvrstiti v nekaj najbolj ključnih 

in projektno prepoznanih področij. Tako bi lahko z vidika vključenih subjektov projekte 

razvrščali glede na področja življenja posameznika, družbe in organizacij. Z vidika 

posameznika bi lahko za primere projektov navedli nekaj ključnih življenjskih mejnikov, ki se 

dejansko izvedejo kot projekt, saj v procesu prepoznamo ključne elementa projekta, ki ga 

Hauc (2007) definira kot zaključen proces izvajanja med seboj povezanih aktivnosti, s 

katerimi v določenem času, z določenimi sredstvi dosežemo želeni ali dogovorjeni cilj. Z 

vidika posameznika je projekt lahko na primer pridobitev izobrazbe in oblikovanje kariere v 
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sklopu poslovnega življenja, osamosvojitev in vzpostavitev družinske skupnosti (npr. s 

poroko) v sklopu zasebnega življenja. Z vidika širše družbe se s projekti srečujemo na vseh 

področjih družbenega sistema. Za družbeno delovanje so pomembni politični projekti (npr. 

osamosvojitev Slovenije), družbeno razvojni programi z operacijami in s projekti (npr.: 

Evropa 2020, OP 2014-2020), kulturni projekti (npr.: Evropska prestolnica kulture - Maribor 

2012), okoljski projekti (npr.: Očistimo Slovenijo 2012 v okviru globalnega projekta Let`s do 

it! World Cleanup 2012).  

 

Za obstoj in razvoj družbe in vseh njenih podsistemov so projekti nujni in samoumevni, saj z 

njimi družba tako razrešuje najbolj kompleksne in zahtevne družbene izzive (na primer ta 

trenutek aktualna problematika prihoda velikega števila beguncev in migrantov v Evropo) kot 

tudi prek njih razvojno napreduje. Med slednjimi so na primer:  

 ekonomsko gospodarski projekti globalnih korporacij (npr.: strateško razvojni projekti 

z odpiranjem novih nabavnih trgov kot je izgradnja nove tovarne Kolektorja v 

Mehiki);  

 projekti prevzemov, pripojitve ali združitve gospodarskih družb (npr.: prevzem 

nizozemskega Telekoma KPN s strani Amérika Móvil mehiškega milijarderja Carlosa 

Slima); 

 marketinški projekti, kot na primer ob implementaciji nove blagovne znamke Si.mobil 

(https://www.simobil.si/) ali posamični projekti razvoja spletnih storitev, kot je na 

primer projekt digitalni websi (http://websi.si/). 

 Pomembno vlogo za obstoj in razvoj organizacij imajo marketinški projekti startupov, 

kot je na primer Doctrina - spletna platforma za e-izobraževanje zaposlenih v lekarnah 

(http://doctrina.si/) ali globalni startup Bellabeat, ki razvija visokotehnološke izdelke 

za prenatalno nego (https://www.bellabeat.com/).  

 

Posebej pomembno področje za reševanje družbenih izzivov in usmerjanja nadaljnjega 

družbeno gospodarskega razvoja, predstavlja celovit preplet upravljavske politike Evropske 

unije po programskih obdobjih (2004-2006, 2007-2013, 2014-2020), z več segmenti: 

 s tremi operativnimi programi (OP): OP ROPI - Evropski socialni sklad (ESS), OP 

RCV - Kohezijski skladi, OP RR - Evropski sklad za regionalni razvoj;  

 z operacijami in projekti; 

 s prednostnimi usmeritvami; 
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 s finančnimi inštrumenti (na primer LIFE, ki je od leta 1992 sofinanciral prek 4000 

projektov na področjih okoljevarstva, naravovarstva in podnebne problematike: 

http://ec.europa.eu/environment/life/); 

 ter z ukrepi in drugimi aktivnostmi.  

 

Gledano s perspektive časa je pomembno zavedanje, da je projekt vedno časovno omejen in 

ima zato definiran začetek in konec. V teoriji projektnega menedžmenta (Hauc 2007; Stare 

2010, 2011) pa obstaja razlikovanje med enkratnim projektom, ki, kot pove beseda, se izvede 

samo enkrat in je neponovljiv (npr.: izgradnja viadukta Črni kal ali predora Markovec) ter 

pomembno vpliva na zgodovino in razvoj človeštva (kot sta bila na primer izgradnja piramid 

v Egiptu ali izgradnja Kitajskega zidu), in med projektnimi procesi, kjer se po drugih 

dejavnikih projekta, razen udeležencev in časovne dimenzije (določen trenutek ali obdobje), 

projekti izvajajo večkrat, lahko periodično (npr.: Olimpijske igre, Teden mobilnosti). Projekte 

pa lahko ločujemo tudi s perspektive ciljev projekta, in sicer na sholastične - med njimi so 

raziskovalni projekti kot na primer Raba interneta v Sloveniji 2015 - RIS (RIS 2015), pri 

katerih cilj ni točno definiran in deterministične projekte, ki imajo jasno določen cilj, kot sta 

bila na primer projekta Single Information Space for Job Seekers/Enotni Informacijski Prostor 

za Iskalce Zaposlitve (SIS-JS/EIP-IZ, 2009-2010) ali PROMO - "PROmocija MObilnosti" 

2006-2007), ki ju v kontekstu glavne tematike te naloge predstavljamo v nadaljevanju. 

Posebej pomembno razvojno, raziskovalno, družbeno kulturno in gospodarsko povezovalno 

dimenzijo, imajo projekti v okviru različnih programov Evropske unije, kot na primer projekti 

EX.PO AUS - Širjenje potencialov UNESCO na Jadranu v okviru IPA - Adriatic Programa 

čezmejnega sodelovanja 2007-2013, HoB - House of Brains v okviru programa Erasmus+ ali 

WE4SMESlo - Spodbujanje kompetenc inovacijskega upravljanja v malih in srednje velikih 

podjetij (MSP) programa Horizon 2020 (Obzorje 2020). 

 

Temeljna substanca projektne organizacije so človeški viri in ključni dejavnik uspešnosti 

projekta je projektni menedžment kot koncepcija vodenja in upravljanja vseh projektnih 

virov. V kontekstu mednarodnega in/ali medkulturnega projektnega menedžmenta so za 

uspešno izvajanje projektov potrebne in pomembne medkulturne kompetence kot tisti 

segment kompetenc oziroma kot del koncepta človekove zmožnosti delovanja, ki se 

najmočneje manifestirajo pri človekovem delovanju v širšem družbenem okolju, ki ga 

zaznamujejo medkulturne razlike.  
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1.1 Namen in cilj naloge 

 

V magistrskem delu želimo izpostaviti ter podrobneje analizirati socio-kulturni vidik 

dejavnikov PEST (Politika (in Pravo), Ekonomija, Socio-kultura, Tehnologija) v izvajanju 

projektov v globalnem (mednarodnem/medkulturnem) okolju. Namen je v pričujoči 

magistrski nalogi skozi sintetizirano znanje, pridobljeno s študijem medkulturnega 

menedžmenta, obdelati temo o ključnih socio-kulturnih dejavnikih projektnega menedžmenta 

v globalnem poslovanju oziroma v medkulturnem okolju. Prek študije in analiziranja 

teoretskih podlag želimo dobiti čim širši pogled na koncepte organizacijskega projektnega 

delovanja in medkulturnih kompetenc z namenom, da ključne ugotovitve apliciramo na 

področjih našega nadaljnjega projektnega delovanja. Z različnimi metodami družboslovnega 

raziskovanja in s pomočjo triangulacije virov želimo preveriti, kako se različni vidiki 

projektnega menedžmenta in medkulturnih kompetenc projektnih udeležencev, predvsem 

vodij/menedžerjev projektov, manifestirajo v razmišljanjih in v praktičnem delovanju 

posameznikov, vključenih v projektno delo v medkulturnem okolju. Preveriti želimo 

upravičenost naše domneve, da medkulturne kompetence projektnih vodij in članov timov 

vplivajo na projektni menedžment in, da vrednote in kompetence vodij/menedžerjev projektov 

pozitivno vplivajo na uspešnost projektov v globalnem okolju. Odgovoriti želimo na 

vprašanje, kateri dejavniki vplivajo na uspešen projektni menedžment v 

mednarodnem/medkulturnem okolju. 

 

1.1.1 Raziskovalno vprašanje in hipoteze 

 

Z raziskavo ugotavljamo povezanost medkulturnih kompetenc projektnega menedžmenta z 

izvajanjem in uspešnostjo projektov. Z analizo rezultatov ankete smo želeli potrditi (ali 

ovreči) postavljene hipoteze ter ugotoviti in izvesti opise karakteristik projektov, ki so bili 

vključeni (oziroma so se odgovori respondentov nanašali nanje) v anketno, predvsem: 

 Kateri socio-kulturni dejavniki vplivajo na uspešnost projektnega menedžmenta? 

 Katere so ključne kompetence projektnega menedžmenta? 

 Katere so prevladujoče karakteristike projektov v medkulturnem okolju? 

 

Z namenom boljšega vpogleda v kompleksnost projektnega menedžmenta smo želeli izvesti: 
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 opis najbolj pogostega tipa projekta po kriterijih:  

o lokacija oziroma območje pojavljanja; 

o področje izvajanja; 

o število partnerjev;  

o število članov tima; 

 opis najbolj pogostega profila projektnega vodje/menedžerja; 

 nabor najbolj izraženih medkulturnih kompetenc v projektnem menedžmentu. 

 

Glavno raziskovalno vprašanje v nalogi se glasi: "Kako oziroma kateri dejavniki vplivajo na 

uspešen projektni menedžment v mednarodnem/medkulturnem okolju?" 

 

Prek empirične študije, s kvalitativno analizo delno strukturiranih intervjujev, smo nameravali 

potrditi vodilno hipotezo, ki se glasi: 

 

H1: "Medkulturne kompetence projektnega menedžerja se bodo pozitivno povezovale z 

uspešnostjo izvajanja projektov v medkulturnem in mednarodnem okolju." 

 

Z odgovori respondentov na anketni vprašalnik smo želeli dodatno potrjevati domnevo, da 

posedovanje in izraženost medkulturnih kompetenc projektnega menedžmenta bistveno 

pripomore k uspešnem izvajanju projektov v medkulturnem/mednarodnem okolju.  

 

Na osnovi rezultatov analize anketnega vprašalnika smo želeli potrditi oziroma ovreči 

naslednje hipoteze: 

 

H2: »Spol vpliva na izraženost kompetenc, ker ženske v večji meri kot moški menijo, da 

ključne medkulturne kompetence vplivajo na uspešnost projektov v medkulturnem okolju.« 

 

H3: »Osebnostne vrednote in kompetence vodij/menedžerjev/članov projektov zelo 

pomembno vplivajo na projektni menedžment.« 

 

1.2 Metodologija raziskovanja 
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Za izdelavo naše naloge in izvedbo raziskave obravnavanih vsebin smo predvideli 

metodološko kompleksen pristop s triangulacijo virov in raziskovalnih metod. Za uvod v 

raziskovalno področje smo predvideli celovito in v posameznih segmentih tudi bolj 

poglobljeno obravnavo in kritični pregled teoretske obravnave vsebin, zajetih v literaturi in 

drugih virih, dosegljivih prek različnih (tiskanih in elektronskih) medijev. Predvideli smo 

kvalitativno analizo z delno strukturiranimi intervjuji s posamezniki, ki imajo različne 

izkušnje na projektnem področju, za katere smo domnevali, da so za našo obravnavo zanimive 

in uporabne, tako za razumevanje teoretičnih izhodišč in za pojasnjevanje, kako se ta 

izhodišča aplicirajo v praksi, kot za iskanja odgovorov na naša raziskovalna vprašanja in 

preverjanje predvidenih hipotez. S kvantitativno empirično raziskavo, ki smo jo predvideli 

izvesti s pomočjo anketnega vprašalnika prek portala https://www.1ka.si/, smo želeli dobiti 

rezultate v obliki podatkov in vrednotenj na večjem, naključno izbranem vzorcu raziskovalnih 

enot tako, da bi ji lahko posplošili na širšo populacijo. Predvideli smo deskriptivno analizo s 

študijami primerov izvedenih projektov, kjer je omogočeno opisovanje in analiziranje 

različnih vsebinskih vidikov, pojavov in dogajanja na podlagi opazovanja z udeležbo. 

 

1.2.1 Kvalitativno raziskovanje 

 

Pri izdelavi naloge, ki temelji na teoretičnih izhodiščih iz relevantne literature, smo uporabili 

kvalitativno metodo s delno strukturiranimi intervjuji, kjer je bila večina vprašanj vnaprej 

določenih, potek intervjuja pa je dopuščal tudi podrobnejši odgovor ali misel respondenta. S 

pomočjo tovrstne metode, ki smo jo za potrebe te raziskovalne naloge izvedli v daljšem 

obdobju in v več delih, je zbrano obsežno izkustveno gradivo (besedni opisi ali pripovedi), ki 

jih nadalje v raziskovalnem procesu analiziramo in interpretiramo po kvalitativni metodi 

(Mesec, 1998). Z izbiro metode delno strukturiranih intervjujev je bila omogočena aktivna 

vloga respondentov pri soustvarjanju intervjuja. Pri kvalitativnih raziskavah raziskujemo 

manjše enote bolj poglobljeno in celovito, pri kvantitativnih raziskavah je raziskovan vzorec 

večji, kar nam omogoča posplošitev rezultatov in ugotovitev (Lamut in Macur, 2012). Pri 

študijah primerov, ki so eden od pristopov oziroma vrst raziskav v družboslovju, gre za 

podrobno opisovanje in analiziranje zaokrožene celote (skupine, procesov, skupnosti ipd.) ali 

posamezne enote (posameznik, dogodek ipd.). Raziskujemo stvarne probleme ljudi in pri tem 

upoštevamo njihovo gledanje na položaj in njihovo razumevanje položaja. Ena izmed 

razširjenih metod zbiranja podatkov v kvalitativnih raziskavah je že dalj časa raziskovalni 

https://www.1ka.si/
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intervju, ki je zaradi neposrednega, direktnega pogovora, bogat vir podatkov in omogoča 

poglobljeno proučevanje raziskovalnega pojava. Bistvena značilnost intervjuja je, da dopušča 

večjo fleksibilnost in pridobivanje različnih, tudi nenačrtovanih informacij. S poglobljenim 

intervjujem dobimo celosten vpogled v osebne izkušnje in videnja respondenta. Intervju je 

primerna metoda kadar: 

 »želi raziskovalec razumeti konstrukte, ki jih vprašani uporablja kot osnovo za svoja 

mnenja in prepričanja o določeni temi proučevanja; 

 je eden izmed ciljev raziskovanja kako razviti razumevanje okolja vprašanega z 

namenom (ne)posrednega vplivanja nanj; 

 je tema proučevanja zelo občutljiva ali zaupna.« (Easterby-Smith et al. v Lamut in 

Macur, 2012, 147). 

 

V raziskavi je bila uporabljena tehnika delno strukturiranega individualnega intervjuja, ki ga 

je dodatno podprlo še opazovanje z udeležbo. Glede na to, da smo sami že dlje časa 

intenzivno vključeni v projektno delovanje, je bila upoštevana zahteva, da si raziskovalec za 

izvedbo intervjuja pripravi izhodišča ali usmeritvena vprašanja na podlagi tega, da dobro 

pozna obravnavano tematiko (Lamut in Macur, 2012).  

 

1.2.2 Kvantitativna analiza 

 

Kvantitativne metode temeljijo na predpostavki, da je najboljša pot do razumevanja osnovnih 

vzorcev in odnosov proučevanje pojavov na velikem številu primerov (enot). Opazovanje 

velikega števila enot omogoči povzemanje posebnosti posameznih enot in oblikovanje slike 

družbenega življenja, iz katere so izločeni pojavi, značilni zgolj za posamezni primer ali za 

majhno skupino primerov V kvantitativni raziskavi se skozi izvedbo ankete s pomočjo 

posebej pripravljenega vprašalnika zberejo mnenja, stališča in vrednotenje določenih 

raziskovalnih pojavov. Vprašanja posredujemo ljudem, od katerih bi radi zvedeli odgovore, s 

prošnjo, da nanje odgovorijo. Za razliko od intervjuja, kjer gre za neposreden pogovor med 

dvema osebama, anketa ne vključuje nujno neposrednega stika (Ragin, 2007). Za izvedbo 

anketiranja imamo na voljo različne tehnike zbiranja podatkov (terensko, telefonsko, spletno 

itd.). Spletne ankete kot novo področje anketne metodologije so "posebna vrsta računalniško 

podprtega samoanketiranja, pri katerem respondenti odgovarjajo na anketni vprašalnik, brez 
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pomoči anketarja, pri tem pa uporabljajo osebni računalnik in internet. Z vidika izvajanja jih 

lahko razdelimo v tri skupine: 

 spletne ankete s splošnimi vabili (seznam vabljenih k anketiranju ne obstaja); 

 spletne ankete z individualnimi vabili (seznam povabljenih k anketiranju obstaja); 

 »prestrezne« ankete (seznam povabljenih k anketiranju ne obstaja, ampak se generira 

med samim anketiranjem po nekem verjetnostnem mehanizmu)" (Unisvet 2011,6). 

 

Spletno anketiranje uporabljamo "predvsem v socialnopsiholoških in javnomnenjskih 

raziskavah, ko želimo oceniti določena stališča in vedenja - ko želimo napovedati vedenje" 

(Unisvet 2011, 8). Spletno anketiranje, ki ima sicer kar nekaj metodoloških slabosti 

(nemotiviranost, reprezentativnost, neodgovorjena vprašanja, vzorčenje ipd.), pa je vendarle 

zelo zanimivo z več pozitivnih vidikov: je stroškovno ugodno, omogoča veliko hitrost 

izvajanja anketiranja, neposredni stik med raziskovalcem in respondenti je v popolnosti 

izločen in zagotovljena je popolna anonimnost. Prednost pa je tudi v tem, da lahko izvedemo 

poskusno anketo na majhni skupini ljudi s podobnimi lastnostmi, kot jih predvidevamo za 

bodoče respondente in na ta način preverimo kakovost in razumljivost vprašanj (Unisvet 

2011, 6-7). 

 

1.2.3 Deskriptivna analiza 

 

Študija primera kot celovit opis posameznega primera predstavlja kvalitativno analizo 

značilnosti primera in procesa odkrivanja teh značilnosti. Glede na sestavljenost enot analize, 

razlikujemo študije primera enostavnih enot in študije primera sestavljenih enot. Enostavne 

enote so družbene in organizacijske entitete ali organizmi z enostavno strukturo, ki ne obsega 

več hierarhičnih ravni, sestavljene enote pa so družbene in organizacijske entitete s 

sestavljeno strukturo, ki je diferencirana horizontalno in vertikalno. Take so tudi globalni 

(mednarodni/medkulturni) projekti, ki jih nameravamo analizirati v naši študiji.  

 

1.3 Opredelitev izbrane teme 

 

V nalogi se osredotočamo na tematiki projektnega menedžmenta in medkulturnih kompetenc 

ter povezave med njima. Tematiki sta bili za obravnavo izbrani iz več razlogov. Kot je 

izpostavljeno v uvodu, gre za področji, ki sta v življenjskih okoliščinah, na trgu dela in v 



Gale, Marija. 2015. Medkulturne kompetence v projektnem menedžmentu, Fakulteta za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici 

 

9 

pogojih globaliziranega poslovanja zelo pomembni, v prihodnosti pa bosta na pomembnosti 

še pridobivali. Človeštvo in njegovo okolje sta dinamično in stalno razvijajoč se sistem s 

procesi, ki so vedno bolj kompleksni in zahtevni za razumevanje in obvladovanje. Zaključeni 

procesi med seboj povezanih aktivnosti, s katerimi v določenem času, z določenimi sredstvi in 

z vzpostavitvijo nove začasne organizacije ljudi, tvorijo projekte in projektno okolje s 

specifičnim projektnim pristopom k ustvarjanju nove vrednosti na katerem koli področju 

človekovega življenja.  

 

Gledano z vidika družbenih razmerij, se intenzivnost in obseg globalnega sodelovanja hitro 

povečuje in tako sodelovanje med ljudmi in organizacijami zahteva nove koncepte delovanja 

človeka in organizacij v družbi. Med ključnimi koncepti takega delovanja so medkulturne 

kompetence, ki vključujejo tudi prilagajanje, sodelovanje z drugimi in razreševanje 

konfliktov, ki jih spodbudijo in povzročijo razlike v miselnem programu (angl. software of the 

mind), kot Hofstede poimenuje kulturo (Hofstede 2001). Kompetence sodijo v domeno 

področja upravljanja oziroma ravnanja s človeškimi viri.  

 

Za našo obravnavo je nadalje smiselno pogledati in razumeti povezavo med kulturo in 

organizacijsko kulturo. Nazorno obravnavo te povezave naredita Jelovac in Rekova (2010), 

ko izpostavljata ključne vidike fenomena organizacijske kulture, ki "nastaja v procesu 

skupnega reševanja problemov preživetja v okolju" in "ustvarja kontekst delovanja 

organizacije, oblikuje norme, motivacije delovanja ter psihološke in organizacijske vrednote" 

(Jelovac in Rek 2010, 27). V okvir fenomena kulture v globaliziranem svetu, in zelo 

pomembno, znotraj globalnega poslovanja in organizacijskega delovanja družbenih sistemov, 

sodi tudi problematika medkulturnega komuniciranja. Le-to se pojavlja v kontekstu naše 

obravnave z dveh vidikov: z vidika medosebnih odnosov in z vidika projektnega 

menedžmenta v smislu vodenja in upravljanja projektov, kjer že sama terminologija 

predvideva tako ne le samo poznavanje besednih izrazov, znakov in simbolov, temveč tudi 

razumevanje njihovega pomena. Dejanski vpogled v razsežnosti obravnavane tematike je 

mogoč predvsem prek vključevana, analiziranja in študij konkretnih primerov. 

 

1.4 Osnovni pojmi 
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V pričujočem delu uvodoma pojasnjujemo odločitev za uporabo poslovenjenega pojma 

"menedžment" v naši obravnavi, za pojem, ki sicer izhaja iz angleške besede "management" 

in opredeljuje štiri sklope oziroma procesne faze delovanja: planiranje, organiziranje, vodenje 

in kontroliranje. Pojem "menedžment", ki je po našem razumevanju v našem kulturnem 

okolju že povsem uveljavljen, v naši nalogi smiselno uporabljamo tako za vodenje ljudi (angl. 

leadership) kot tudi za upravljanje procesov oz. sklopov aktivnosti (v okviru projektnega 

dela). Po analogiji uporabljamo tudi izraz "vodja projekta" ali "projektni vodja" za osebo, ki je 

v vlogi "managerja" projekta. Ob tem se sklicujemo na Stareta (30.9.2010), ki sicer trdi, da je 

poslovenjen izraz menedžment, kadar ga uporabljamo namesto izvornega pojma 

"management" neustrezen in, da bi morali uporabljati oba pojma: management in vodenje 

(oziroma voditeljstvo). A hkrati ob tem poudarja, da "v Sloveniji managerje projektov 

večinoma imenujejo vodje" in navaja podatke raziskave iz leta 2006, "da ima 86% slovenskih 

managerjev projektov naziv vodja projekta, 5% je koordinatorjev projektov, le 3% pa je 

managerjev, kot tudi direktorjev projektov (vzorec 140 združb)", sklicuje pa se tudi na 

Možino (Možina et al. 1994), ki korake (splošnega organizacijskega) managementa opredeli 

tako, da je znotraj v nadaljevanju navedenih procesnih faz, vključeno tudi "vodenje" 

(leadership) ljudi (organizacijskih človeških virov). V kontekstu projekta so opredeljeni 

naslednji pomeni vodenja: 

 planiranje je opredeljevanje ciljev in poti za njihovo doseganje; 

 naloga organiziranja je ustvarjanje medsebojnih razmerij, ki bodo omogočila izvedbo 

plana; 

 vodenje je vplivanje, motiviranje in usmerjanje zaposlenih, da bi ustrezno opravili 

naloge, ki so jim bile dodeljene s planom in organizacijo; 

 kontroliranje pomeni spremljanje doseženega in ukrepanje v primeru odstopanja 

izvedbe od plana.  

 

Projekt je: 

 ciljno usmerjeno in časovno omejeno izvajanje logično povezanih in medsebojno 

odvisnih aktivnosti, ki jih izvaja organizirana združba posameznikov; 

 časovno, finančno in po obsegu drugih virov omejeno delovanje za projekt 

organizirane združbe z namenom ustvarjanja vnaprej določenih rezultatov. 

 

Projektni menedžment (PM) je : 
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 proces štirih korakov:  

 planiranja 

 organiziranja 

 izvedbe 

 kontrole 

 sklop aktivnosti v petih fazah:  

 definiranje ciljev projekta (namena, ciljev, časovnega in finančnega obsega); 

 planiranje projekta (strategija, taktika izvedbe, plan virov); 

 izvedba projekta (vodenje (človeških virov projekta), komuniciranje, organiziranje 

aktivnosti, koordiniranje virov in izvajalcev, upravljanje financ in kakovosti); 

 kontrola in nadzor izvajanja projekta (angažiranje in delovanje virov); 

 zaključek projekta (promocija, poročanje, dokumentiranje, razbremenitev virov); 

 uporaba znanja, kompetenc, veščin, orodij in tehnik za izvedbo aktivnosti, ki jih 

izvajamo za dosego namena projekta. 

 

Kompetence so sestavljenka, ki jo tvorijo: osebnostne lastnosti, znanja, sposobnosti, 

motivacija, samopodoba in vrednote (Kohont 2005). Posebno mesto v smislu ocenjevanja 

uspešnosti človekovega dela in delovanja imajo kompetence v projektnem menedžmentu, 

katerega ključni segmenti so: planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje (Možina et al. 

1994, Hauc 2007, Stare 2011). Kompetence se torej v projektnem menedžmentu pojavljajo v 

vseh fazah projekta kot začasne organizacije, posebej v sodobni družbi, ki jo zaznamujejo 

spremembe kot stalnica življenja, nenehna konkurenčnost, prežemajoči učinki globalizacije, 

obvladovanje časa kot model konkurenčnosti, Parsonova kibernetska hierarhija, globalne 

strategije in tehnologije ter globalni komunikacijski prostor, z neprekinjenim krogotokom 

informacij, še posebej pomembne (Hauc 2007; IPMA (ICB): SKPM 2007; Stare 2011).  

 

V kontekstu mednarodnega in/ali medkulturnega projektnega menedžmenta so za uspešno 

izvajanje tovrstnih projektov potrebne in pomembne medkulturne kompetence. Le-te pa so v 

sodobnih obravnavah na osnovi raziskav (Marković 2013; CIMO 2014; Grušovnik in Jelovac 

2014; Gale, lastna raziskava/spletna anketa 2015), opredeljene kot tradicionalne - "vidne" in 

sodobne - "skrite", s posebej aktualnimi aspekti za sodobne življenjske in poslovne 

okoliščine, pogoje in razmere.  
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Medkulturne kompetence so znotraj osmih ključnih kompetenc, ki jih je Evropska komisija 

(Key competences 2002) opredelila kot tiste ki so pomembne za vsakega posameznika z 

vidika vseživljenjskega učenja in potrebne za uspešen medkulturni dialog (Svet Evrope, Bela 

knjiga o medkulturnem dialogu 2008). V kontekstu izvajanja projektov v globalnem okolju 

lahko govorimo o medkulturnih kompetencah takrat, ko posameznik, udeleženec projekta 

svoje zmožnosti kot kombinacijo znanj, spretnosti in odnosov, ki ustrezajo okoliščinam (angl. 

capability, faculty), uspešno uporabi v različnih situacijah v projektnem procesu in okolju 

(Evropski parlament 2006, Evropski svet 2006, Štefanc 2006, Vrečer 2009, 2013).  

 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

2.1 Projekt kot sistem, proces, organizacija in interakcija v medkulturnem okolju  

 

Strategija nadaljnjega razvoja družbe v globalnem okolju, ki jo tvorijo gospodarske, nevladne 

in neprofitne organizacije, javne institucije, regije, države ali mednarodne skupnosti, in ki 

sloni na vedno bolj intenzivnem razvoju na različnih področjih življenja, visokih tehnologijah, 

konkurenčnosti, povečevanju števila prebivalstva, povečani porabi dobrin in povečanem 

obsegu proizvodnje, posegi v naravo in podobno, narekuje vedno večjo potrebo po projektih 

oziroma projektnih sistemih, pravi Hauc (2007, 14-15). Projekti so namreč časovno omejen in 

ciljno usmerjen proces: človekovega ustvarjanja med tistim, kar moramo ustvariti in tistim, 

kar bo ustvarjeno, integracije in pridobivanja znanj in izkušenj, izvajanje strategij, doseganja 

ciljev in dopolnjevanja obstoječih načinov poslovanja in proizvodnje (Hauc, 2007, 31-51). 

Tako opredeljen proces, s kateri definiramo ključne vidike projekta, zahteva "prave ljudi ob 

pravem času, vsebuje nove in neznane naloge, privede do spremembe v dnevnem delu ali 

pogojih ljudi" (Hauc 2007, 28). Projekti so, glede na to, da jih lahko pojmujemo kot začasne 

organizacije in časovno omejen proces, temeljno povezani s človekovim ustvarjanjem nečesa 

novega. S projekti je človeštvo ustvarilo največje dosežke - unikatne izdelke, arhitekturne, 

gradbene in infrastrukturne objekte, storitve, umetniške in kulturne stvaritve, dogodke ali 

vpeljalo izboljšave in nujne rešitve za največje družbene izzive - na katerem koli področju 

človekovega delovanja in življenja (Tavčar 2000; Hauc 2007, SKPM: IPMA (ICB) 2007; 

Stare 2010, 2011, ZPM 2012).  
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Glavne značilnosti projektov, še posebej, če obravnavamo mednarodne/medkulturne projekte, 

lahko strnemo v nekaj ključnih sklopov: 

 enkratnost, neponovljivost → projekt se (običajno) ne pojavlja na povsem enak način 

izvajanja, s povsem enakimi viri, z istim timom, s povsem enakimi rezultati; 

 končnost → projekt je vedno časovno omejen, z določenim časovnim potekom, z 

začetkom in zaključkom; 

 usmerjenost k cilju → projekt je vedno ciljno usmerjen, konča se z nekim izidom; če 

je uspešen, je izid produkt, storitev oziroma rešitev z dodano vrednostjo; 

 omejenost → projekt je omejen časovno in po področju delovanja, z določenimi 

finančnimi, materialnimi in kadrovskimi viri in določenimi pojavnimi oblikami 

aktivnosti in rezultatov (opisi produktov ali storitev, vpeljanih rešitev, izboljšav ipd.); 

 kompleksnost → projekt vključuje širok spekter virov, heterogenih glede na njihove 

značilnosti (različni dejavniki PEST, ki učinkujejo na projektne vire); 

 povezanost in soodvisnost → projekt je sistem, proces in način organiziranja in 

izvajanja med seboj povezanih in odvisnih aktivnosti v posameznih tipičnih fazah 

projekta: inicializacije, načrtovanja, izvedbe in zaključevanja življenjskega cikla 

začasne organizacije;  

 konfliktnost → interna in eksterna  

 interna - konflikti se porajajo na ravni medosebnih odnosov med samimi člani 

projektnih timov in v razmerju do drugih udeležencev projekta;  

 eksterna - konflikti se porajajo med projektom in širšo organizacijo: projekt se v 

svojem širšem okolju nahaja v konkurenčnem boju za vire, lahko pa prihaja tudi do 

konfliktov projekta do posameznih družbenih podsistemov.  

 

Pogoji in razsežnosti svetovne globalizacije, povezovanja ljudi, organizacij, virov in 

tehnologij, omogočajo pojav in razvoj mednarodnih in s tem tudi medkulturnih projektov. 

Globalna dimenzija mednarodnih in medkulturnih projektov se pojavlja na različne, 

kompleksne načine. Multikulturno projektno okolje v teh primerih tvorijo projektni deležniki 

iz različnih območij, ki se v kontekstu projekta pojavljajo v različnih vlogah. Multikulturno 

projektno okolje imamo v razmerah, ko naročnik, financer in izvajalec projekta izvirajo in 

delujejo na različnih lokacijah, ali projektni tim sestavljajo člani iz različnih nacionalnih in 

različnih kulturnih okolij. Medkulturno dimenzijo predstavljajo projektni produkti in storitve, 
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namenjeni za različna kulturna okolja. Medkulturne razlike se v takem projektnem okolju 

manifestirajo in intervenirajo prek celotnega kompleksa projektnih dejavnikov. V tem 

kontekstu pojasnjujemo izvor pojavnosti medkulturnih razlik v projektnem okolju z 

definicijo: »Kultura je zapleten in več razsežnostni koncept, ki meji na številne druge, se z 

njimi prepleta in šele številni prepleti vplivajo na obnašanje posameznikov in na njihove 

odločitve« (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 253). Globalni projekti so s tem pred izzivi, s 

katerimi se morajo projektni timi, predvsem pa projektni menedžerji soočati, da so lahko pri 

svojem delovanju uspešni. Izzivi se lahko porajajo v katerem koli odnosu med projektnimi 

deležniki in v kateri koli fazi življenjskega cikla projekta. Projektni menedžerji in projektni 

timi morajo biti sposobni take izzive obvladovati tako, da bodo projekti kot začasne 

organizacije (Hauc 2007; Stare 2010, 2011) v kompleksnem sistemu subjektov in procesov v 

globalnem okolju, učinkovito izvajani in uspešno izpeljani.  

 

Projektni menedžment kot koncepcija upravljanja projektov ter vodenja in sodelovanja 

deležnikov skozi celotni življenjski cikel projekta, mora v mednarodnem okolju ključno 

pozornost nameniti medkulturnemu vidiku komunikacije ter vidiku medosebnih stikov in 

odnosov, ki se porajajo in odvijajo v življenjskem ciklu projekta. Koncept projektnega 

menedžmenta, ki ga udejanjajo tako projektni vodja kot vsi člani projektnega tima in drugi 

deležniki, povezani s projekti, vključuje celoten spekter medkulturnih kompetenc vseh 

projektnih deležnikov. Le s prepoznavanjem in implementacijo medkulturnih kompetenc v 

projektnem menedžmentu, bodo projektni deležniki zmogli reševati in obvladovati vsakršne 

konflikte, ki jih spodbudijo in povzročijo medkulturne razlike, ko gre za izvajanje projektov v 

globalnem okolju. 

 

Bistvena sestavina vsakega projekta, ki ga pojmujemo kot začasno organizacijo, so ljudje, ki s 

svojim psihološkim okoljem tvorijo potrebne projektne organizacijske strukture 

(menedžment, timi) in izvajajo naloge na treh ključnih segmentih projekta: vodenju, 

upravljanju in izvajanju. Človeški viri pa ne le, da so ključni dejavnik, so tudi najtežje 

obvladljiv dejavnik za izvajanje aktivnosti na projektu. Delovanje človeka in njegovo 

sobivanje v času in prostoru določenega družbenega okolja je namreč pogojeno z njegovo 

kulturo (Barić et al. 2013), ki je večplasten kompleks spremenljivih, medsebojno povezanih, 

navzven vidnih in tudi prikritih ter zato težko razumljivih sestavin, kot so vrednote, norme, 

vzorci obnašanja in simboli. Za to, da bodo angažirani projektni človeški viri lahko 
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učinkovito in uspešno izvajali logično medsebojno povezane in odvisne aktivnosti v celotnem 

procesu doseganja ciljev projekta, morajo imeti ustrezno kombinacijo znanj, sposobnosti 

(razmišljanja in izražanja), spretnosti, pa tudi vrednot in stališč ter biti sposobni te lastnosti 

izkazovati v različnih situacijah.  

 

V ospredju dojemanja o zahtevnosti obvladovanja kompleksnosti projekta kot začasne 

organizacije z vsemi njenimi ključnimi vidiki - to je, da gre za interesno organiziranje in 

angažiranje virov za ustvaritev želenega, nečesa novega - so človeškimi viri in njihovo 

uspešno delovanje v globalnem okolju, ki je kulturno raznoliko, a medsebojno soodvisno in v 

neprestani interakciji (Barić et al. 2013). Za tako ciljno usmerjeno delovanje je potrebno 

identificirati in aktivirati posameznikove zmožnosti v njegovem delovnem in življenjskem 

okolju, ki vključujejo motivacijsko in vedenjsko raven, obsegajo celovit in prepleten sistem 

znanja, veščin, spretnosti, osebnostnih in vedenjskih značilnosti, prepričanj, vrednot, 

samozavedanja, usmerjenosti in sposobnosti. Za delovanje v sodobnem družbenem sistemu so 

torej potrebne kompetence. Določitev obsega posedovanja in stopnje izraženosti kompetenc je 

zato v kontekstu prizadevanj za uspešno postavitev in udejanjanje projektne strategije s 

predvidenimi viri, aktivnostmi, orodji in cilji, pomembna že pri definiranju potreb delovnih 

mest, ki so nato podlaga za delo (in delovanje) posameznika v organizaciji oziroma v okviru 

projekta v različnih okoljih.  

 

V primeru globalnih (mednarodnih/medkulturnih) projektov je pri tem opredeljevanju 

potrebnih kompetenc potrebno posebno pozornost nameniti različnosti in vplivanju 

dejavnikov mednarodnega/medkulturnega projektnega okolja. Zaradi različnosti dejavnikov 

projektnega okolja (politika in pravo, ekonomija, socio-kultura, tehnologija, naravno 

geografsko okolje), so projekti v širšem medkulturnem kontekstu kompleksni in so praviloma 

bolj tvegani kot projekti, ki jih izvajajmo v svojem domačem okolju, zato zahtevajo uporabo 

po obsegu več in bolj specifične kompetence (Lientz in Rea v Kušar in Kušar 2014, 14-15). Iz 

celotnega spektra kompetenc kot kompleksnega sistema, ki ga sestavljata sklopa ključnih 

oziroma temeljnih ter poklicnih oziroma specifičnih kompetenc, so pri izvajanju globalnih 

projektov v mednarodnem/medkulturnem okolju potrebne - z vidika vodenja kadrovskih 

procesov iskane, z vidika upravljanja projekta pa nujno ustrezno izražene - medkulturne 

kompetence, ki jih Vrečer (12.11.2013) definira kot "zmožnost ustreznega in učinkovitega 

komuniciranja z ljudmi iz drugih kultur".  
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Medkulturne kompetence so znotraj osmih ključnih kompetenc, ki jih je Evropska komisija 

(Key competences 2002) opredelila kot tiste, ki so pomembne za vsakega posameznika z 

vidika vseživljenjskega učenja (2005) in potrebne za uspešen medkulturni dialog (Svet 

Evrope, Bela knjiga o medkulturnem dialogu 2008). V kontekstu izvajanja projektov v 

globalnem okolju lahko govorimo o medkulturnih kompetencah takrat, ko posameznik, 

udeleženec projekta svoje zmožnosti kot kombinacijo znanj, spretnosti in odnosov, ki 

ustrezajo okoliščinam (angl. capability, faculty), uspešno uporabi v različnih situacijah v 

projektnem procesu in okolju (Evropski parlament 2006, Evropski svet 2006, Štefanc 2006, 

Vrečer 2009, 2013).  

 

2.2 Projekti kot strategija in razvojni dejavnik družbe 

 

Evropa oziroma integracija Evropska unija (EU), se sooča s številnimi pomembnimi 

družbenimi, gospodarskimi in političnimi izzivi. Tako mora biti EU, kot družbeno politična in 

gospodarska integracija, sposobna se odzvati na izzive, ki jih prinaša globalna soodvisnost in 

naraščajoča družbena in globalna kriza, ki s kažejo v upočasnjeni gospodarski rasti, 

pomanjkanju delovnih mest, socialni nestabilnosti, političnih krizah. Evropa je pred izzivom, 

kako učinkovito izvajati strukturne reforme v korist inovativnosti in zaposlovanja ter kako 

preseči skepticizem med državljani, še posebej mladimi, da se izvije iz primeža te krize. 

Evropa 2020 je desetletna strategija Evropske unije za gospodarsko rast in delovna mesta, ki 

se je začela izvajati leta 2010. Strategija ni namenjena zgolj premagovanju krize in 

postopnemu okrevanju gospodarstva, temveč se loteva pomanjkljivosti našega modela 

gospodarske rasti in ustvarja pogoje za razvoj, ki bo temeljil na pametnih tehnologijah, 

trajnostni naravnanosti in socialni vključenosti. (Evropa 2020). 

 

Projekti imajo posebno mesto v Strategiji za pametno, trajnostno in vključujočo rast - Evropa 

2020. Strategija Evropa 2020 je najbolj vseobsegajoč dokument EU, ki vsebuje pet merljivih 

ciljev, ki jim sledi sedem pobud in določa prioritete EU do leta 2020, ki so: 

 razvoj gospodarstva na temelju znanja in inovacij, 

 spodbujanje bolj konkurenčnega in zelenega gospodarstva, 

 utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlovanja. 
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Načine za doseganje teh prioritet EU vidi prav v ambicioznih razvojnih projektih, 

uresničljivih v sodelovanju podjetij in drugih gospodarskih združb in organizacij, 

raziskovalnih in izobraževalnih institucij, državnih in javnoupravnih institucij, organizacij in 

institucij civilne družbe, pa tudi posameznikov). Vsak uspešen evropski projekt prispeva k 

uresničevanju (vsaj) enega od petih merljivih ciljev strategije Evropa 2020, na petih področjih 

družbenega življenja:  

 zaposlovanja 

 raziskav in inovacij 

 podnebnih sprememb in energije  

 izobraževanja  

 boja proti revščini.  

 

Projekti, ki jih EU financira za doseganje ciljev Evropa 2020, imajo kot kriterije ocenjevanja 

uspešnosti določene številčne kazalnike, kot so na primer: število novo zaposlenih oseb, 

ovrednoteni okoljevarstveni cilji, delež finančnih sredstev, namenjenih raziskavam in 

podobno. Strategija Evropa 2020 postavlja inovacije in zeleno rast v središče načrta za 

konkurenčnost in predlaga strožji nadzor nacionalnih programov reform, kar predstavlja 

bogato vsebinsko podlago za snovanje in izvajanje različnih projektov. Z gospodarsko krizo 

so se razkrile mnoge pomanjkljivosti evropske integracije, kot so na primer: razlike v 

poslovnih strukturah, nizka raven vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije, nezadostna uporaba 

informacijskih in komunikacijskih tehnologij, nepripravljenost nekaterih delov družbe za 

sprejemanje inovacij, oviran dostop do trga dela in manj dinamično poslovno okolje. Potreba 

po reševanju zaznanih težav je idealna podlaga za načrtovanje, vpeljavo in izvajanje novih 

projektov, ki bodo v začasni organizaciji akumulirali človeške vire z ustreznimi (tehničnimi, 

vedenjskimi, okoljskimi) kompetencami projektnega menedžmenta. 

 

Strategija Evropa 2020 daje poudarek na večjih vlaganjih v raziskave, razvoj in inovacije, v 

izobraževanje in tehnologije, ki gospodarno izkoriščajo vire. Izboljšali naj bi se predvsem 

okvirni pogoji in dostop do financiranja raziskav in inovacij v zasebnem sektorju. Spodbuja se 

odličnost in pametna specializacija, sodelovanje med univerzami, raziskovalnimi 

organizacijami in institucijami ter podjetji in čezmejno sodelovanje na področjih, ki ustvarjajo 

dodano vrednost za EU. Evropski program za digitalne tehnologije je zasnovan tako, da bo 

pripomogel k hitrejši vzpostavitvi hitrega interneta ter k izkoriščanju enotnega digitalnega 
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trga v gospodinjstvih in podjetjih. Spodbuja se razširitev in uporaba sodobnih dostopnih 

spletnih storitev kot so e-uprava, spletne zdravstvene storitve, pametni dom, digitalne 

kompetence in varnost. Gospodarska kriza (v Evropi) je še posebej prizadela gospodarstvo ter 

znotraj tega mala in srednja podjetja (MSP), zato si je EU zadala cilj izboljšati njihovo 

poslovno okolje. Strategija Evropa 2020 predvideva znižanje stroškov transakcij pri 

poslovanju znotraj prostora EU, spodbujanje povezovanja podjetij v grozde in izboljšanje 

dostopa do financiranja pod ugodnimi pogoji. Doseganje navedenih ciljev in usmeritev bo 

mogoče skozi izvajanje projektov, ki so postavljeni v kompleksen evropski prostor v času, ki 

ga zaznamujejo številni izzivi. Strategija Evropa 2020 predstavlja v tem kontekstu močan 

spodbujevalec projektne organiziranosti in koncepta (medkulturnega) projektnega 

menedžmenta, ki dejavno obvladuje tudi vse razsežnosti medkulturnih kompetenc.  

 

EU naj bi z uspešno realizacijo projektno organiziranih aktivnosti v okviru Strategije Evropa 

2020, do konca leta 2020, uresničila pet krovnih ciljev na prej navedenih področjih: 

zaposlovanja, raziskav in razvoja, podnebja in energetske učinkovitosti, izobraževanja, 

socialnega vključevanja in zmanjševanja revščine. Strategija, ki vsebuje sedem vodilnih 

pobud, omogoča in predvideva sodelovanje celotnega spektra družbenih skupin evropske 

integracije: od organov in institucij EU do nacionalnih organov. Sodelovanje navedenih 

družbenih skupin je predvideno na vseh področjih, pomembnih za uresničitev ciljev strategije 

Evropa 2020 in življenja družbe nasploh, kot so: inovacije, digitalno gospodarstvo, 

zaposlovanje, mladi, gospodarska politika, preprečevanje revščine, energetska učinkovitost. 

enotni trg evropski, proračun EU in zunanja politika EU. Evropska komisija (EK) z namenom 

oblikovanja in krepitve evropske identitete spodbuja številne projekte na vseh ravneh 

družbenega življenja. Taki programi so na primer Evropa za državljane, Evropska prestolnica 

kulture, Evropsko leto državljanov, programi študijskih izmenjav, programi v turizmu 

(trajnostni Evropski turizem), ki naj bi pripomogli k oblikovanju skupne Evropske identitete 

in hkrati tudi omogočili identifikacijo z EU prek znakov in simbolov.  

 

2.3 PEST dejavniki zunanjega okolja projekta  

 

Projekt je začasna organizacija človeških, materialnih in finančnih virov, postavljena v 

določen prostor in določen čas nekega družbenega sistema. Izhodišče za našo obravnavo 

izhaja iz dejstva, da na projekt delujejo zunanji dejavniki, ki igrajo pomembno strateško vlogo 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_sl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_sl.htm
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v samem projektu, saj ga s svojimi učinkovanji in pojavi pomembno sooblikujejo - ga 

spodbujajo ali zavirajo, pogojujejo ali onemogočajo, določajo in zagotavljajo ali onemogočajo 

njegove vire, vrednotijo, sprejemajo ali zavračajo njegove rezultate in podobno. Te zunanje 

makro dejavnike, ki jih označujemo s kratico PEST, je potrebno, zaradi opisanega vpliva na 

projekt, v prizadevanjih za uspešno izvajanje projektov (s)poznati, jih analizirati in smiselno 

upoštevati. Še posebej pomembno je dejavnike PEST potrebno pozorno analizirati, spoznati 

in jih upoštevati v primeru mednarodnih/medkulturnih projektov, saj se v takem primeru 

zunanje družbeno okolje med projektnimi deležniki in/ali člani projektnega menedžmenta 

(lahko) tudi razlikuje. Različna okolja se lahko vsaj v določenih sklopih dejavnikov tudi 

bistveno razlikujejo med seboj. Te razlike pa lahko povzročijo ovire pri izvajanju procesov in 

spore, konflikte, nerazumevanja, odpor in podobne težave na ravni medosebnih odnosov med 

člani. Take negativne situacije izvajanje projektov vsaj otežijo, v ekstremnih primerih pa tudi 

ogrozijo ali preprečijo njihovo uspešno izvedbo. 

 

PEST dejavnike delimo v štiri sklope oziroma okolja (Bregar 2013; Kos 2011; University of 

People - EDU 2015): 

 P - Politika-Pravo (angl. Political factors)  

 E - Ekonomija (angl. Economics factors) 

 S - Socio-kultura (angl. Social factors) 

 T - Tehnologija (angl. Technological factors) 

 

Dejavniki političnega okolja (v ta sklop vključujemo tudi pravne elemente) so predvsem: 

družbeno politična ureditev in politično stanje (npr. stanje demokracije, varnost in stabilnost), 

okoljska politika, izobraževalni sistem, sistemska ureditev trga dela (s politiko zaposlovanja 

in spodbujanja podjetništva, na primer), zakonska regulacija vseh družbeno političnih, 

ekonomskih in finančnih področij, kot so: monetarni in davčni sistem, regulacija monopolov, 

svoboda trga, konkurenca, varovanja okolja, varovanje zdravja, svoboda medijev in podobno. 

Ekonomko okolje organizacije tvorijo, in ga s svojim delovanjem in učinkovanjem odločilno 

oblikujejo, finančni dejavniki kot so: bruto domači proizvod - BDP, prevladujoča struktura 

proizvodnje (sektorji dejavnosti), bančni sistem z dostopnostjo finančnih in kapitalskih virov 

in s posojilno politiko ter politiko obrestnih mer; cena surovin in energije ter drugih 

materialnih, finančnih in človeških virov (plačni sistemi, cena dela); kupna moč in plačilna 

sposobnost prebivalstva; finančna kultura družbenih skupin (odnos do varčevanja, 
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prevzemanje, obvladovanje in zavarovanje finančnih tveganj in plačilna kultura). Na 

ekonomsko okolje delujejo razpoložljivost in dostopnost naravnih virov, stanje na trgu dela in 

stanje gospodarstva, razmerja in stanje na kmetijskih, industrijskih, trgovinskih, finančnih 

trgih. Socialno kulturno okolje sestavljajo vsi socialni, psihološki in kulturni elementi, ki 

delujejo kot pomembni pogoji, spodbude ali omejitve, v katerih se organizacija formira in 

ustanovi in, ki nato močno vplivajo na samo delovanje organizacije. Med ključnimi dejavniki 

socialnega kulturnega okolja so demografska struktura z dinamiko gibanja (rast) prebivalstva 

in mobilnostjo prebivalstva, migracija slika, distribucija prihodkov, prevladujoči življenjski 

slog z odnosom prebivalstva do dela, ustvarjanja in potrošništva, zdravja in prostega časa, 

prevladujoča religija, prevladujoči kulturni vzorec proizvodnje, ki vpliva na odnos do 

lastništva in tujih produktov (npr.: opredeljevanje določenih dejavnosti, organizacij ali 

produktov za "nacionalni interes"), izobrazbena struktur in politika vzgoje in izobraževanja 

(npr. mobilnost mladih zaradi izobraževanja in nastopa na trgu dela) prebivalstva. Z 

organizacijskega vidika je pomemben dejavnik prevladujoča organizacijska kultura v 

organizacijah in sistem upravljanja in vodenja (gospodarskih) družb (Corporate Governance). 

Tehnološko okolje predstavljajo elementi kot so: obstoječi sistem in razvitost informacijsko 

komunikacijskega omrežja, dostopnost do interneta in mobilnih tehnologij, splošen odnos do 

informacijske tehnologije, sistem in razvitost tehnoloških centrov z dostopom do tehnoloških 

rešitev in kadrov, stanje in urejenost inovacijskega, patentnega in raziskovalnega področja, 

sistem implementacije tehnoloških rešitev ter prenosa patentov, inovacij in sodobnih 

tehnologij v nadaljnjo uporabo v družbenih podsistemih - v gospodarstvu, izobraževanju, 

kulturi, ipd.  

 

Za koncept postavitve projekta v širši prostor in definiranje delavnikov, ki delujejo nanj, je 

zanimiva Parsonsonova razlaga sistema kot kompleksnega koncepta odvisnosti med deli in 

procesi ter odnosi, ki ga obkroža okolje in njegova AGIL shema (Parsons 1997), ki jo tvorijo 

štiri ključne sfere, ki predpostavljajo nujen funkcionalni predpogoj za obstoj vsakega sistema:  

 Adaptation - adaptacija – prilagajanje ≡ ekonomija → funkcija zadovoljevanja fizičnih 

potreb organizacij in članov družbenega sistema; 

 Goal attainment - doseganje ciljev ≡ politika → postavljanje ciljev, h katerim je 

usmerjena aktivnost družbenega sistema oziroma motivacija za delovanje 

posameznika in skupine/tima; 
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 Integration - integracija – povezovanje ≡ pravo → urejanje konflikta, koordinacija in 

medsebojno prilagajanje delov družbenega sistema; 

 Latent patten maintance - latentno/prikrito vzdrževanja vzorcev ≡ kultura → 

vzdrževanje in prenos temeljnih vzorcev vrednot, institucionaliziranih v družbi prek 

vzgoje v okviru podsistemov družine, izobraževalnega sistema in religije. 

 

Tehnologija omogoča udejanjenje navedenih funkcij med sistemom in njegovim okoljem. 

 

Slika 2.1: Sistematika družbenega sistema in njegovega okolja 

 

Vir: Gale, lastna izdelava (2015) po Parsons v Makarovič (2013) 

 

Nadaljnja izpeljanka PEST dejavnikov vplivanja na družbeni podsistem oziroma organizacijo, 

ki ga uporabljamo za analiziranje dejavnikov okolja organizacije, je PESTEL oziroma 

PESTLE, kjer prej navedene in opredeljene dejavnike okolja PEST:  

 P - Politika (angl. Political factors)  

 E - Ekonomija (angl. Economics factors) 

 S - Socio-kultura (angl. Social factors) 

 T - Tehnologija (angl. Technological factors) 
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podrobneje razčlenimo oziroma dodamo še dva: 

 L - Legal (angl.) - Pravo 

 E - Environmental (angl.) - Okolje (naravno) in prostor.  

 

Okoljski dejavniki predstavljajo fizične pogoje, znotraj katerih deluje organizacija; sistem 

vključuje elemente kot s: stopnja onesnaženosti naravnega okolja (zraka, vodnih virov) zaradi 

prometa, industrije in življenjskega sloga prebivalstva, regulative na področju kemikalij, itd. 

 

Pod dejavniki pravnega okolja je pomembno predvsem poznavanje, kako deluje pravni sistem 

na poslovanje organizacij, z elementi kot so: zakonodaja na področju trga dela, zdravja in 

varnosti, zakonsko urejanje enakih možnosti (spol, narodnosti) in antikorupcijska zakonodaja. 

 

Slika 2.2: Dejavniki zunanjega okolja organizacije 

 

Vir: University of the People (2015) 

 

2.4 Organizacijska projektna kultura 

 

Termin organizacijska projektna kultura je sestavljenka, ki ima tri pomembne segmente, ki so 

medsebojno povsem prepleteni in učinkujejo kot enovit pojav in fenomen. Kot uvodoma 
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pojasnjujeta Jelovac in Rekova je "od samega začetka človekovega obstoja … kultura igrala 

pomembno vlogo v človekovem boju za preživetje. Njena funkcija je bila omogočiti 

posameznikom družbeno življenje znotraj urejene skupnosti" (Jelovac in Rek, 2010, 16). 

Poskusi, da bi kulturo opisali kot fenomen, so zajeti v številnih definicijah tako kulturalizma 

kot strukturalizma. Celovitost fenomena kulture lahko najbolje povzamemo s tem, da je 

opredelimo kot "živ sistem, ki omogoča posameznikom in skupinam, da sodelujejo med sabo 

in zunanjim svetom (Jelovac in Rek 2010, 18).  

 

Fenomen organizacijske kulture Jelovac in Rekova (2010) celovito predstavita prek navajanja 

pogledov različnih avtorjev: Mesner 1992; Sfiligoj 1993; Jaques 1952; Hofstede 1985; Jančič 

1990; Scholz 1987; Schein 2004; Williams 1993; Tunstall; Morgan; Gold; Eldridge in 

Chrombie; Pacanovsky in O`Donnell-Trujilo v Brown 1998; Harris v Moran 1999; Weick 

1987; Alvesson 2002; Deal in Kennedy 1992 v Jelovac in Rek (2010, 28-38). Avtorja tako 

izpostavljata povečan interes družbe za spoznavanje in preučevanje kulturnih dejavnikov v 

organizacijah, kar predstavlja dobro teoretsko orientacijo za naše nadaljnje raziskovanje.  

 

Za kontekst naše obravnave je pomembno zavedanje, da se kultura pojavlja na različnih 

ravneh družbenega življenja, od nacionalne kulture do kulture organizacij in interesnih skupin 

in da je »Kultura zapleten in večrazsežnostni koncept, ki meji na številne druge, se z njimi 

prepleta in šele številni prepleti vplivajo na obnašanje posameznikov in na njihove odločitve« 

(Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 253). Za povezavo fenomena kulture s tematiko 

(medkulturne kompetence projektnega menedžmenta), ki jo obravnavamo v tej nalogi, je 

posebej zanimiv pogled Jelovca (2008, 2013), ki meni, da je kultura "večplasten, 

večpomenski in multidimenzionalen fenomen", ki je "vezana izključno na človekov način 

sobivanja v svetu. Kot skupek vrednot in dosežkov je rezultat ustvarjalnega delovanja 

človeškega bitja" (Jelovac in Rek 2010, 18). 
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Slika 2.3: Kultura kot fenomen 

 

Vir: Jelovac (2013) 

 

Navedeni koncept in fenomen kulture, kot ga opredeljuje Jelovac, je posebej zanimiv za 

obravnavanje procesov in aktivnosti, ki se odvijajo v okolju organizacij in v okoljih projektov 

kot začasnih organizacij. Ob tem, kar Jelovac (2008) izpostavlja kot ključno za dojemanje 

kulture, na smiseln način tudi že opredeli bistvo organizacijske kulture in za naše 

razumevanje nadalje tudi temeljne predpostavke menedžmenta v organizacijah oziroma, 

vezano na področje projektnega dela - projektnega menedžmenta. Elementi in zaznave kulture 

po Jelovcu: "večplastno, večpomensko, multidimenzionalno, človekov način sobivanja v 

svetu, skupek vrednot in dosežkov, rezultat ustvarjalnega delovanja človeškega bitja" - so 

ključni gradniki organizacije, katere nujni sestavini sta organizacijska kultura in menedžment. 

Tavčar (2000) namreč trdi, da "organizacije ni brez ljudi" prepričan pa je tudi, da so "etika, 

kultura in olika temeljni kakovostni dejavniki v delovanju organizacij». Organizacijo moramo 

namreč obravnavati celovito, z več vidikov, med drugim tudi kot: "organizem, možgane, 

kulturo, interesno tvorbo, psihološko okolje" (Tavčar 2000, 4).  

 

Za nastanek, obstoj in (učinkovito) delovanje organizacije, katere namen je doseganje ciljev, 

uresničevanje interesov, vizije in smotrov deležnikov (angl. stakeholders), je ključnega 

pomena, da je mogoče usklajeno in harmonično ustvarjalno delovanje in sobivanje vseh 
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(notranjih in zunanjih) deležnikov. Samo bivanje in (ustvarjalno) delovanje posameznika v 

družbi se manifestira tako, da lahko prihaja do nasprotij, nerazumevanja, sporov in konfliktov 

v odnosu do sočloveka in do širše družbe v njegovem okolju. Sobivanje in človekovo 

ustvarjalno delovanje v družbi je zato nujno pogojeno z reševanjem problemov oziroma 

nasprotij na treh najbolj temeljnih sferah človekovega življenja: v odnosu do časa, v odnosu 

do narave in v odnosu do drugih ljudi. V navedenih sferah se porajajo ločnice med kulturami 

ljudi, organizacij, narodov in drugih družbenih skupin. Tako pridemo do organizacijske 

kulture, ki "nastaja v procesu skupnega reševanja problemov preživetja v okolju. Rešitev se 

oblikuje v kulturni vzorec, ki kaže na način, na katerega člani dojemajo organizacijsko 

realnost in kako na osnovi tega dojemanja tudi delujejo« (Mesner 1988, 156). Način, kako se 

posamezne družbene skupine soočajo s temi vprašanji in rešujejo probleme, ki se porajajo na 

teh poljih, se kaže kot organizacijska kultura, ki vključuje tako odnos do dela kot odnos do 

menedžmenta (Trompenaars in Hampden-Turner 2012).  

 

2.4.1 Kulturne dimenzije projekta kot začasne organizacije 

 

Kultura je podlaga, ki daje smisel za človekovo delovanje v družbi, je podlaga za njegovo 

identiteto, vpliva na njegovo vedenje in obnašanje, moralno držo, pa tudi na njegov odnos do 

dela in delovne etike. Kultura, kot dinamična in počasi se spreminjajoča dimenzija 

človekovega bivanja, vključuje vrednote in vzorce, ki vplivajo na medosebne odnose in 

delovanje posameznika v okviru širših družbenih skupin in organizacij. (Moran et al. 2011).  

 

Mole (2003, 8) kulturo opisuje kot živ, stalno spreminjajoči se sistem, ki omogoča 

posameznikom in skupinam, da sodelujejo drug z drugim v svojem okolju in z zunanjim 

okoljem. Središčno pozicijo "kulturne spirale", kot je razvidno na spodnji sliki, zavzemajo 

vrednote, verovanja in domneve o tem, kdo in kaj smo, ki se navzven kažejo kot naše 

obnašanje, način komuniciranja in identiteta oziroma pripadnost družbenim skupinam. 

Navzven se ti središčni sloji kulture manifestirajo v umetnosti in tehnologiji, na drugih 

področjih delovanja znotraj družbenega sistema ter na vplivu na naravno geografsko oziroma 

fizično okolje. Notranje plasti spirale se spreminjajo počasneje od zunanjih (npr. če 

primerjamo vrednote in tehnologijo). Zunanji vidiki kulture so odraz skritih vrednot in jih je 

potrebno vedno najprej spremeniti, če želimo spremeniti kaj navzven (Mole 2003, 15).  
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Slika 2.4: Kultura v obliki spirale 

 

Vir: Mole (2003, 8) 

 

Glede na že navedene dejavnike PEST, je potrebno kulturno dimenzijo projekta dojemati in 

vrednotiti tudi skozi prizmo šest-dimenzionalnega Hofstedovega kulturnega modela (Hofstede 

et al. 2010, Barić et al. 2013), ki zajema šest razsežnosti oziroma kulturnih dimenzij:  

 individualizem – kolektivizem  

 izogibanje negotovosti  

 odmik moči  

 moškost – ženskost 

 časovna dimenzija: dolgoročna - kratkoročna orientacija 

 popustljivost – zadrževanje 

 

Na podlagi teh šestih razsežnosti so določeni indeksi za posamezne narode oziroma širše 

kulturne družbene skupine, ki označujejo demografske, ekonomske, politične in etnografske 

vidike posamezne družbene skupine. 

 

Različni teoretiki (Hofstede, Kluckhohn in Strodbeck, Rouse, Shweder, Taylor, Trompenaars 

in Hampden-Turner) kulturo različno definirajo, pravzaprav »obstaja toliko opredelitev, 

kolikor je avtorjev« (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 253). Glede na taka stališča različnih 

avtorjev bi kulturo samo po sebi lahko torej opredelili predvsem kot način za reševanje 
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problemov, vzorec vedenj, dejanj in osebnih navad. skupek znanj, stališč, morale, umetnosti, 

prava in običajev v določeni družbi, ki omogoča unikatne rešitve univerzalnih vprašanj. 

Kultura pa je v svojem bistvu povezana z vrednotami, normami in prepričanji posameznika in 

posledično skupine, ki jo ti posamezniki sestavljajo. Vrednote so tu mišljene kot 

posameznikova prizadevanja, kako bi moralo biti nekaj narejeno, norme kot pojmovanje 

skupine glede tega, kaj je prav in kaj ni z vidika družbene kontrole, prepričanja pa kot 

posameznikovo dojemanje dejanj, ki se dogajajo v njegovi kulturi (Globe 2001; Rouse 2002 v 

Grušovnik 2014, Grušovnik in Jelovac 2014). Kultura je zbir skupnih vrednot, norm in 

prepričanj, ki jih smatramo za samoumevne in so se v preteklosti izkazali za koristne pri 

premagovanju negotovosti in povezovanju (Grušovnik in Jelovac 2014). 

 

Stare (2011) izpostavlja strokovna mnenja teoretikov organizacijskih ved, da je organizacijska 

kultura "ena pomembnejših »gonilnih sil« združbe in tudi neke vrste konkurenčna prednost" 

(Stare 2011, 294). Organizacijska kultura se najpogosteje odraža na treh temeljnih področjih 

delovanja organizacije:  

 kot način, kako so organizirani procesi in kako se izvajajo naloge zaposlenih oziroma 

članov organizacije;  

 kot način, kako se oblikujejo strategije in dogovarjajo cilji delovanja organizacije ter 

 kako je organizirano in kako se izvaja vodenje ljudi, ki delujejo v organizaciji za 

dosego teh ciljev.  

 

Stare (ibid.) pravi: "Kultura vpliva na sprejemanje odločitev, mišljenje, na občutek in 

ravnanje pri odzivanju na priložnosti in nevarnosti. Prav tako vpliva na izbiro ljudi za 

opravljanje nalog, kar spet vpliva na izvedbo. Kultura je zakoreninjena v ljudeh in 

podzavestno vpliva na njihovo vedenje. Stare (ibid.) citira Deala in Kennedyja (1982) ter 

Lipičnika (1993), ki organizacijsko kulturo opredelijo s formulacijo: “Tako pri nas delamo!” 

in Lewisa (1995), ki za organizacijsko kulturo pravi, da je “Način, kako se stvari pri nas 

naredijo!” 
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2.5 Projektni menedžment 

 

V literaturi obstajajo številne opredelitve projektnega menedžmenta (ang. project 

management), ki sam pojem (v pričujoči nalogi zanj uporabljamo poslovenjeni izraz - 

projektni menedžment (PM)) in njegove razsežnosti opredeljujejo z različnih vzgibov, z 

različnih vsebinskih predpostavk in z različnih zornih kotov; pojmovna sestavljenka je 

interpretirana z organizacijskega in strukturnega vidika. Izhodišči oziroma podlagi 

sestavljenega pojma sta: "projektni" in "menedžment". Ob sestavini pojma projektni 

menedžment se nanašata na organizacije, kot ključne (ob družinah, državah, drugih ožjih in 

širših skupnostih) sestavne dele družbe. Organizacija kot skupnost posameznikov in skupnost 

interesov, ki so organizirani, ter kot instrument za dosego ciljev ustanoviteljev, je sama po 

sebi kompleksna interesna tvorba. Projektni menedžment je pojem, ki povezuje dva druga 

kompleksna pojma: projekt in menedžment, zato lahko iz tega izvedemo formulacijo, da je 

projektni menedžment koncepcija upravljanja projektov, (ki jih tu smatramo kot začasno 

organizacijo človeških, finančnih in materialnih virov) ter vodenja in sodelovanja vseh 

projektnih deležnikov (notranji človeški viri projekta (projektni tim, vodja) in zunanji 

deležniki skozi celotni življenjski cikel projekta.  

 

Če se vrnemo k definicijam projektnega menedžmenta, s katerimi bi najbolj nazorno 

utemeljili kompleksnost pojma, citiramo Stareta (7.12.2010), ki pravi: "Projektni management 

je torej ciljno usmerjen dinamičen proces, ki vključuje obvladovanje časa, stroškov, 

kakovosti, ljudi in drugih poslovnih prvin, z namenom učinkovite izvedbe projekta – v 

predvidenem času, v okviru predvidenih stroškov ter z ustrezno kakovostjo izvedbe in 

končnega proizvoda." Pod pojmom "obvladovanje" pri tem razumemo planiranje aktivnosti in 

virov (terminski plani, gantogrami, finančni preračuni itd.), organiziranje (organizacijska 

struktura z matriko odgovornosti, komunikacijskimi in dokumentacijski sistemi), vodenje 

(timsko delo, motiviranje, komuniciranje) in kontroliranje (preverjanje izvajanja aktivnosti z 

vidika terminskih, finančnih in kakovostnih vidikov) (PBMOK 2000; Hauc 2007; Stare 2010, 

48-53). Projektni menedžment zajema torej več področij upravljanja procesov in virov ter 

vodenja ljudi v organizacijskem kompleksu. Gre za menedžment (oziroma management): 

časa, stroškov, kakovosti, tveganj, komunikacij, integracije, oskrbe in obsega ter ravnanje z 

ljudmi (Slika 2.5). 
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Slika 2.5: Kompleksnost projektnega menedžmenta po Clelandu 

 

Vir: Stare (7.12.2010) 

 

Stare (7.12.2010) ob navajanju več tujih avtorjev (Andersen et al., Cleland, Kerzner, Meredith 

and Mantel), ki prispevajo definicije projektnega menedžmenta, izpostavi opredelitev, da gre 

za "dinamičen proces, ki koristno, kontrolirano in strukturirano izkorišča ustrezne vire 

organizacije, da bi dosegli jasno opredeljene cilje, vezane na strateške potrebe; izvaja se v 

skladu z omejitvami" (Young v Stare, 2011, 39). Hauc (2002; 2007, 225-228) projektni 

menedžment povezuje izključno s projekti in ga ob povzemanju in citiranju različnih avtorjev 

opredeljuje z več zornih kotov: z vidika vodstvenih nalog, z vidika projektnih procesov in faz 

projekta pa tudi z vidika samostojnosti in kompleksnosti projektov; razlikuje pa tudi med 

operativnim in strateškim vidikom. "Projektni menedžment je celota vodstvenih nalog, 

organiziranja tehnik in odvijanje projekta. Je uporaba znanj, sposobnosti, orodij in metod za 

postopke projekta, da se lahko izpolnijo njegova pričakovanja. Je oblika vodenja in 

organiziranja, s katerim se lahko obvlada kompleksni delovni proces projekta." Nadalje Hauc 

navaja Moetzela, ki postavlja ločnico med operativnim in strateškim projektnim 

menedžmentom; operativni se realizira v vlogi vodstva projekta, ki ima nalogo "projekt 

pravilno izvesti", strateški, ki ima širšo vlogo, povezano s projekti: znotraj širšega družbeno-

organizacijskega sistema, pa zaznati potrebe, videti prave priložnosti, idejno zasnovati, 

projekte vzpostaviti z definiranjem vseh potrebnih virov, aktivnosti in nalog ter ga nadalje 

izvajati, voditi in nadzirati ter ga (uspešno) zaključiti (Hauc 2007, 225-226). 
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Projektni menedžment v smislu vodenja projektov tako prekriva in vključuje znanja s treh 

področij:  

 splošnega menedžmenta (planiranje, delegiranje, vodenje - usmerjanje in motiviranje, 

koordiniranje, komuniciranje, kontroliranje, nadziranje itd.):  

 aplikativna znanja (strokovna znanja s področja umeščenosti projektnega delovanja); 

 specializacije s področja projektnega vodenja (aplikacija aktivnosti in nalog splošnega 

menedžmenta v življenjskem procesu izvajanja med seboj povezanih aktivnost, s 

katerimi bomo v določenem času in z določenimi sredstvi ter z omejenimi viri, dosegli 

dogovorjeni in želeni cilj (npr.: strukturirana členitev dela po delovnih paketih - WBS 

(angl. Work Breakdown Structure), organigram deležnikov - RBS (angl. Resource 

Breakdown Structure), terminski plan projekta - Gantogram (angl. Gantt Chart - 

Project Schedule Preparation), analiza SWOT (angl. Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities, Treats), komunikacijski načrt (ang. Communication plan), plan 

obvladovanja tveganj (ang. Contingency plan), matrika pristojnosti in odgovornosti - 

RAM (angl. Responsibility Assignment Matrix) ali - RAC (Rsponsibility and 

Competence matrix) ipd. (PMI 2000; IPMA; Hauc 2007; Stare 2011; 2012; ZPM). 

 

2.6 Projekti in komuniciranje v medkulturnem okolju 

 

Projekti lahko vključujejo različno število sodelujočih, le res izjemoma projekt izvede ena 

sama oseba, običajno, seveda odvisno od narave, tipa in obsega projekta, gre za številčnejše 

organizacije z nekaj deset člani, obsežnejši mednarodni projekti lahko vključujejo več deset 

tisoč članov, največji globalni projekti tudi več sto tisoč članov ali več. V vsakem primeru je 

projekt postavljen v nek prostor in čas, v katerem potekajo intenzivni komunikacijskimi 

procesi in sodelovanje med deležniki navzven (med projektno organizacijo in njenim 

zunanjim okoljem) in navznoter (znotraj projektnega članstva) ter vzpostavljajo se medosebni 

odnosi med člani projektne organizacije. Navzven poteka komunikacija z namenom vplivanja 

na deležnike, zainteresirane javnosti, uporabnike in širšo družbo prek različnih kanalov in na 

različne načine (npr. kot promocija projekta, pogajanja na trgu, z lobiranjem pri odločevalcih 

ipd.). Komuniciranje znotraj projekta je vseobsegajoča in je dejansko ključni kulturno in 

osebnostno pogojen način in orodje za izvajanje vseh aktivnosti v življenjskem ciklu projekta.  
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V vse te medosebne odnose, ki se vzpostavijo in se odvijajo skozi celoten komunikacijski 

splet, ki se vzpostavi v projektnem okolju in v kontekstu celotnega življenjskega cikla 

projekta, vstopajo sodelujoči projektni člani (in širše projektni deležniki), z različnimi 

družbenimi vlogami, s svojo kulturno podlago, stališči, vrednotami, normami in 

predpostavkami, ki igrajo pomembno vlogo v dvosmernem procesu med pošiljateljem in 

prejemnikom sporočil v komunikacijskem procesu.  

 

Pri izvajanju projektov oziroma v projektnem menedžmentu v mednarodnem/medkulturnem 

okolju, poteka tudi komunikacija, kot dvosmerni proces in medoseben odnos med nosilci 

različnih kultur, postavljena v medkulturni kontekst, z vsemi atributi medkulturnega 

komuniciranja. Na komunikacijski proces med pošiljateljem in prejemnikom sporočil v 

mednarodnem/medkulturnem okolju tako vplivajo različni dejavniki, ki določajo, pogojujejo 

in oblikujejo posameznikovo vlogo, pojavnost, držo, slog, vedenje, način obnašanja - skratka, 

kulturo posameznika v komunikacijskem dvosmernem procesu. Dejavniki, ki vplivajo na 

komunikacijo posameznika ali skupine (oziroma projektnega tima v naši obravnavi) v 

medkulturnem okolju, izhajajo iz osebnostnih dimenzij udeleženca v komunikaciji kot iz 

njegovega širšega okolja, ki ga definirajo kulturne dimenzije širše družbe (Hofstede v Barić et 

al. 2013, 18-39). Gudykunst in Kim (1997) te dejavnike združita v štiri sklope, in sicer: 

kulturni, družbeno-kulturni, psiho-kulturni ter okoljski.  

 

Slika 2.6: Model medkulturnega komuniciranja 

 

Vir: Gudykunst in Kim (1997, 45) 
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2.7 Komunikacijski procesi v mednarodnem projektnem okolju 

 

V mednarodnem/medkulturnem projektnem okolju poteka interakcija med več različnim 

dejavniki, ki porajajo razlike v dojemanju, razumevanju, mišljenju, načinu delovanja v 

medosebnih stikih in v odnosu do širšega okolja, komuniciranja in vseh drugih oblik 

pojavljanja posameznika v zvezi z izvajanjem projektov. Projekt v 

mednarodnem/medkulturnem okolju je potrebno presojati, utemeljujeta Kušar in Kušar (2014, 

19), po kompleksnosti, ne le glede na velikost projektnega tima, čas trajanja in proračun, 

temveč tudi glede na druge dejavnike, ki so vezani na lastnosti, delovanje in pojavnost 

posameznega projektnega partnerja in vplivajo na organiziranje, vodenje in kontroliranje 

projekta. Kušar in Kušar (2014, 15-17) povzemata številne avtorje (Lientz in Rea 2003; Rad 

in Lavin 2003; Goodard, Ajami, Cool in Khambata 2006; Harrison in Lock 2004; McManus 

2006; Vinter in Pierce 2006; Fox in Van Der Waldt 2008; Jaina, Trehana in Trehana 2009; 

Heldman in Manglano 2009; Spolander in Marin 2012; Rihar 2010; Scott, Levitt in Orr 2011) 

in navajata enajst najbolj značilnih dejavnikov mednarodnega projektnega okolja, kjer se 

porajajo razlike, ki jih je potrebno poznati in jih ustrezno obvladovati, če želimo projekte 

uspešno izvajati. Te dejavnike, kot vir razlik, njihovo učinkovanje v projektnem okolju 

oziroma v projektnem procesu ter način obvladovanja, predstavljamo v spodnji tabeli. 

 

Tabela 2.1: Matrika dejavnikov mednarodnega projektnega okolja 

Dejavnik projektnega okolja Nevarnost konflikta Strategija razreševanja 

geografsko okolje: 

 ekologija 

 naravne danosti 

 vrednote 

 temeljne kulturne 

dimenzije:  

 individualizem vs. 

kolektivizem 

 družbena in socialna 

moč 

 sprejemanje 

nerazumevanje okoljskih 

danosti in specifik 

upoštevanje značilnosti 

okolja v vseh fazah projekta 

različne 

 vrednote, 

 temeljne kulturne 

dimenzije družbene 

skupine, 

 kulturološki dejavniki 

okolja in subkultur 

 

 

 identifikacija s 

projektom 

 razvoj in udejanjanje 

modela projektne kulture 

kot skupne kulture 

udeležencev 
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negotovosti 

 moškost vs. ženskost 

 razumevanje časa 

 popustljivost vs. 

zadrževanje 

 kulturološki dejavniki 

subkultur: versko 

prepričanje, generacijska 

pripadnost, spol, 

družbeni razred, 

politična orientacija ipd. 

 

 

 

 

  

tehnologija  razlike v ozadjih in razvitosti 

informacijsko 

komunikacijske tehnologije, v 

uporabi standardov in v 

dostopu do informacij  

poenotenje procesov, 

standardov in norm v 

projektnem menedžmentu 

pravo in direktive  razlike v pravnih redih in 

sistemih direktiv - predvsem 

z delovnega in davčnega 

področja 

informiranje in izdelava 

primerjalnih analiz 

človeški viri razlike v znanju in kulturi: 

vrednotah, prepričanjih, 

navadah, načinih razmišljanja 

in komuniciranja 

sinergija vseh znanj in 

heterogenosti kulture pri 

oblikovanju globalnih timov 

financiranje razlike v finančnih sistemih 

in odnosu projektnih 

partnerjev do finančnih 

sredstev 

upoštevanje vpliva razlik pri 

napovedi finančnih tokov in 

oceni tveganja 

komunikacija razlike v načinih 

komuniciranja in pri uporabi 

komunikacijskih kanalov in 

orodij 

definiranje komunikacijske 

strategije z upoštevanjem 

kulturoloških razlik pri 

izdelavi komunikacijskega 

načrta projekta 
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jezik različnost maternih jezikov in 

razlike v stopnji znanja 

svetovnih jezikov 

 poznavanje in 

upoštevanje kulturne 

različnosti 

 priprava in uporaba 

strokovnih (in 

ekskluzivnih projektnih) 

terminoloških slovarjev  

 vseživljenjsko učenje in 

prenos znanja  

čas  različno vrednotenje in 

razumevanje časa  

 razlike v geografskih 

časovnih pasovih  

 poznavanje in 

upoštevanje kulturnih 

vidikov dimenzije časa 

 oblikovanje virtualnih 

timov 

infrastruktura razlike v opremljenosti, 

razpoložljivosti, razvitosti in 

dostopnosti infrastrukture  

prilagoditev načrta projektne 

izvedbe razmeram in 

vpeljava izboljšav 

organizacija  različnost projektnih virov in 

okolij ter kulturnega, 

družbenega in geografskega 

okolja 

postavitev globalne projektne 

organizacije in menedžment 

medkulturnih razlik 

Vir: Gale, lastna izdelava (2015)  

 

Navedeni projektni dejavniki imajo ponotranjene temeljne kulturne dimenzije, kot jih 

opredeljuje Hofstede (2001): odmik moči, izogibanje negotovosti, moškost vs. ženskost, 

individualizem vs. kolektivizem, časovna dimenzija: kratkoročnost vs. dolgoročnost in 

zadržanost vs. popustljivost (Hofstede et al. 2010). Te kulturne dimenzije torej neposredno 

vplivajo tudi na kulturo projekta kot začasne organizacije glede komuniciranja, projektnega 

menedžmenta, strategij in slogov vodenja, ter pri oblikovanju in delovanju tima. Odmik moči, 

na primer, opredeljuje moč odločanja, izogibanje negotovosti pa pomembno vpliva na 

strategijo delovanja za doseganje določenih ciljev (Hofstede 1991).  
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2.7.1 Razsežnosti medkulturnega komuniciranja v projektnem menedžmentu 

 

Pri izvajanju projektov se medkulturno poslovno komuniciranje odvija na vseh ključnih 

segmentih projektnega menedžmenta in v polju posrednih in neposrednih medosebnih 

odnosov med vsemi projektnimi deležniki. Kot je bilo že predstavljeno, lahko sami PEST 

dejavniki, pa tudi celovitost projektnega menedžmenta, še posebej, če je ta postavljen v 

mednarodni/medkulturni kontekst, predstavljajo tako vire in spodbude kot ovire in nasprotja 

za delovanje organizacije -  in, v naši obravnavi, projektov kot začasne organizacije. 

 

Opisana kompleksnost projektnega delovanja v mednarodnem/medkulturnem okolju, še 

posebej pa kompleksnost poslovnega komuniciranja kot temeljnega procesa, s katerim 

zadovoljujemo fizične (npr. pridobitev informacij), socialne (npr. vključenost, pripadnost, 

vpliv, moč) in psihološke (identiteta, samospoštovanje) potrebe, že sama po sebi 

predpostavlja, da gre v tem primeru za zahteven proces. Zaradi kompleksnosti in zahtevnosti 

procesa lahko z gotovostjo predpostavljamo, da je taka komunikacija dinamičen proces 

(Jelovac 2008), s pozitivnimi in negativnimi izzivi in zahteva od udeležencev veliko 

fizičnega, umskega in čustvenega angažiranja.  

 

"Komuniciranje in vzpostavljanje odnosov z ljudmi iz različnih kultur ima vrsto pozitivnih 

posledic tako za posameznika kot za družbo" (Jelovac in Rek 2010, 81). Gudykunst in Kim 

(1997) poudarjata, da sta kultura in komuniciranje med seboj celovito prepleteni in soodvisni 

komponenti človeškega bitja. Medsebojno vplivanje se na primer v komunikaciji kaže skozi 

uporabo kulturno pogojenih in pomensko različno interpretiranih simbolov, verbalnih in 

neverbalnih kod ali načinov komunikacijskega odzivanja. Če želimo, da bo medkulturna 

komunikacija uspešna in učinkovita, morajo biti vsi udeleženci sposobni prepoznati, sprejeti 

in reševati take negativne izzive in okoliščine oziroma ovire, kot jih definirata Jelovac in 

Rekova (2010). »Ovire, s katerimi se posamezniki srečujejo v komunikacijskih situacijah, 

lahko izhajajo bodisi zaradi nasprotujočih predpostavk o sami komunikaciji, zaradi 

nerazumevanja pomena le-te, različnih čustev, ki jih gojijo do oseb, vključenih v 

komunikacijo, ali do teme komuniciranja« (Jelovac in Rek 2010, 87). Kot šume, nejasnosti, 

omejitve in ovire avtorja Jelovac in Rekova (2010) navajata številne konkretne situacije in 

dejavnike, ki so z različnih vidikov opredeljeni tudi v kontekstu obravnave projektnega 

menedžmenta v širšem pomenu.  
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Negativni dejavniki v medkulturnem komuniciranju so lahko na primer, da poslano sporočilo 

ni enako prejetemu, da posredovano sporočilo ne dosežejo svojega cilja, da prihaja do 

informacijske prenasičenosti ali povsem konkretnih sporov zaradi razlik v kulturi 

komuniciranja med udeleženci. Le ta se kaže v elementih verbalnega in neverbalnega 

komuniciranja skozi kretnje, geste, očesni stik in prostorsko razdaljo ter prek drugih 

elementov "govorice telesa", kot so: izraz na obrazu, otip, sluh – zvok, vid, okus, misli, 

prostor, tresljaji, hoja, čas in podobno. Pri komunikaciji ljudje, kot je znano, le v manjši meri 

zaupajo tistemu, kar je povedano z besedami (le približno 7%), dobro tretjino verodostojnosti 

in zaupanja lahko pripišemo glasu oziroma zvočni podobi govora (ritem, višina glasu, 

melodika, dinamika), več kot polovica verodostojnosti in zaupanja v sporočila pa je odvisna 

od govorice telesa. Sogovornik torej ne glede na naše besede lahko začuti naša čustva, 

vprašanje je le, ali bodo ta delovala negativno ali pa jih bomo obrnili sebi v prid. Še posebej 

pomembno je zavedanje tega v interesnem komuniciranju, ki je še posebej pogosto v okviru 

projektov - pri pogajanjih in lobiranju (Guegen 2007; Cizelj 2007; Završnik 2007; Kovačič 

2015).  

 

2.7.2 Komunikacijski splet projektnega menedžmenta 

 

Pri izvajanju projektov komuniciramo večsmerno in v obsegu celotnega projektnega okolja, z 

vsemi deležniki in, posebej intenzivno, znotraj projektne organizacijske strukture. 

Komuniciranje je pravzaprav tista aktivnost, ki omogoča, da se projektne aktivnosti in naloge 

posameznih članov projekta sploh pretvarjajo v rezultat, da se ustvarjanje in delo posameznih 

članov sinergijsko povezuje v novo ustvarjeno vrednost. Komuniciranje je proces, ki je v 

osnovni substanci podlaga za aktivnosti projektnega menedžmenta - za vodenje in upravljanje 

projektnih virov. 

 

2.7.3 Interesno komuniciranje v projektnem menedžmentu 

 

Pravzaprav se vse komuniciranje projektne organizacije, posebej v njenem zunanjem okolju, 

dogaja z nekim namenom in iz tega stališča bi lahko govorili o projektnem eksternem 

komuniciranju kot o interesnem komuniciranju. Projektna organizacija ima namen s svojo 

komunikacijo z deležniki, s ciljnimi skupinami, ki kakor koli vplivajo na projekt, ali so za 

projekt pomembne v smislu odločanja o politikah in usmeritvah, ki zadevo projekt, pridobiti 
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neko neposredno ali posredno korist preko lobiranja ali priti do nečesa, kar potrebuje za svoje 

delovanje preko pogajanj.  

 

2.7.3.1 Pogajanja in lobiranje 

 

Pogajanja so namreč tista komunikacijska veščina, s katero v civiliziranih družbah najceneje 

pridobimo tisto, kar želimo in lahko v veliki meri vpliva na posameznikovo življenje ali 

delovanje organizacije (Gale 2015). Pogajamo se vedno in povsod - v različnih življenjskih 

okoliščinah, v poslovnem okolju, na delovnem mestu. Pogajanja so ena od oblik razreševanja 

konfliktov med dvema stranema, ki sta v medsebojnem zavestnem stiku, se obe prizadevata 

pridobiti dobrine, ki so v omejenem obsegu in jih tako za obe strani hkrati ni dovolj. 

Pogajanja kot komunikacijsko orodje pozitivnega razreševanja konflikta pomenijo proces, pri 

katerem se dva ali več subjektov pogovarjajo o skupnih ali nasprotujočih si interesih za 

dosego dogovora o skupnih ciljih. Le v tem primeru je cilj pogajanj "win-win" izid za obe 

strani. Pogajanje zadeva človekova stališča in odločitve: vrednote, navade, interese, potrebe. 

Glede na to, da gre za vseobsegajoče in stalno ponavljajoče se procese, imajo pogajanja tako v 

življenju posameznika kot različnih skupnosti in družbe velik pomen. Kot poudarja Kovačič 

(2015), so pogajanja veščina, pri kateri tako v zasebni kot v poslovni sferi uporabljamo enake 

tehnike. V določenih življenjskih in družbenih okoliščinah so za posameznika, organizacijo 

ali družbeno skupino pogajanja preprosto nujna za preživetje. 

 

Zakoni in predpisi, ki jih sprejemajo odločevalci tako na nacionalni ravni kot na ravni 

Evropske unije, nam državljanom kot posameznikom, pa tudi organizacijam, dajejo 

pomembno podlago, da razmišljamo, kako bi spremenjeni normativni pogoji lahko vplivali na 

naše življenje in delo, včasih pa se, predvsem zainteresirane družbene skupine in organizacije, 

tudi aktivno prizadevamo obstoječe zakone spreminjati tako, da bodo le-ti boljša podlaga za 

uresničevanje naših interesov, ciljev in potreb. K spreminjanju in kreiranju zakonodaje je 

potrebno pristopiti argumentirano, vedeti je potrebno, na koga je potrebno vplivati, poznati je 

potrebno celoten zakonodajni proces in obvladovati je potrebno kompleksen komunikacijski 

spekter, ki zajema medije, komunikacijske kanale, načine, orodja in tehnike, ki bodo naše 

argumente pretvarjali v odločitve (političnih) odločevalcev. Potrebno je torej lobiranje kot 

celosten način obvladovanja in vodenja procesa spremljanja predpisov, obvladovanje pravil 

nomotehnike (od priprave predlogov predpisov do spreminjanja, pisanja amandmajev, itd), 



Gale, Marija. 2015. Medkulturne kompetence v projektnem menedžmentu, Fakulteta za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici 

 

38 

argumentiranja in komunikacijsko medijskih aktivnosti.(Guegen 2007; Kleindinst 2015; 

Kovačič 2015; Gale 2015). 

 

2.8 Človeški viri projektnega menedžmenta 

 

Človeški viri so osnovna substanca projekta, saj kot pravi Tavčar (2000, 4) "ni organizacije 

brez ljudi" in za razumevanje najbolj bistvene povezave med človeškimi viri in projektom 

izpostavljamo formulacijo, ki smo jo že večkrat navedli, da je projekt začasna organizacija in 

ciljno usmerjen proces ustvarjanja (Hauc 2007, 21), ki je zmožnost, ki jo poseduje samo 

človek.  

 

Projekt je torej po analogiji namena ustanovitve oziroma vzpostavitve organizacije, 

ustanovljen, gledano širše s pozicije vseh njegovih deležnikov, oziroma je vzpostavljen 

njegov projekti menedžment, gledano ozko z vidika izvajalcev projektnih aktivnosti v 

življenjskem ciklu projekta, z namenom zadovoljiti interese vseh sodelujočih - deležnikov 

(Stare 2011, 24). Med definicijami projekta so v povezavi s človeškimi viri oziroma deležniki, 

posebej zanimivi tisti, ki že v sami formulaciji izpostavljajo nekatere vidike, ki se neposredno 

navezujejo na aktivnosti, delovanje človeka: ustvarjanje, delo, oblikovanje, zamisel, 

aktivnosti in podobno. V nadaljevanju navajamo nekaj citatov ali delov citatov avtorjev, ki jih 

med definicijami navaja Hauc (2007, 27): 

 Cleland: "projekt je kombinacija organizacijskih potencialov, združenih z namenom 

ustvariti določeno novost, ki bo podjetju zagotavljala sposobnost oblikovanja in 

uresničevanja strategije."  

 Lewis: "Projekt je delo, ki se izvede samo enkrat." 

 Leinz in Rea: "Projekt je delo, pri katerem se z ustreznim razporejanjem virov 

dosegajo specifični cilji in prek ciljev definiran namen projekta." 

 Andresen et. al.: "Projekt je edinstveno, časovno omejeno delo." 

 

Turnerjeva definicija (ibid.) pa povsem neposredno navede: "Projekt je prizadevanje, v 

katerem so človeški, materialni in finančni viri organizirani na izviren način z namenom 

izvedbe - znotraj omejenih stroškov in časa - edinstvenega obsega nalog s podanimi 

specifikacijami, s katerimi se dosežejo ugodne spremembe, opredeljene s kvantitativnimi in 

kvalitativnimi cilji. (Turner v Hauc 2007, 27).  
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V vsakem pogledu in opredelitvi pojma projekt je torej vključeno delovanje človeka in iz tega 

lahko izvedemo trditev, da so človeški viri na projektu ključni in sploh nujni predpogoj za 

njegovo pojavnost in izvedbo. Človeške vire na projektu najpogosteje opredeljujemo kot 

udeležence projekta, ki jih lahko delimo po dveh bistvenih kriterijih: med notranje in zunanje 

ter med neposredno in posredno vključene. Med notranje in neposredno vključene udeležence 

sodita predvsem: projektni vodja, ki je odgovoren za izvedbo aktivnosti, organizira vire, 

načrtuje, koordinira delo in vire ter izvaja druge naloge vodenja ljudi v timih (delegiranje, 

motiviranje, nadziranje); projektni tim, ki je kot začasno organizirana skupina ljudi angažirana 

za izvedbo predvidenih projektnih aktivnosti). Kolektivno vodstvo projekta, ki ima vlogo 

nadzornega organa za projekt, dodeljuje vire in odloča o implementaciji projektnih rezultatov, 

je kot vmesni člen med projektom in širšo organizacijo formirano predvsem v projektih, ki so 

organizirani znotraj matičnih stalnih organizacij (npr. znotraj podjetij) oziroma v 

mednarodnih projektih, kjer se zaradi lastnosti projekta (obseg, idr.) aktivnosti izvajajo 

samostojno pri vsakem posameznem projektnem partnerju. Zunanji neposredno vključeni 

udeleženec projekta je predvsem naročnik - investitor oziroma plačnik projekta (na primer 

Evropska komisija pri evropskih projektih). Zunanji posredni udeleženci so vplivneži, ki 

imajo potencialni ali dejanski interes in/ali lahko vplivajo na izvedbo projekta (npr. lokalne 

skupnosti pri ekoturističnih projektih). Projektni menedžment tu razumemo kot kompleks 

strategij, politik, metod in orodij za vse projektne aktivnosti za dosego cilja v določenem času 

in z opredeljenimi viri povezuje vse te človeške vire v začasno organizacijo.  

 

2.8.1 Vodenje (leadership) in upravljanje (management) v projektni organizaciji 

 

Organizacijo ustanovi lastnik virov, skupina ljudi, država, lokalna skupnost ali posameznik z 

namenom, da bo dosegla nek cilj - organizacija, tako pridobitna (ki dolgoročno povečuje 

premoženje lastnikov, saj vloženi kapital prinaša dobiček) kot nepridobitna (ki v javni in 

zasebni družbeni sferi dosega nepridobitne smotre in cilje širše družbe), je v tem pogledu 

instrument oziroma orodje za doseganje ciljev in interesna družbena tvorba (Tavčar 2000). 

Organizacija je po takem razumevanju kombinacija in preplet "mehkejših" interesnih in 

"trših" instrumentalnih dejavnikov. "Mehki" dejavniki obsegajo človeške vire organizacije, ki 

jih tvorijo notranji in zunanji udeleženci oziroma deležniki organizacije, pa tudi vizija, smotri, 

interesi, psihološko okolje, kultura, etika in vrednote organizacije. Navedene dejavnike 

usmerjamo v procesu doseganja ciljev z vodenjem, ki pomeni predvsem komuniciranje in 
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čustveno motiviranje. Med "trde", instrumentalne dejavnike uvrščamo finančne, materialne, 

prostorske in infrastrukturne vire, normativno okolje, trg, organiziranost in podobno. Vse te 

projektne vire je potrebno planirati, organizirati, koordinirati, jih ciljno usmerjati in 

kontrolirati. Navedene aktivnosti upravljanja se izvajajo z odločitvami, ki jih komuniciramo 

do virov. 

 

2.8.1.1 Menedžer - Vodja projekta 

 

Menedžer
1
/vodja projekta je oseba, ki uporablja znanja, veščine, orodja in tehnike za izvedbo 

projektnih aktivnosti, s katerimi se uresničuje namen in dosežejo cilji projekta. Pri tem po eni 

strani načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje procese, ki se izvajajo skozi projektne faze, 

po drugi strani pa skrbi za kompleksne odnose med posamezniki in skupinami (timom) ter 

med projektom in njegovim širšim okoljem prek komunikacije v njenem najširšem pomenu. 

Gruden in Stare (2013) opredeljujeta vlogo menedžerja/vodje projekta kot "gonilno silo, ki bo 

projekt planiral, izpeljal in zaključil na svojevrsten način. Glede na njegovo "primarno vlogo 

pri projektu, ki jo udejanja prek "prirojenih ali priučenih veščin, ki so lahko tehnične ali 

strokovne narave, izvirajo iz osebnosti ali povezane z okoljem" bo "različne skupine ali dele 

projekta združil v skupno harmonijo" (Gruden in Stare 2013, 4). V tej opredelitvi vloge 

menedžerja/vodje projekta se prepletata upravljavska in vodstvena funkcija, ki zahtevata od 

menedžerja/vodje, da poseduje in udejanja širok spekter zmožnosti delovanja (tehničnih in 

vedenjskih kompetenc). Vodenje projektov je v tem pogledu znanost upravljanja procesov, 

aktivnosti in virov ter umetnost voditeljstva ljudi, angažiranih na projektih. 

 

Navedena formulacija vloge vodje projekta v smislu voditeljstva, postavljena v kontekst 

mednarodnih projektov oziroma projektov, ki se odvijajo v medkulturnem okolju, napeljuje k 

razmišljanju o obsegu intrapersonalnih, medosebnih in socialnih kompetenc, ki jih potrebujejo 

vodje v medkulturnem poslovnem okolju (Moran et al. 2011, 31-32). Dober voditelj mora 

znati "uravnotežiti vlogo šefa, posrednika in trenerja oz. coacha, ki omogoča ekipi več 

svobode in avtonomije, hkrati pa jih osredotoča na cilje" (Warren, Dave in Smallwood v 

                                                 

1
 Slovar slovenskega knjižnega jezika - SSKJ opisuje besedo menedžer pod iskalnim izrazom manager in z 

opisom pod 1. "... vodilni uslužbenec podjetja; direktor, ravnatelj ...; 2. voditelj, organizator ...; poslovni vodja 

moštva, skupine, ...; 3. management [ménedžment] – v ... vodenje podjetja: visoko razvit management // vodilni 

uslužbenci: vrhovni management"... 
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Žezlina, 10.3.2012)- Kompetence kot so: dobro razvita čustvena inteligentnost, samo-

odgovornost, sposobnosti samo-motiviranja, sposobnosti obvladovanja lastnih čustev in 

zmožnosti vživljanja v druge (empatija), kot tudi razvite veščine za vzpostavljanje dobrih 

medosebnih odnosov, omogočajo vodji - voditelju udejanjanje vseh teh vlog (ibid). Globalni 

projekti se odvijajo v strukturnem krogu vodstvenih kompetenc (glej sliko 2.4). 

 

Slika 2.4: Vodstvene kompetence v medkulturnem poslovnem okolju 

 

Vir: Moran et al. (2011, 32) 

 

Delovanje voditelja se v odnosu do sodelavcev oziroma do članov projektnih timov 

manifestira v različnih pojavnih oblikah. Videnje teh načinov delovanja in pojavnosti 

poskušamo prikazati v spodnji tabeli (Tabela 2.2). 
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Tabela 2.2: Matrika voditeljstva 

Delovanje voditelja Pojavne oblike 

avtoriteta  pozornost in zaupanje 

delegiranje preudarno in z zaupanjem  

entuziazem vodenje z navdihom in ponosom 

mentorstvo prenašaje znanj in izkušenj na manj izkušene 

motivacija  pohvale in nagrade  

 priznanje za zasluge 

moč  sposobnost vplivanja na druge  

spodbujanje  da informacije tečejo dvosmerno  

 dajanja povratnih informacij 

 sodelovanja med člani tima 

 sodelovanja v timu pri reševanju problemov  

 sprejemanja odločitev 

 različnosti mnenj 

priznavanje vzor in karizma 

vodenje prilagajanje glede na situacijo in organizacijsko kulturo  

vztrajanje delovanje z zanosom 

Vir: Gale, lastna izdelava (2015) 

 

2.8.2 Oblikovanje projektne skupine in timov 

 

Projektne skupine in timi so povezani s samo organiziranostjo oziroma organiziranjem 

projekta. Gledano z vidika interesnih skupin organizacije, projektne skupine in timi 

predstavljajo notranje udeležence - deležnike, katerih vloga je izvajanje projektnih nalog za 

doseganje rezultatov in uresničevanje postavljenih ciljev projekta, v zameno za materialne 

dobrine (plača, napredovanja, honorarji oziroma druge oblike plačila dela, nagrade) in 

nematerialne oziroma moralne (reference, razvoj osebnostnih potencialov, pridobivanje 

znanja, priznanja, ugled, širjenje socialne mreže in podobno) spodbude. Pri tem vstopajo v 

medosebni odnos z drugimi deležniki projekta kot začasne organizacije: v neposredni 

medosebni odnos med člani projektne skupine oziroma tima in do celotnega projektnega 

menedžmenta ter v neposredni in posredni odnos do zunanjih udeležencev (vlagateljev, strank 

(kupcev in dobaviteljev), konkurence, širše družbe). V vse te odnose vsak član skupine vstopa 
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s svojimi predpostavkami: z znanjem, s svojim odnosom do dela, z izkušnjami, s svojimi 

osebnostnimi lastnostmi in sposobnostmi, s svojim vrednotnim sistemom in s svojo osebno in 

iz preteklih izkušenj pridobljeno kulturo delovanja znotraj organizacijskih in institucionalnih 

struktur, interesnih in organizacijskih skupin ter širše družbe v lokalnem in širšem okolju. 

 

Kot smo že navedli, je projektni menedžment inštrument za upravljanje in vodenje projektov, 

"s katerim se prispeva k povezovanju hierarhično porazdeljenih in funkcijsko usmerjenih 

organizacijskih struktur za čas trajanja projekta v okviru aktivnosti projekta. To povezovanje 

se dosega s pomočjo organizacijskih oblik za upravljanje in vodenje projekta po načelu 

projektnega tima." (Hauc 2007, 224). Timsko delo se v osnovi razlikuje od dela v skupini 

predvsem po tem, da ima projektni tim skupen cilj in da se zaradi medsebojnega sodelovanja 

in pomoči dosega sinergija učinkov. Tim je "namenska začasna organizacijska struktura", 

medtem ko skupinsko delo predstavlja zgolj vidik opravljanja dela posameznika znotraj 

predvidenih procesov in organizacijskih struktur. Timsko delo je temeljna oblika dela pri 

izvajanju aktivnosti projekta, zato naj bi potekalo v motivacijskem vzdušju in močnem 

“timskem duhu” (Tavčar 2000, Mayer et.al 2001, Mayer 2004, Hauc 2007, Stare 2011).  

 

Projekt je, kot smo že predstavili, začasno namensko organiziranje človeških, finančnih in 

materialnih virov, ki preko doseganja zastavljenih ciljev ustvarja novo vrednost. V tem 

pogledu je projekt začasna ustvarjalna organizacija. V procesu ustvarjanja nove vrednosti se 

formira tudi projektni tim kot posebna delovna skupina, ki se od običajnih skupin razlikuje 

predvsem po skupinski pripadnosti, identiteti, medsebojni povezanosti članov in odnosih med 

njimi (Mayer et al. 2001, Mayer 2004). "Osnovne značilnosti ustvarjalnega tima so 

nadseštevnost (1+12), vzajemni učinki, velika prožnost, napovedna moč in hitrost učenja, 

predvsem pa večja verjetnost in hitrost nastajanja ustvarjalnih dosežkov. Tim se razvija v 

smeri nastajanja svojstvenega spodbudnega vzdušja, kolegialnega prijateljstva, ustvarjalnega 

zanosa in notranje kulture, ki temelji na značilnih skupnih vrednotah, obnašanju, občutku za 

lepo, čutu za pravično idr." (Mayer b.l., 2). Delovanje posameznika znotraj organizacijske 

strukture projekta je v osnovi povezano z vsemi vidiki timskega dela in ima za posameznika 

(lahko) veliko prednosti v smislu motivacije, spodbujanja inovativnosti in kreativnosti, 

krepitve samozavesti, učenja, pridobivanja novih veščin razvijanja kompetenc, sodelovanja in 

pomoči pri skupnem iskanju idej in rešitev, širjenja socialne mreže, pa tudi dviga ugleda in 

nagrajevanja. Od kompetenc vodje projekta oziroma hkrati s tem vodje projektnega tima je v 
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veliki meri odvisno, kako intenzivno in v kakšnem obsegu bo posamezni član lahko izkoristil 

te prednosti. Vodji so pri tem v veliko pomoč motivacijske tehnike, kot jih predstavlja Verne 

v Stare (2011, Slika 2.7.) 

 

Slika 2.7: Motivacijske tehnike 

 

Vir: Stare, blog (30.6.2011) 

 

Stare (30.6.2011) definira štiri faze v razvoju projektnega tima:  

 formiranje - člani tim so motivirani za sodelovanje, a nezaupljivi drug do drugega, 

vzpostavljeno je oziroma poteka formalno sodelovanje; 

 viharjenje - konflikt zaradi različnih delovnih navad in osebnih ciljev; 

 normaliziranje - kompromisi, razvoj skupnih norm in vrednot, poistovetenje s timom; 

 izvajanje - visoka stopnja medosebnega zaupanja, učinkovitost je na višku. 

 

2.8.3 Vloga nosilcev komunikacijskih aktivnosti v projektnem menedžmentu 

 

V mednarodnem/medkulturnem projektnem okolju se odvija medkulturna poslovna 

komunikacija, za katero so potrebne tudi ustrezne komunikacijske kompetence, ki jih 

Novakova (2005) opredeljuje kot "zmožnost posameznika, da aktivira, uporabi in poveže 

medkulturno znanje ter medkulturne komunikacijske veščine raznovrstnih poslovnih 

interakcijah s pripadniki tujih kultur - od sestankov, pogajanj, pisne korespondence do 
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poslovnih kosil in neformalnih družabnih sreč anj, in sicer tako, da doseže svoj cilj oziroma 

namen, hkrati pa ne prizadene temeljnih vrednot tuje kulture" (Novak 2005, 38-43). 

 

2.9 Kompetence in projektni menedžment 

 

Dejavno in uspešno uresničevanje poslanstva, poslovne strategije in zastavljenih ali sprejetih 

ciljev vsake organizacije, je tesno povezano s kompetencami, z znanjem zaposlenih, 

njihovimi sposobnostmi, veščinami in izkušnjami. Vse navedene lastnosti človeka v 

delovnem procesu in v organiziranih oblikah sodelovanja z drugimi, ki se odvija znotraj 

organizacij, med organizacijami ter med organizacijami in zunanjim okoljem, pa niso nekaj 

statičnega in nespremenljivega, temveč so dinamična, stalno spreminjajoča se kategorija. Za 

vsako od prej navedenih lastnosti velja, da jih je mogoče pridobiti z ustreznimi aktivnostmi, 

jih z ustreznim pristopom ohranjati, jih razvijati, nadgrajevati in jih izboljševati. Tako sta na 

primer za pridobitev in ohranjanje strokovnega znanja posameznikov v organizaciji, ob sicer 

doseženi ustrezni stopnji formalne izobrazbe, nujni še dodatno izobraževanje in usposabljanje, 

ki bo posameznika opremilo tudi s strokovnim znanjem in mu omogočilo, da bo pridobljeno 

znanje ohranjal na ustreznem nivoju. Tak koncept je vseživljenjsko učenje, ki kot dejavnost in 

proces združuje različne oblike formalnega in neformalnega učenja skozi vsa življenjska 

obdobja človeka. DeSimone in Harris (1998, 3) opredeljujeta razvoj človeških virov kot splet 

premišljenih sistematičnih in načrtovanih aktivnosti v podjetju/organizaciji, ki zagotavljajo, 

da se zaposleni seznanijo in opremijo z nujnimi znanji, veščinami in spretnostmi za 

opravljanje dela v skladu s sedanjimi in prihodnjimi zahtevami na delovnem mestu. 

Aktivnosti za razvoj človeških virov se začnejo z vstopom posameznika v organizacijo in se 

nadaljujejo skozi njegovo celotno kariero, ne glede na to, na katerem delovnem mestu dela.  

 

Kompetence (angl. competency), predstavljene v obliki ene od definicij, so pojmovane kot 

zmožnost oziroma "sklop znanj, veščin, sposobnosti, osebnostnih lastnosti, vrednot itd, ki se 

uporabljajo pri različnih dejavnostih in vplivajo na razlike v kvaliteti opravljenega dela 

(Kohont et al. 2011, 23). Kompetence obsegajo celovit in prepleten sistem znanja, zmožnosti, 

veščin, spretnosti, osebnostnih in vedenjskih značilnosti, prepričanj, vrednot, samopodobe, 

usmerjenosti in sposobnosti človeka v njegovem delovnem in življenjskem okolju. 

Kompetence so sposobnost, da nekdo uporabi navedene načine delovanja v procesu 
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delovnega ustvarjanja in izvrševanja določenih nalog, da opravi delo ali odigra vlogo v 

poslovnem procesu.  

 

Pojem kompetence v strokovni literaturi med prvimi uvaja Noam Chomsky (Chromsky 1965, 

4). Njegovo razmišljanje o razlikovanju med kompetenco in delovanjem na jezikovnem 

področju povzema Štefanec (2006), ko pojasnjuje »Vzpostavljamo torej temeljno razlikovanje 

med kompetenco (posameznikovim znanjem njegovega jezika) in jezikovno dejavnostjo 

(dejansko rabo jezika v konkretnih situacijah). Zgolj pod idealnimi pogoji, ki smo jih 

omenjali v prejšnjem odstavku, je jezikovna dejavnost neposreden odraz kompetence« 

(Štefanc, 2006, 69). V odstavku, na katerega se avtor (Chromsky 1965) sklicuje, so opisani ti 

idealni pogoji in ob tem poudarjeno, da se literarna teorija ukvarja predvsem z idealistično 

situacijo: popolnim govorcem, popolnim poslušalcem, govorno skupnostjo, ki v popolnosti 

obvlada svoj "čisti" jezik, ki se lahko ohranja v taki popolnosti, ker nanj ne vplivajo zunanji 

moteči dejavniki, kot so na primer omejenost človekovega spomina, različnost interesov, ali 

napake pri aplikaciji znanja. 

 

V literaturi najdemo različne opredelitve pojma kompetenc. Kot pojasnjuje Štefanc (2006) se 

pojem kompetence uporablja precej arbitrarno. Po funkcionalistični opredelitvi kompetenc se 

uporablja formulacija »kompetenca za…« (Jarvis in Griffin v Štefanc 2006), v ožjem pomenu 

pa je kompetenca razumljena kot sinonim za kompetentno opravljanje dela. Nadaljnje 

razlikovanje je med »biti kompetenten«, kar pomeni, da je posameznik sposoben izpolniti 

delovne zahteve, in »imeti kompetence«, kar pomeni, da posameznik poseduje potrebne 

lastnosti za izvedbo aktivnosti. Pojem kompetence lahko uporabljamo na tri različne načine, 

in sicer, kompetence kot (Winterton v Štefanc 2006):  

 osebnostni model  

 izobraževalni model  

 model usposabljanja.  

 

Štefanc (2006) meni, da različno pojmovanje kompetenc izhaja iz razlik v kulturnih tradicijah.  

V tem kontekstu tudi navaja ključne dejavnike, ki omogočajo opredeljevanje in razumevanje 

kompetenc, ki so naslednji: 

 pragmatični  

 zgodovinski  
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 naravni  

 družbeni. 

 

Nadalje Mansfield in Winterton (v Štefanc, 2006, 31) omenjata "tri pripadajoče možne izhode 

oziroma rezultate kompetenc:  

 kompetence kot izobraževalni izidi (poklicni standardi, ki predpisujejo določena 

znanja za zaposlitev)  

 kompetence kot naloge (opisujejo, kaj posameznik izvaja v določenem trenutku 

procesa)  

 kompetence kot osebnostne poteze in lastnosti (ko kompetence opisujejo, kakšni so 

ljudje oziroma kakšne lastnosti posedujejo)." 

 

Kompetence, ki jih Rychen in Salganik (2003, 43) definirata kot "sposobnost doseči 

kompleksne zahteve v določenem kontekstu s pomočjo mobilizacije tako spoznavnih kot tudi 

nespoznavnih vidikov delovanja”, se izražajo na več ravneh:  

 kognitivni vidik - znanje 

 motivacijski vidik - stališča 

 čustveni vidik - odnos 

 vedenje - konkretna situacija 

 

V zvezi z izzivi globalizacije tudi Evropska unija (2006) izpostavlja kompetence kot enega 

ključnih dejavnikov v družbi in uvodoma izpostavi; "Ker se mora Evropska unija spričo 

globalizacije neprestano soočati z novimi izzivi, bo vsak državljan potreboval vrsto ključnih 

kompetenc, da se bo lahko prožno prilagajal hitro spreminjajočemu in medsebojno zelo 

povezanemu svetu (Uradni list Evropske unije. The Key Competences for Lifelong Learning – 

A European Framework)). Kompetence so v tem dokumentu opredeljene kot "kombinacija 

znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Ključne kompetence so tiste, ki jih 

vsi ljudje potrebujejo za osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno 

vključenost in zaposlitev." V referenčni okvir je zbranih osem ključnih kompetenc (Uradni 

list EU. 30.12.2006, L 394/13), in sicer: 

 Sporazumevanje v maternem jeziku  

 Sporazumevanje v tujih jezikih 

 Matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji 
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 Digitalna pismenost 

 Učenje učenja 

 Socialne in državljanske kompetence 

 Samoiniciativnost in podjetnost 

 Kulturna zavest in izražanje 

 

Ključne kompetence se štejejo za enako pomembne, saj vsaka od njih prispeva k uspešnemu 

življenju v družbi znanja. Številne kompetence se prekrivajo in povezujejo - vidiki, ki so 

bistvenega pomena za eno področje, bodo podpirali kompetence na drugem področju. 

Kompetenca na področju temeljnih osnovnih znanj jezika, kompetenca branja, pisanja, 

računanja in kompetenca na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) je 

bistvena podlaga za učenje, učenje učenja pa podpira vse učne dejavnosti. Obstajajo številne 

teme, ki se uporabljajo v celotnem referenčnem okviru kompetenc: kritično razmišljanje, 

ustvarjalnost, dajanje pobud, reševanje problemov, ocena tveganj, sprejemanje odločitev ter 

konstruktivno obvladovanje čustev; in so pomemben dejavnik pri vseh osmih ključnih 

kompetencah (Uradni list EU. 30.12.2006, L 394/13). 

 

2.9.1 Medkulturne kompetence 

 

Medkulturne kompetence potrebujemo zato, da bi zmogli "uspešno upravljati s kulturnimi 

razlikami" trdi Vrečerjeva (12.11.2013) ki iz trditve izpelje tudi definicijo: "Medkulturne 

kompetence so zmožnost ustreznega in učinkovitega komuniciranja z ljudmi iz drugih kultur" 

(Vrečer 12.11.2013). Medkulturne kompetence so znanost in umetnost za upravljanje 

medkulturnega dialoga, prek katerega premoščamo kulturne, jezikovne, etnične in religiozne 

razlike, ki so prisotne v pogojih mednarodnega/medkulturnega družbenega delovanja in 

poslovanja organizacij. O medkulturnih kompetencah kot delu širšega koncepta zmožnosti 

(angl. capability, faculty) lahko govorimo tedaj, ko celovito kombinacijo znanj, spretnosti, 

sposobnosti, veščin, odnosov in motivov, uporabimo v situacijah, okoliščinah in pogojih 

medkulturne različnosti (Evropski parlament in Evropski svet 2006, Kohont v Štefanc 2006, 

Cedefop, Vrečer 2009, 2013).  

 

Medkulturne kompetence uvršča v širši koncept sposobnosti tudi Schuch in jih opredeli kot:  
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 "pripravljenost in sposobnost posameznika, da misli in čuti z drugimi ljudmi 

(empatija);  

 sposobnost vpogleda na okoliščine z različnih perspektiv tako večine kot manjšine 

(multipercepcija);  

 pripravljenost, da se kritično sooča z lastno percepcijo (samorefleksija);  

 pogum za soočanje z negotovostjo (toleranca do dvoumnosti);  

 sposobnost prilagajanja situaciji in okolju (fleksibilnost);  

 odprtost do novih znanj in percepcij (odprtost duha);  

 sposobnost komunikacije in reševanja konfliktov" (Schuch v Grušovnik in Jelovac 

2014, 37). 

 

Tudi številni drugi avtorji (Van Eyken, Szekely, Farcasiu, Raeymaeckers, Wagenhofer v 

Vrečer 2009, 2013) pri vsebinskem navajanju medkulturnih kompetenc po našem 

razumevanju izpostavijo, da gre za širši kontekst in interakcijo med posameznikovim 

značilnim delovanjem in njegovim okoljem. Prej navedeni avtorji (ibid) navajajo naslednje 

medkulturne kompetence: 

 znanje 

 tolerantnost do nejasnih in nepredvidljivih situacij 

 fleksibilnost 

 zavedanje lastne kulturne identitete 

 odprtost za nove izkušnje 

 upoštevanje mnenj 

 sposobnost prilagajati se vrednotam drugih 

 etično obnašanje 

 potrpežljivost 

 zavzetost 

 interpersonalne veščine 

 samoizražanje 

 empatija 

 občutek za humor. 

 

Iz navedene razvrstitve, kjer je znanje postavljeno v sam vrh seznama, izhaja logična 

povezava medkulturnih kompetenc z vseživljenjskim učenjem. O povezavi koncepta s 
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procesom govorita tudi Jelovac in Rekova, ki poudarjata: "Medkulturne kompetence so 

rezultat procesa učenja in razvoja posameznika in izhajajo iz njegove sposobnosti, da dojame, 

spoštuje in izraža kulturno pogojeno percepcijo, sodbo, sprejemanje in akcije sebe in drugih in 

jih uporabi produktivno" (Jelovac in Rek 2010, 121). 

 

Medkulturne kompetence so segment kompetenc, ki so nujne za sodobno poslovanje 

organizacij, menedžment teh organizacij, projektni menedžment z vsemi vidiki timskega dela 

in delovanje posameznika v medkulturnem okolju in kot take zanimive za raziskovanje.  

 

V letih 2012-2013 sta CIMO - Centre for International Mobility in strokovna institucija 

Demos Helsinki izvedla raziskavo o tem, kako delodajalci vrednotijo veščine in znanje, ki jih 

zaposleni oziroma kandidati za zaposlitev pridobijo z mednarodnimi izkušnjami. Namen 

izvedene raziskave pa je bil tudi razumeti stališča in pričakovanja delodajalcev v zvezi z 

mednarodnimi izkušnjami njihovih zaposlenih, pridobljenih z delom in/ali izkušnje iskalcev 

zaposlitve, pridobljenih v zvezi s študijem ali usposabljanjem v mednarodnih okoljih. 

Rezultati raziskave so predstavljeni v publikaciji Faktaa - Facts and Figures 1/2014: Hidden 

Competences.  

 

Izhodišče oziroma teoretska predpostavka raziskave je bila, da so mednarodne izkušnje 

zaposlenih oziroma iskalcev zaposlitve, pridobljenih zaradi študija ali praktičnega 

usposabljanja, premoženje in vrednost za podjetje oziroma organizacijo. Poročilo 

raziskovalnega projekta Faktaa 2014 - Hidden Competences (finsko: Pilotettu asaaninen) je 

potrdilo ugotovitve predhodne raziskave CIMO, izvedene v letu 2005 (CIMO 2005), da 

zaposlovalci večinoma mednarodnih izkušenj ne vrednotijo v zadostni meri. Najnovejša 

raziskava Faktaa 2014 - Hidden Competences je bolj poglobljeno raziskala mednarodne 

izkušnje v povezavi z delovnim okoljem in je na novo opredelila učinke mednarodnih 

izkušenj iz naslova mobilnosti in delovanja oziroma sodelovanja v mednarodnem okolju na 

kompetence zaposlenih oziroma iskalcev zaposlitve. Raziskava je bila usmerjena na 

raziskovanje stališč, pogledov in pričakovanj delodajalcev/zaposlovalcev v zvezi z 

mednarodnimi izkušnjami, Ključna raziskovalna vprašanja so bila: "Kako delodajalci 

vrednotijo mednarodne izkušnje in kompetence pri iskalcih zaposlitve? Kako so mednarodne 

izkušnje definirane? Kateri kvalitativni dejavniki usmerjajo poslovno življenje v današnjem 

času in kateri bodo ti dejavniki v prihodnosti? Kot podlago za raziskavo sta CIMO in Demos 
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Helsinki v maju in v oktobru 2012 organizirala strokovno delavnico s prek 130 udeleženci 

(delodajalci), katerih cilj je bil identifikacija ključnih elementov in določitev referenčnega 

okvira mednarodnih izkušenj ter raziskati vpliv megatrendov v poslovnem svetu ter v 

sodobnem svetu s spremenjenimi potrebami na področju znanja. V jeseni 2012 so bili 

izvedeni intervjuji s strokovnjaki in kvalitativna analiza teh intervjujev je služila kot podlaga 

za raziskavo v letu 2014. Raziskava 2014 je zajela neposredne odgovore 283-tih delodajalcev, 

odgovori 1.770-tih študentov so bili zbrani prek spletne ankete. Raziskava je potekala preko 

kontaktov CIMO in z nadaljnjim posredovanjem raziskovalnih vprašanj preko elektronskih 

naslovov neposrednih respondentov. 

 

Na neposredno vprašanje respondentom v raziskavi, kako vrednotijo mednarodne izkušnje 

iskalcev zaposlitve, jih je nekaj več kot polovica odgovorila, da jih smatrajo za pomembne; 

med tistimi, ki ne delujejo v mednarodnem okolju, jih je kot pomembne ocenila le dobra 

desetina, kar je bilo za raziskovalce precej presenetljivo in je spodbudilo njihovo nadaljnje 

poglobljeno raziskovanje. Ko so primerjali odgovore na vprašanje, kakšne kompetence 

najbolj vrednotijo pri iskalcih zaposlitve oziroma kandidatih za zaposlitev in odgovore na 

vprašanje, kakšne kompetence po njihovem mnenju pridobijo udeleženci iz mednarodnih 

izkušenj mobilnosti, so bili odgovori povsem enaki. Rezultati raziskav so torej pokazali, da 

udeleženci prek mednarodne mobilnosti pridobijo točno take kompetence, kot jih delodajalci 

iščejo oziroma jih pričakujejo od kandidatov, toda le-ti hkrati niso sposobni povezati teh 

kompetenc z mednarodnimi izkušnjami iskalcev zaposlitve. Iz navedenega torej jasno izhaja, 

da so kompetence, ki jih pridobimo na podlagi izkušenj mobilnosti zaradi dela, usposabljanja 

ali študija v mednarodnem okolju, skrite - nismo jih sposobni prepoznati in jih jasno izraziti.  

 

Na osnovi rezultatov raziskave Faktaa 2014 - Hidden Competences je bilo postavljenih nekaj 

pomembnih in zanimivih ugotovitev in trditev:  

 učinke mobilnosti moramo bolj določno opredeliti, da bodo prepoznavni; 

 med delodajalci in študenti obstaja velika razlika v vrednotenju medkulturnih 

kompetenc iz naslova mobilnosti;  

 megatrendi: globalizacija, spremenjena demografska struktura, tehnološki 

planetarizem (povedano ilustrativno - do leta 2020 bo Facebook tretja največja 

globalna skupnost) in omejenost virov, bodo vplivali na vsako zaposlitev v 

prihodnosti; 
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 delodajalci morajo razumeti potrebe po veščinah in kompetencah, ki jih potrebujejo v 

svojem delovnem okolju; 

 večji del dneva smo vsi, tako ali drugače, vpeti v mednarodno okolje (uporaba 

interneta za življenjske potrebe, komunikacija prek socialnih medijev za 

vzpostavljanje socialnih omrežij, izobraževanje, vpliv mednarodnih odnosov na naše 

življenje, aktivnosti v zvezi z delom in zaposlitvijo itd); 

 našo identiteto oblikujejo izkušnje, ne lokacija; 

 mednarodne izkušnje so relevantne za vsa področja dela;  

 mednarodne izkušnje so lahko pokazatelj in orodje za identifikacijo osebnostnih 

lastnosti, ki jih delodajalci delovnem okolju visoko vrednotijo; 

 rezultat in učinek mednarodne mobilnosti so poleg tradicionalnih (značilnih) 

kompetenc (jezikovne veščine, medkulturne kompetence, tolerantnost, sposobnost 

dojemanja širšega okolja) tudi "skriti" vidiki medkulturnih kompetenc: produktivnost, 

odpornost, radovednost (vedoželjnost, želja po učenju); 

 "skrite" kompetence je težje identificirati in meriti, a imajo lahko za delodajalca večjo 

vrednost kot tradicionalne;  

 "skrite" kompetence iz mednarodnih izkušenj je potrebno "odkriti", tako da bodo 

vidne. 

 

Zanimivi so rezultati povezanosti med kompetencami iskalcev zaposlitve in prej omenjenimi 

"skritimi" vidiki medkulturnih kompetenc: produktivnost, odpornost, radovednost. 

Produktivnost je močno povezana z učinkovitostjo, analitičnimi sposobnostmi, sposobnostjo 

reševanja problemov in zanesljivostjo. Odpornost je močno povezana s samozavedanjem in 

vztrajnostjo. Radovednost je močno povezana z zanimanjem za novosti, kulturološkimi 

znanji, sodelovalnostjo, prilagodljivostjo in sposobnostjo mreženja. Posebno pozornost so 

raziskovalci namenili radovednosti, ki so jo izpostavili kot vrlino prihodnosti v delovnem 

okolju, in to iz treh razlogov: 1. ker omogoča, da imamo koristi od novih priložnosti; 2. ker je 

za družbo dinamičen in regenerativni predpogoj; 3. ker je motivacijska. Radovedni 

posamezniki se zanimajo za globalno dogajanje in za učinke globalnih dogodkov ter želijo, da 

je njihovo delo(vanje) povezano s širšo družbo in z njenim napredkom. (Faktaa 2014). 

Navajamo primer opisa oziroma samo-zaznave kompetenc, ki jih mladi lahko pridobijo z 

usposabljanji v medkulturnem okolju prek evropskih projektov mobilnosti, ki imajo za cilj 

izboljševanje njihove konkurenčnosti in sposobnosti za uspešno nastopanje na trgu dela.  
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Kompetence, ki sem jih pridobil ali izpopolnil v času vseživljenjskega učenja na projektu so: 

reševanje problemov (iskanje različnih možnih rešitev z uporabo analitičnega mišljenja, 

logike in izkušenj), delo pod časovnim pritiskom (dobro obvladovanje stresa), prilagajanje in 

fleksibilnost (soočanje z novimi, nepričakovanimi dogodki), načrtovanje in organizacija 

(uspešno upravljanje časa, energije in potrebnih virov), timsko delo (aktivno delovanje za 

dosego skupnih ciljev), komuniciranje (prilagajanje in odpravljanje komunikacijskih ovir) itd. 

Naštel sem kompetence, ki so po mojem mnenju bistvene za uspešen in učinkovit nastop na 

trgu dela tudi po zaključku projekta. (Udeleženec x v Respondent 8, 2015). 

 

2.9.2 Kompetence projektnih vodij in članov timov 

 

Pojem kompetenca izhaja iz latinske besede "competentia", ki pomeni dvoje: "ima pristojnost 

za presojo" in "pravica govora" (IPMA - ICB 2007). V teoretskih obravnavah in v empiričnih 

izpeljavah se kompetence v povezavi s projektnim menedžmentom pojavljajo kot tisti nujni 

pogoj, potrebne osebnostne lastnosti, znanja, veščine, motivacija, samopodoba in socialno 

vloga projektnega vodje/menedžerja, da bo le-ta znal in bil sposoben enkratno, začasno 

organizacijo projektnih članov, z omejenimi viri in v določenem času, pripeljati do želenega 

oziroma postavljenega cilja (Hauc 2007, Stare 2011).  

 

IPMA - International Project Management Association - svetovno nepridobitno združenje, ki 

deluje na področju projektnega menedžmenta, združuje preko 30 nacionalnih organizacij s 

prek 20.000 članov, skrbi za promocijo odličnosti PM v različnih kulturah in v okviru 

različnih tipov projektov in izvaja dejavnosti kot so: certificiranje, izvedba konferenc, 

strokovni seminarji, usposabljanje, raziskave na področju PM, globalni forum, založništvo. 

IPMA je uveljavila koncept "oko kompetenc" (International Competence Baseline - ICB. 

2007. različica 3.0). Ta koncept vsebuje 46 kompetenc, ki naj bi jih imel projektni 

vodja/menedžer, združenih v grafični podobi očesa, ki je razdeljen na tri dele. Ti trije deli 

predstavljajo tri ključna področja projektnega menedžmenta: metode in orodja projektnega 

dela, delo z ljudmi ter zakonitosti in delovanje okolja. 

"Oko kompetenc predstavlja združitev vseh elementov projektnega menedžmenta, kot jih vidi 

projektni menedžer med vrednotenjem specifične situacije. Hkrati predstavlja jasnost in 

vizijo." (Struktura kompetenc projektnega managementa IPMA (ICB), 2007. različica 3,0). 
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Kompetence kot zbir znanja, veščin, izkušenj in osebnostnih lastnosti in sposobnosti, so po 

konceptu "oko kompetenc" IPMA (ICB, 2007, različica 3,0) razvrščene v tri področja: 

 področje tehničnih kompetenc, ki vsebuje 20 elementov tehničnih kompetenc, s 

katerimi pokrijemo temeljno vsebino projektnega menedžmenta; 

 področje vedenjskih kompetenc, ki vsebuje 15 elementov vedenjskih kompetenc, ki se 

nanašajo na osebne kompetence projektnega menedžerja; 

 področje kompetenc okolja, ki vsebuje 11 elementov kompetenc okolja, s katerimi 

pokrijemo področje menedžmenta projekta, ki v tem pogledu pomeni dejansko odnose 

projekta v projektnem okolju.  

 

Element kompetenc predstavlja nabor zahtevanih znanj in izkušenj, ki jih mora projektni 

menedžer dejavno obvladati in izkazovati. 

 

Slika 2.5: Oko kompetenc po IPMA 

 

Vir: IPMA - SKPM ICB (2007) v Stare, blog (17.12.2010) 

 

Glede na dejstvo, da ima lahko projekt, posebej, če je le-ta kompleksnejši mednarodni, širok 

krog notranjih in zunanjih udeležencev, se kompetence (veščine) projektnega vodje nanašajo 

obe skupini udeležencev: na notranjo skupino, kjer gre med drugim tudi za izbiro pravih 
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članov ekipe z ustreznimi znanji, zmožnost prepoznavanja in razumevanja osebnosti članov 

tima, usklajevanje ciljev aktivnosti z osebnimi cilji izvajalcev, ustvarjanje pravega občutka za 

odgovornost v timu, vzpostavitev medsebojne povezanosti članov tima in zavezanosti 

projektu, razumljivo razlago odločitev ter učinkovito obveščanje vseh o napredku projekta; na 

zunanje udeležence in druge zainteresirane ciljne skupine, kjer gre za usklajevanje in 

obvladovanje pogodbenih izvajalcev, dobaviteljev in svetovalcev ter razumevanje dejanskih 

potreb končnih uporabnikov (Young v Stare, 17.12.2010). 

 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

 

Izhodišče naše obravnave v empiričnem delu so projekti, ki imajo mednarodno ali 

medkulturno razsežnost z različnih vidikov: projektnih partnerjev, ki izhajajo iz različnih 

kulturnih okolij; projektnih produktov ali storitev, ki so namenjeni za različna kulturna okolja; 

projektnega (globalnega) tima kot ključnega nosilca projektnega menedžmenta, ki ga 

sestavljajo člani iz različnih kulturnih okolij. Pomembno medkulturno dimenzijo predstavljajo 

evropski projekti, torej projekti, katerih naročnik oziroma financer je EU. Z različni metodami 

družboslovnega raziskovanja smo želeli dobiti kar najbolj celovit vpogled v obravnavane 

tematike in hkrati preveriti naše predpostavke o tem, da obstaja povezanost med 

medkulturnimi kompetencami udeležencev projektov in projektnim menedžmentom v 

mednarodnem/medkulturnem okolju.  

 

3.1 Deskriptivna analiza izvedenih projektov 

 

Za potrebe pričujoče magistrske naloge smo z metodo deskriptivne analize podrobneje 

raziskovali dve enoti - projekta, ki sta imela lastnosti mednarodnih projektov tako z vidika 

vključenih partnerjev, kot tudi glede na financerja oziroma naročnika. Projekta analiziramo po 

za našo obravnavo najbolj zanimivih segmentih: v prvem primeru podrobneje analiziramo 

komunikacijski splet s promocijo, ki je vključevala številne medkulturne elemente, v drugem 

primeru pa skozi predstavitev prikažemo vlogo projektne pisarne kot pomembnega segmenta 

v projektnem menedžmentu. Prek študije izbranih primerov izvedenih projektov želimo 

predstaviti kompleksnost mednarodnih projektov z različnih vidikov, prikazati medkulturne 
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dimenzije v komunikacijskem spletu in nakazati možne rešitve uspešnega projektnega 

menedžmenta v konkretnih situacijah, ki smo jih obravnavali v teoretičnem delu te naloge. 

Odločilno za izbor projektov, ki jih v nadaljevanju podrobneje predstavljamo, je bilo dejstvo, 

da imamo za navedena projekta neposreden dostop do obsežnega projektnega 

dokumentarnega in arhivskega gradiva, posamezne vidike in dejavnike izvedenih projektov pa 

lahko opisujemo kot neposredni udeleženci projekta
2
. Za obravnavo sta bili izbrani dve enoti: 

 Enota 1: Projekt PROMO (Il progetto PROMO) - Promocija mobilnosti na čezmejnem 

območju, katerega nosilec in izvajalec sta bila slovenski javni zavod v partnerstvu z 

italijansko regionalno institucijo  

 Enota 2: Single Information Space for Job Seekers/Enotni Informacijski Prostor za 

Iskalce Zaposlitve (SIS-JS/EIP-IZ, 2009-2010) - projekt vzpostavitve spletnega 

portala za iskalce zaposlitve, katerega nosilec in izvajalec je bil slovenski javni zavod 

v partnerstvu z nizozemsko in bolgarsko institucijo. 

 

3.1.1 Deskripcija izvedenih projektov z vidika medkulturnega menedžmenta 

 

 Enota 1: Projekt PROMO 

 

Projekt PROMO - "PROmocija MObilnosti in zaščite čezmejnih delavcev" (ital. Il progetto 

PROMO - »PROmozione MObilità e tutela del lavoratore transfrontaliero«) se je izvajal v 

okviru Programa INTERREG IIIA Slovenija – Italija 2000-2006, ene od pobud EU, ki je 

projekt tudi financirala. V obdobju od maja 2006 do konca leta 2007 sta ga v partnerstvu 

izvajala italijanska Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina (Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia in Italia - FVG) prek Službe za poklice in sektorske posege (Centri per 

l'impiego del Friuli Venezia Giulia) in Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) prek svojih 

območnih služb (OS) na upravičenem območju projekta v Kopru, Novi Gorici in Kranju. V 

projektu je tvorno sodelovala projekta skupina, sestavljena iz strokovnjakov slovenskega in 

italijanskega projektnega partnerja. Na slovenski strani so bile vključene OS Koper, Nova 

Gorica in Kranj, na italijanski strani pa Služba za poklice in sektorske posege Glavne 

direkcije za delo, izobraževanje, univerzo in raziskovanje Avtonomne dežele Furlanije 

Julijske krajine, ki zajema Tržaško, Goriško in Videmsko pokrajino ter pokrajino Pordenone. 

Projekt je imel vse značilnosti mednarodnega/medkulturnega projekta z različnih vidikov: 

                                                 

2
 Avtorica magistrske naloge je bila koordinator projekta PROMO in vodja Projektne pisarne SIS-JS/EIP-IZ 
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medkulturne komunikacije, angažiranih virov, udeležencev, območja izvajanja, rezultatov in 

vseh dejavnikov PEST(LE) v sami vsebini projekta (npr. različne delovno-pravne ureditve in 

sistema v Italiji in v Sloveniji, ki pomembno vplivajo na delovne pogoje in zaposlovanje, 

razlike v tehnologijah ipd.). Posebej zanimiva za našo obravnavo je bila komunikacijska 

strategija, ki jo zato tu podrobneje izpostavljamo. Iz spodnje tabele je razvidna kompleksnost 

ključnih elementov projekta v smislu medkulturnih razlik. 

 

Tabela 3.1: Medkulturni elementi projekta PROMO 

Ime projekta Rezultati projekta Udeleženci Komunikacija 

Projekt PROMO 

 

 PROmocija 

MObilnosti in 

zaščite čezmejnih 

delavcev 

 PROmozione 

MObilità e tutela 

del lavoratore 

transfrontaliero 

 dvojezični spletni 

portal PROMO 

www.promo-

eu.eu 

 Mreža 

svetovalcev za 

čezmejno 

zaposlitveno 

svetovanje 

 organ upravljanja  

(skupni - dvojezični) 

 projektni svet:  

slovenski, italijanski 

 projektni tim: 

o vodja projekta: 

slovenski, italijanski 

o koordinator projekta 

(slovenski) 

o strokovne delovne 

skupine (dvojezične, 

4) 

 slovenščina 

 italijanščina 

 angleščina 

Vir: Gale, lastna izdelava (2015) 

 

 Enota 2: Projekt PROGRESS SIS-JS/ EIP-IZ 

 

Projekt Enotni Informacijski Prostor za Iskalce Zaposlitve / (angl..) Single Information Space for 

Job Seekers (Projekt SIS-JS/ EIP-IZ ) je izvajal Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) v okviru EU 

programa PROGRESS in v okviru portfelja projektov modernizacije javnih zavodov za 

zaposlovanje (angl. »Projects aiming at improving matching of labour market needs through 

the modernisation and strengthening of labour market institutions, notably Employment 

Services«) za obdobje 2009-2013. Cilj projekta je bila prenova spletnega portala elektronskih 

storitev za iskalce zaposlitve z namenom, da ZRSZ vzdržuje čim tesnejši stik z brezposelnimi 

osebami in podpira tudi druge iskalce zaposlitve pri iskanju dela in zaposlitve na podlagi potreb 
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trga dela. Namen projekta je bil tudi promovirati dostop do objavljenih prostih delovnih mest, 

uporabo življenjepisov iskalcev zaposlitve ter drugih relevantnih podatkov za iskanje zaposlitve, 

hkrati pa podpreti mobilnost iskalcev zaposlitve tudi v širšem prostoru EU. Poimenovanje projekta 

in vizualizacija (znak in logotip, Slika 3.1)  poudarjata: »Iskalec zaposlitve dobi vse informacije in 

podatke v zvezi z iskanjem dela in zaposlitve na enem mestu, do informacijskega prostora dostopa 

od kjer koli, kadar koli« 

 

Slika 3.1: Logotip projekta SIJ-JS/EIP-IZ 

   

Vir: Zaključno poročilo SIS-JS/EIP-IZ 2010 

 

Tabela 3.2: Medkulturni elementi projekta SIS-JS/ EIP-IZ 

Ime projekta Rezultati projekta Udeleženci Komunikacija 

Projekt 

SIJ-JS/EIP-IZ 

 

 Enotni 

Informacijs

ki Prostor za 

Iskalce 

Zaposlitve 

 Single 

Information 

Space for 

Job Seekers 

 implementacija 

storitev na 

področju 

upravljanja  s 

človeškimi viri 

eSvetovanje 

 implementacija 

spletnega 

portala 

eStoritve 

 prilagoditev 

spletne strani 

ZRSZ za 

slabovidne 

 naročniki/sponzorji: 

 EK, MDDSZ, ZRSZ 

 partnerja: 

 CWI Netherlands 

 NEA Bulgaria 

 zunanji izvajalci: 

DAC d.o.o., IK design, 

Mikrocop d.o.o., Nova vizija 

d.d., Renderspace 

 notranji izvajalci Službe ZRSZ 

 projektni tim: 

o vodja projekta 

o Projektna pisarna 

o delovni skupini 

 slovenščina 

 angleščina 

Vir: Gale, lastna izdelava (2015) 

 

Organizacijska shema prikazuje pozicijo projekta in njegove povezave z naročnikoma, 

programom financiranja, partnerjema in zainteresiranimi notranjimi in zunanjimi stranmi. 
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Slika 3.2: Organizacijska shema projekta SIJ-JS/EIP-IZ 

 

Vir: SIJ-JS/EIP-IZ - Zaključno poročilo (2010)  

 

3.1.2 Dimenzije medkulturnega komuniciranja na projektih 

 

Komuniciranje je dejansko tista človekova aktivnost oziroma njegovo delo v okviru 

projektnega menedžmenta, ki omogoča, da se projekt sploh izvaja. Komunikacija z zvezi s 

projektom obstaja že pred začetkom izvajanja aktivnosti (npr.: predstavitev ideje financerju, 

iskanje projektnih partnerjev, dogovarjanje glede nalog za začetek projekta itd.), nadalje 

omogoča, podpira in je dejansko sama po sebi aktivnost skozi celotni življenjski cikel 

projekta. Zelo pomembno vlogo ima komuniciranje tudi ob zaključku oziroma po koncu 

izvajanja projektnih aktivnosti (npr.: zaključna konferenca, končno poročilo za financerja, 

predaja rezultatov projekta uporabnikom itd.). Komunikacija kot proces izmenjave informacij 

in posredovanje sporočil ali podatkov, je v nadaljevanju predstavljena prek aktivnosti 

informiranja in obveščanja ter promocije, ki je eden od pomembnih segmentov sofinanciranih 

evropskih projektov ter z vidika projektne pisarne, ki s svojo poslovno asistenco v vlogi 

nosilca znanosti in umetnosti projektnega menedžmenta ter skozi celovito podporo dejansko 

predstavlja "skritega vodjo" projektov. (Zevnik in Hojs Potočnik 2010). 
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 Enota 1: Projekt PROMO 

 

V kontekstu naše obravnave medkulturnih kompetenc v projektnem menedžment v 

nadaljevanju podrobneje predstavljamo komunikacijski načrt oziroma izhodišča informiranja 

in obveščanja notranjih in zunanjih javnosti ter promocijo projekta PROMO. V 

komunikacijskem načrtu so bili opredeljeni vsi pomembni vidiki informiranja in 

komuniciranja, skladno s projektnimi zahtevami in določili: finančni okvir, termini in obdobja 

izvajanja aktivnosti, ciljne skupine, načini in oblike komuniciranja, izbor komunikacijskih 

orodij in kanalov, opredeljene so bile komunikacijske aktivnosti po sklopih. 

 Komunikacijske aktivnosti glede na elemente in načine so bile opredeljene po sklopih:  

 Promocijske aktivnosti  

 Odnosi z javnostmi  

 Diseminacijske aktivnosti 

 Definirane so bile ciljne javnosti projekta iz lokalnega okolja obeh projektnih 

partnerjev: 

 institucionalne javnosti (socialni partnerji, lokalne oblasti, zbornice); 

 vladne in nevladne organizacije (razvojne agencije, druge institucije s področij 

zaposlovanja, dela in socialnih zadev); 

 javnosti, ki delujejo na področjih lokalnih trgov dela in zaposlovanja; 

 mediji; 

 interne javnosti sodelujočih partnerjev; 

 institucije EU. 

 Izdelana je bila celostna grafična podoba (CGP), s primarni in sekundarni elementi ter 

promocijskimi in informativnimi gradivi, ki je bila natančno opredeljena v Priročniku 

CGP. Promocijski material (mape, vizitke promocijskih sodelavcev, izmenljivi diski s 

različnimi predstavitvenimi gradivi) je bil namenjen predvsem zainteresiranim 

notranjim (udeleženci projekta) in zunanjim javnostim (institucije, mediji).  

 Za informiranje in obveščanje javnosti ter promocijo projekta PROMO, ki je bil 

financiran iz sredstev EU, so bila uporabljena osnovna vizualna razpoznavna sredstva, 

ki jih opredeljuje koncept CGP in so skladna s pravili informiranja in obveščanja o 

programu pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija – Italija 2000-2006.  
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 Aktivnosti so se izvajale po fazah: 1. promocija projekta samega – usmerjena na 

institucionalne javnosti; 2. promocija rezultatov in produktov projekta – namenjena 

uporabnikom in splošni javnosti. 

 

Izhodišče informativnih in promocijskih aktivnosti je bil nov logotip projekta (Slika 3.3.), ki 

je vseboval vse informativne elemente (ime, vsebina, program financerja) ter je prek 

vizualizacije znaka in simbolov predstavljal sodelovanje partnerjev in območje izvajanja.  

 

Slika 3.3: Logotip PROMO 

 

Vir: PROMO - Zaključno poročilo (2007) 

 

Znak PROMO je vizualno izpostavljal partnerski vidik, opredelil identiteto sosednjih pokrajin 

ter njune posebnosti, ponazarjal je komunikacijo med njima ter predstavljal delovno 

mobilnost in zaščito delavcev kot glavni vsebini projekta. Simbolika znaka so trije ključni 

vizualni elementi: 

 notranji lok: most – mobilnost – prehodnost 

 zunanji lok: zaščita – varnost 

 pokrajina: meja med sosednjima državama/ pokrajinama/narodoma 

 

V vseh informacijskih in promocijskih aktivnostih se je stremelo k jasnim sporočilom za 

različne ciljne javnosti. Uveljavljen je bil interdisciplinarni pristop in vidik povezovanja 

različnih strokovnih področij, ki ga lahko zagotavlja predvsem sodelovanje zunanjih (izvedba) 

in notranjih strokovnjakov (vsebina). Pri izvajanju aktivnosti in izdelavi promocijskih in 



Gale, Marija. 2015. Medkulturne kompetence v projektnem menedžmentu, Fakulteta za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici 

 

62 

informativnih gradiv so bila dosledno uporabljeni obvezni elementi projekta: navedba 

financerja in programa, v okviru katerega sodi projekt ter projektnih partnerjev. Spremljali so 

se odzivi v javnosti, tako javni v medijih kot tudi neformalna mnenja prek drugih kanalov. Pri 

aktivnostih na področju stikov z javnostmi so bili dokumentirani in arhivirani odzivi in objave 

za nadaljnje reference, vpogled v ustvarjeno podobo institucije v javnosti oz. javno mnenje o 

tematiki, ki jo projekt obravnava. 

 

Cilj komunikacijskih aktivnosti v okviru promocije rezultatov projekta PROMO je bil 

zainteresiranim javnostim posredovati informacije o uporabnih vrednostih obmejnega 

povezovanja, realiziranih produktih oziroma uresničenih zadanih ciljih projekta: postavitev 

dvojezičnega spletnega portala in formiranje nove Mreže svetovalcev za čezmejno 

zaposlitveno svetovanje na lokacijah v Sloveniji ter v pisarnah Centrov za delo v Avtonomni 

deželi Furlaniji Julijski krajini. Prioritetni namen zaključnih konferenc v Sloveniji in v Italiji 

je bil povečati možnosti, da se projekt po zaključku neposrednega izvajanja ustrezno predstavi 

ciljnim javnostim ter se na ta način poveča pozitiven vpliv (koristnost) na lokalno in 

regionalno okolje, v katerega je bil usmerjen.  

 

 Enota 2: Projekt PROGRESS SIS-JS/ EIP-IZ 

 

Projektna pisarna eZavod ZRSZ (Projektna pisarna) je bila vzpostavljena za multiprojektno 

poslovanje, kot jo utemeljuje strokovna literatura (Hauc 2007, 64), torej za izvajanje 

administrativnih in strokovnih storitev za podporo projektnemu vodenju vseh aktualnih 

projektov projektnega portfelja eZavod ZRSZ. Projektna pisarna je bila nosilka aktivnosti in 

odgovornosti na projektu SIS-JS/EIP-IZ v vseh naslednjih fazah projekta: pri zagonu, izvedbi 

in zaključku projekta. Vodja Projektne pisarne je imela hkrati vlogo poslovne asistentke 

projekta SIS-JS/EIP-IZ in s tem tudi pomembno vlogo v odnosu do vseh deležnikov projekta. 

Bila je vezni komunikacijski člen projekta s projektnimi partnerji, z zunanjimi naročniki 

(financerji oziroma sponzorji), z notranjim naročnikom, vključno z vodstvom in sodelavci 

drugih strokovnih in upravnih služb ZRSZ, z zunanjimi izvajalci, z mediji, s člani projektne 

skupine in z ožjim projektnim timom. (Gale 2010, Zaključno poročilo projekta SIJ-JS/EIP-IZ 

2010).  
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Projektna pisarna je kot "znanost projektnega menedžmenta" pokrivala administrativno 

tehnični vidik izvajanja projekta s sistemskim upravljanjem dokumentacije, finančnim 

upravljanjem in kontrolo, terminskim načrtovanjem aktivnosti in virov ter nadzorom nad 

angažiranjem virov, nabavnim menedžmentom, menedžmentom dogodkov, usposabljanjem 

ter drugimi komunikacijskimi in administrativnimi nalogami. Kot "umetnost projektnega 

menedžmenta" je bila Projektna pisarna podpora vodji pri nalogah voditeljstva tima - 

motiviranju, izgrajevanju ter vzdrževanju medosebnih odnosov, spodbujanju kreativnosti in 

reševanju konfliktnih situacij. Projektna pisarna je z neposredno asistenco vodji projekta 

dajala oporo za obvladovanje čustev, misli in drugih komunikacijskih vidikov interakcije z 

udeleženci v pogajanjih s poslovnimi partnerji in drugimi zainteresiranimi stranmi. Za 

izvajanje teh aktivnosti so bile potrebne kompetence kot zmožnosti in lastnosti, ki tvorijo 

"umetnost projektnega menedžmenta" in so po Crawfordu: "učinkovito komuniciranje, 

zaupanje, integriteta, odkritost, družabnost, vodenje, vrednote, razvoj kadrov, prilagodljivost, 

odločanje, perspektiva in razumna poslovna razsodnost" (Čuček 2005, 2). 

 

Uspeh projekta je bil sinergija učinkovitega projektnega menedžmenta, kompetentnega vodje 

in uspešnega delovanja Projektne pisarne, ki jo je potrebno razumeti poosebljeno, ne v 

fizičnem pomenu prostora, kjer se odvijajo projektne aktivnosti in procesi (Gale 2010). 

Projektna pisarna, razumljena v takem poosebljenem smislu, se lahko pojavlja v različnih 

vlogah: lahko je vodja projektne pisarne, tajnik ali koordinator projekta, lahko ga 

poimenujemo asistent vodje projekta. Ne glede na formalno opredelitev pa je pričakovano, da 

ga odlikujejo pozitivne lastnosti poslovnega asistenta kot so strokovnost, učinkovitost, 

natančnost, usmerjenost k rezultatom, ustvarjalnost, prilagodljivost, razgledanost, 

kooperativnost, redoljubnost, zanesljivost, prijaznost, komunikativnost, resnicoljubnost, 

ekstrovertiranost, ambicioznost, dinamičnost, organizacijska sposobnost in organiziranost, 

osebna urejenost (Zevnik in Hojs Potočnik 2010, 22). Te pozitivne lastnosti bodo namreč 

zagotovilo, da bo oseba v projektni pisarni dejansko zmogla izvajati asistenco vodji projekta 

in dejansko »skrito« voditi projekt.  

 

Za dobro sodelovanje med formalnim vodjem projekta in njegovim asistentom je potrebno, da 

asistent pozna sebe, da pozna vodjo in da ve, kako upravljati odnose med njima. “Poznati 

vodjo« pomeni poznati njegove motive v zvezi s projektom, njegove osebne cilje, prioritete in 

pričakovanja, njegove prednosti in slabosti, pritiske nanj z različnih strani, doumeti, kaj mu je 
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všeč, kaj sovraži, kaj prezira in kaj občuduje, ali je “poslušalec” ali “bralec”, kakšni so 

njegovi predsodki, strahovi, s katerimi omejitvami se sooča, kako mu lahko nekdo pomaga, 

kako procesira informacije, katere komunikacijske kanale uporablja in na kakšen način, kdaj 

postane nepozoren in nepotrpežljiv, kako reagira in se odziva na pohvale ali kritike, kako se 

odloča, kako rešuje konflikte, kakšen je njegov osebnostni profil in čustvena inteligentnost. 

»Poznati sebe« pomeni razumeti svoje prednosti in slabosti, svoj osebni slog komuniciranja in 

ravnanja, svoj odnos do pozicijske avtoritete in moči, potrebo po odvisnosti ali neodvisnosti, 

svoj osebnostni profil in preference, svoje motive, svoje močne in šibke elemente čustvene 

inteligentnosti, svojo osebnostno stabilnost ipd. (Drucker; Gruban v Gale 2010).  

 

 

4 RAZISKOVALNI DEL 

 

 

4.1 Referenčni okvir raziskovanja 

 

Na podlagi preučitve teoretskih osnov za razumevanje vsebin in skozi empirično obravnavo 

teh vsebin v kontekstu predmetne naloge z deskriptivno analizo izvedenih projektov, smo 

začrtali referenčni okvir našega nadaljnjega poglobljenega in razširjenega raziskovanja 

tematik s področij projektnega menedžmenta in medkulturnih kompetenc prek kvalitativnega 

raziskovanja z intervjuji in prek kvantitativnega raziskovanja z anketo.  

 

Za smiselno povezavo med uvodoma izpostavljeno ugotovitvijo o razsežnosti projektnega 

dela in ugotovitvami o tem, kakšen je preplet družbenih in organizacijskih vidikov 

projektnega menedžmenta z rezultati kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja, ki jih 

predstavljamo v nadaljevanju, je upravičeno pogledati še v izhodišče upravljanja s človeškimi 

viri. Za zagotovitev ustreznih kadrov za prevzemanje projektnih vlog je potreben kadrovski 

menedžment v okviru širšega koncepta upravljanja s človeškimi viri oz. ravnanja z ljudmi pri 

delu (angl. Human Resources Management - HRM), ki vključuje aktivnosti od definiranja 

delovnega področja in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zaposlitev oziroma 

delo, do selekcijskih postopkov za izbor najustreznejšega kandidata (Lipičnik 1994). 
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4.1.1 Trg projektnega dela 

 

HRM aktivnosti se odvijajo na trgu dela, zato so v kontekstu naše obravnave zanimivi uradni 

podatki o stanju na slovenskem trgu dela za delovna mesta projektnega vodenja. Iz podatkov 

o prijavah prostih delovnih mest (PDM) pri ZRSZ za obdobje od 2010 do aprila 2015 izhaja 

nekaj zanimivih ugotovitev, povezanih z našo tematiko.  

 

Zanimiv je podatek o nazivih razpisanih delovnih mest (DM): močno (78% vseh objav) 

prevladuje naziv "vodja projekta", sledita naziva (sicer z manj kot 1% vseh objav) 

"koordinator projekta" in "menedžer projekta". Med zahtevanimi pogoji znanja tujega jezika 

je najpogosteje navedena angleščina (76% vseh objav), sledita nemščina (26% vseh objav) in 

hrvaščina (11% vseh objav). Najpogostejša kombinacija pri zahtevanem znanju več tujih 

jezikov je znanje angleščine in nemščine. Znanje jezikov je običajno natančno definirano 

glede na obvladovanje branja, pisanja, govorjenja
3
.  

 

                                                 

3
 Navajamo dva primera objav PDM:  

PDM 1: "Znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, 

hrvaški jezik: razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zadovoljivo, nemški jezik: razumevanje 

osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno;  

PDM 2: "Znanje jezikov: angleški jezik: razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, 

francoski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, nemški jezik: razumevanje zadovoljivo, 

govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, srbski jezik: razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro. 
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Graf 4.1: Področje projektnega dela 

Vir: ZRSZ, analitični podatki (2015) 

 

Zanimiva je tudi razdelitev po področjih dejavnosti. Največ razpisanih delovnih mest je bilo 

na področju "strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti" (37% vseh razpisanih PDM), 

sledijo "predelovalne dejavnosti" (18% vseh razpisanih PDM) in "informacijske in 

komunikacijske dejavnosti" (0,8% vseh razpisanih PDM). 

 

Iz podatkov o predvidnem trajanju zaposlitve je razvidno, da je delež zaposlitev za določen 

čas večji od deleža zaposlitev za nedoločen čas, kar pojasnjujemo s tem, da je angažiranje 

človeških virov na projektih vezano na lastnost projektov kot začasnih organizacij z 

definiranim časom trajanja. Čeprav imajo organizacije vpeljano projektno organiziranost v 

smislu programov in portfeljev projektov (Hauc 2007, Stare 2010, 2011, 2012, IPMA, PMI, 

ZPM) in se različni projekti v okviru njihovih matičnih organizacij izvajajo kontinuirano, se 

zaposlitve projektnih sodelavcev vežejo neposredno na vsak posamičen projekt tako, da je 

mogoče v največji možni meri upoštevati specifike projekta z vseh različnih vidikov 

(angažiranih virov, namena in ciljev, predvidene organiziranosti, področja delovanja in drugih 
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dejavnikov, ki pogojujejo kompleksnost projekta) in temu prilagoditi definiranje zahtev in 

pogojev za kandidate pri objavah PDM. 

 

Graf 4.2: Začasnost projektnega dela 

 

Vir: ZRSZ, analitični podatki (2015) 

 

4.2 Kvalitativna raziskava  

 

V pričujoči nalogi so enote v kvalitativnem raziskovanju posamezniki - projektni vodje, ki so 

zaradi specifičnih okoliščin in področij delovanja ter zaradi svojih bogatih izkušenj, zelo 

dragoceni za našo raziskavo. Izbor utemeljujemo s tem, da imajo naši respondenti - projektni 

vodje, bogate, pestre in dolgoletne praktične izkušnje na področju projektnega menedžmenta 

v medkulturnem okolju in so bili na naše povabilo (Priloga 1) pripravljeni te svoje izkušnje, 

mnenja in poglede predstaviti za namen te raziskovalne študije.  

 

Okvir vprašanj delno strukturiranih intervjujev smo začrtali z naslednjimi vsebinskimi sklopi:  

 Komuniciranje v projektnem menedžmentu. 

 Postavljanje in upravljanje organizacijske kulture. 

 Globalni tim in motivacija tima. 

 Medkulturne kompetence projektnega vodje.  
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4.3 Kvantitativna raziskava  

 

V kvantitativnem delu raziskovalnega projekta Medkulturne kompetence v projektnem 

menedžmentu, smo, ko je bilo uvodoma že navedeno, izvedeli spletno anketo z naslovom 

Medkulturne kompetence v projektnem menedžmentu/Intercultural competences in Project 

management prek EnKlikAnketa-1KA spletne ankete.  

 

Anketni vprašalnik je bil zasnovan v petih sklopih. Z vprašanji, združenih v nadaljevanju 

navedenih sklopih, glede demografije in konkretnih izkušenj respondentov s projektnim 

delom, karakteristik projektov, v katere so bili respondenti vključeni ter njihovim 

vrednotenjem področja vrednot in kompetenc projektnega menedžmenta (Priloga 4), smo 

želeli dobiti odgovore, ki bi nam dale vpogled v dejanske vidike projektnega dela in nam 

omogočile nadaljnjo interpretacijo ugotovitev iz teoretičnih študij in odgovorov, ki smo jih 

dobili prek intervjujev ter s katerimi bi predvsem lahko preverili naše postavljene hipoteze.  

 

1. Izkušnje s projektnim delom  

 Ali ima izkušnje s projektnim delom? 

 Kakšne ima izkušnje s projektnim delom? 

 Kako ocenjuje uspešnost svojih preteklih projektov? 

 Kakšne pozicije pretežno prevzema v projektnem delu?  

 Ali ima izkušnje s projektnim delom v mednarodnem/medkulturnem okolju? 

2. Projektno področje in človeški viri  

 V kakšnih projektih glede na področje dejavnosti pretežno sodeluje? 

 Na katerem področju se pretežno vključuje v projektno delo?  

 V kakšnih projektih, glede na gostoto pojavljanja, pretežno sodeluje?  

3. Projektno okolje  

 V kakšnih projektih, glede na območje, pretežno sodeluje?  

 Kateri jezik pretežno uporablja v poslovni komunikaciji pri izvajanju projektov?  

4. Temeljne vrednote in kompetence projektnega menedžmenta  

 Koliko vplivajo vrednote in kompetence projektnih članov na izvajanje projektov?  

 Koliko osebne vrednote vodij/menedžerjev vplivajo na projektni menedžment?  

 Koliko kompetence vodij/menedžerjev vplivajo na projektni menedžment?  

 Koliko izraženost kompetenc projektnih članov vpliva na medkulturne projekte?  
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 Koliko izraženost kompetenc vodij/menedžerjev vpliva na uspešnost projekta?  

5. Demografija  

 Spol 

 Starost 

 Izobrazba in karierna orientacija: stopnja in področje najvišje pridobljene 

izobrazbe; specializacija iz projektnega menedžmenta  

 Znanje tujih jezikov: število tujih jezikov, ki jih respondent obvlada in jih 

uporablja v poslovni komunikaciji. 

 

Pred objavo spletne ankete oziroma pred razpošiljanje vabil (Priloga 3) potencialnim 

respondentom za izpolnjevanje anketnega vprašalnika, smo povezavo (angl. Uniform 

Resource Locator - URL) na spletni vprašalnik za testne vnose posredovali še znancem, ki 

imajo relevantne izkušnje iz projektnega dela, da izpolnijo testno anketo in nam posredujejo 

morebitne pripombe in komentarje. Izvedenih je bilo 36 testnih vnosov in na osnovi 

posredovanih pripomb in komentarjev smo izvedli ustrezne dopolnitve oziroma popravke 

ankete v obeh jezikovnih različicah, ki sta bili dosegljivi na URL: 

 slovenska verzija: https://www.1ka.si/a/70598&preview=on&testdata=on 

 angleška verzija: https://www.1ka.si/a/70598?langl.uage=2&preview=on&testdata=on 

 

Anketa je bila respondentom na portalu EnKlikAnketa-1KA (spletna stran: 

https://www.1ka.si/) na voljo od 23.7.2015 dalje na URL:  

 slovenska verzija (slovenščina): https://www.1ka.si/a/70598 

 angleška verzija (English): https://www.1ka.si/a/70598?langl.uage=2 

 

Povabilo za sodelovanje v raziskavi, s povezavo na spletno anketo v obeh jezikovnih 

različicah (Priloga 3), smo razposlali na naslove posameznikov in organizacij in institucij, za 

katere smo predvideli, da bodo potencialni respondenti. Z nekaterimi predvidenimi 

respondenti (znanci in prijatelji, povezani s projektnim delom in kontaktne osebe organizacij) 

smo se vnaprej dogovorili, da bodo sami izpolnili anketo, hkrati pa jo še nadalje posredovali 

med sodelavci v organizaciji, znotraj svojih baz članov (vodij projektov), svojim poslovnim 

partnerjem in/ali v znotraj svoje socialne mreže (prijatelji, znanci), ki so povezani s 

projektnim delom), prek elektronskih poštnih naslovov. Za nadaljnje posredovanje smo se 

dogovorili z naslednjimi organizacijami: 
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 Biplus d.o.o. - podjetje za optimizacijo poslovnih procesov, uvedbo CRM (Custom 

Relationship Management) in usposabljanje. Spletna stran: http://www.biplus.si 

 Boreo - Regijsko stičišče Primorsko Notranjske regije. Spletna stran: 

http://www.boreo.si/.  

 CMEPIUS - Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja  

 Consulta - Stičišče NVO osrednje Slovenije. Spletna stran: http://www.consulta.si/. 

 CNVOS - Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Spletna 

stran: http://www.cnvos.si/. 

 Energos d.o.o. - podjetje za razvoj potencialov podjetij in posameznikov. Spletna 

stran: http://www.energos-svetovanje.si/index.php 

 Eurodesk - brezplačni informacijski servis Evropske komisije, namenjen mladim in 

tistim, ki z njimi delajo - ponuja informacije o evropskih priložnostih za mlade na 

področjih mobilnosti, aktivne participacije mladih v družbi in aktivnosti za 

spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih. Spletna stran: http://eurodesk.org/. 

 ZPM - Slovensko združenje za projektni management je neprofitna organizacija, ki 

spodbuja razvoj projektnega menedžmenta v Sloveniji, prispeva k razvoju tega 

področja v svetovnem merilu, zagotavlja strokovni in osebni razvoj ter s svojimi 

storitvami in informacijami omogoča kvalitetnejše sprejemanje strateških in projektnih 

odločitev. ZPM je član treh mednarodnih združenj: IPMA®, ICEC in SENET. Spletna 

stran: http://zpm-si.com/. 

 ZRS UPR - Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem je 

organizirano za izvajanje raziskovalnih dejavnosti na področju humanistične, 

družboslovja in naravoslovja, poseben poudarek pa daje preučevanju tematik 

Sredozemlja in območja Zgornjega Jadrana. V okviru ZRS UPR ob številnih inštitutih 

deluje tudi Center za upravljanje projektov s številnimi nacionalnimi in mednarodnimi 

projekti. Spletna stran: http://www.zrs.upr.si/center-za-upravljanje-projektov. 
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Tabela 4.1: Diagnostika ankete 

Lastnost Status Opomba 

Dolžina ankete Srednje dolga po metodologiji 1KA 

Število blokov 5  Izkušnje s projektnim delom 

 Projektno področje in človeški viri  

 Projektno okolje  

 Temeljne vrednote in kompetence 

projektnega menedžmenta  

 Demografija  

Kompleksnost: zahtevna po metodologiji 1KA 

Vir: Gale, lastna raziskava 2015 

  

4.3.1 Vzorec respondentov 

 

4.3.1.1 Respondenti v kvalitativni raziskavi  

 

V raziskavi za potrebe izdelave pričujoče naloge smo izvedli intervjuje z osmimi respondenti, 

ki delujejo kot vodje projektov in imajo konkretne izkušnje iz dela na različnih projektnih 

področjih: 

 Respondent 1: projektni kadrovski menedžment in selekcijski postopki;  

 Respondent 2: projektni portfelj v okvirja omrežja javnih služb za zaposlovanje in 

nacionalnih partnerjev iz 32 držav članic EU/EGP in Švicarske konfederacije EURES 

(EURES) - projekti s partnerji iz različnih držav: Avstrijci, Angleži, Francozi, Nemci, 

Poljaki, Švedi, Švicarji;  

 Respondent 3: usposabljanje NVO za izvajanje projektov, programov in javnih politik; 

vodja evropskih projektov;  

 Respondent 4: projektno svetovanje, usposabljanje in coaching za projektno vodenje 

(Projektna akademija), ocenjevalec evropskih projektov; 

 Respondent 5: certificirani projektni vodja, vodenje mednarodnih projektov na 

informacijsko komunikacijskem področju s partnerji iz Nizozemske in Bolgarije;  

 Respondent 6: projektno svetovanje, vodenje različnih evropskih projektov, 

vzpostavljanje in koordinacija mednarodnih partnerstev ter komunikacija evropskih 

zadev in politik institucijam in NVO ter projektno izobraževanje: 
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 Respondent 7: projektno delo v okviru evropske mreže nacionalnih centrov za 

informiranje in svetovanje za vseživljenjsko karierno orientacijo in učno mobilnost 

Euroguidance in Eurodesk (Info-servis EU) ter zaposlitveno svetovanje v okviru 

EURES; 

 Respondent 8: projektno sodelovanje v okviru mreže Euroguidance, svetovanje v 

okviru mreže za izobraževanje in usposabljanje v EU Ploteus.  

 

4.3.1.2 Respondenti v kvantitativni raziskavi  

 

V vzorec spletne ankete je bilo vključenih skupaj 465 anketiranih enot, ustreznih je bilo 245 

enot, od tega jih je 216 oz. 88% odgovarjalo na anketni vprašalnik v slovenskem jeziku, 29 

oz. 12 % v angleškem jeziku. 

 

Tabela 4.2: Statistika respondentov spletne ankete 

Lastnost  Število Opomba 

Skupaj anketiranih enot 465  

Ustrezne enote 245 respondent je odgovoril vsaj na eno vprašanje 

Vir: Gale, lastna raziskava 2015 

 

Tabela 4.3: Jezik ankete 

Jezik ankete  Frekvenca Odstotek 

slovenščina 216 88% 

angleščina (English) 29 12% 

Skupaj 245 100% 

Vir: Gale, lastna raziskava 2015 

 

4.4 Rezultati raziskave 

 

Raziskava povezanosti medkulturnih kompetenc in projektnega menedžment je bila, kot že 

omenjeno uvodoma, kompleksna. V enem delu je bilo naše raziskovanje kvalitativno, 

usmerjeno je bilo na celovitejšo in bolj poglobljeno raziskovanje obravnavanega področja na 

manjšem vzorcu respondentov, ki so obravnavane pojme raziskovalnega področja lahko 

opisovali poljubno široko, interpretativno, z osebnim komunikacijskim slogom in s poudarki, 



Gale, Marija. 2015. Medkulturne kompetence v projektnem menedžmentu, Fakulteta za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici 

 

73 

ki so zanje pomembni. Izhodiščna vprašanja delno strukturiranih intervjujev so predstavljena 

v Prilogi 2. Kvalitativni vpogled v raziskovalno področje je bilo izvedeno tudi prek 

deskriptivne analize s študijo primerov izvedenih projektov. V drugem delu je bilo 

raziskovanje kvantitativno, usmerjeno na večje število respondentov, ki so prek odgovorov na 

zastavljena vprašanja v spletni anketi (Priloga 4) prispevali k rezultatom, ki jih predstavljamo 

v nadaljevanju.  

 

4.4.1 Rezultati kvalitativne raziskave 

 

Prek izvedenih intervjujev s projektnimi vodji in strokovnjaki za projektno delo na različnih 

področjih dejavnosti (zaposlitveno svetovanje in mobilnost, kadrovski menedžment, 

svetovanje na področjih projektnega menedžmenta na splošno in še posebej projektne 

dejavnosti NVO ipd.), smo dobili kompleksen in poglobljen vpogled v razmišljanja o 

dejavnikih, ki vplivajo na dogajanja v mednarodnih/medkulturnih projektih in zanimive 

informacije o konkretnih izkušnjah in zaznavah o medkulturnih razlikah, ki jih mora projektni 

vodja znati z ustreznimi kompetencami učinkovito upravljati. V zgoščenih povzetkih osmih 

respondentov, s katerimi smo izvedli delno strukturirane daljše enkratne intervjuje oziroma 

smo z njimi imeli več krajših, a kontinuiranih osebnih tematskih komunikacij, predstavljamo 

razmišljanja, ugotovitve in pojasnila glede štirih sklopov projektnega menedžmenta. V celoti 

so bili posneti štirje delno strukturirani intervjuji z respondenti: 1, 2, 3, 4, ki smo jih izvedli v 

maju in juniju 2015 (Priloga 5), z drugimi štirimi respondenti: 5, 6, 7, 8, smo v zvezi s 

tematiko in raziskovanjem njihovih izkušenj, mnenj, pogledov in razmišljanj, komunicirali 

skozi daljše obdobje, večkrat in na različne načine - z osebno ustno in pisno komunikacijo. 

 

Tematski sklopi, ki smo jih izpostavili kot osnovo za delno strukturirane intervjuje (Priloga 

2), s katerimi smo želeli dobiti poglobljene uvide v obravnavano tematiko in odgovore na 

naša, v izhodišču zastavljena raziskovalna vprašanja, so bili: komuniciranje v medkulturnem 

okolju, organizacijska projektna kultura, globalni tim in motivacija ter medkulturne 

kompetence projektnega menedžmenta. 

 

 Projektni menedžment in komuniciranje v medkulturnem okolju  
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Prek projektnega dela v mednarodnem in medkulturnem okolju pridobivamo pozitivne in 

negativne izkušnje. Med projektnim delom (vodenjem) v svojem (domačem) kulturnem 

okolju in v mednarodnem okolju je navzven najbolj opazna razlika v komunikaciji, ki mora 

vsaj v določenem segmentu potekati v tujem jeziku (predvsem gledano s stališča jezikovnega 

kulturnega območja, kjer uradni jezik ni angleščina), pa tudi v obnašanju ljudi. Zato je vsaj 

osnovno obvladovanje jezikov projektnih članov in partnerjev mednarodnih projektov v 

poslovnih stikih oz. pri projektnem delu pomembno, pogosto pa je rešitev vsaj za osnovno 

sporazumevanje v uporabi "skupnega" jezika - angleščine.  

 

Komunikacija je ključna za učinkovito vodenje projekta. Najpomembnejša vloga projektnega 

vodje je vloga nosilca komunikacijskih aktivnosti na projektu. Pri tem je pomembna 

razumljiva in nedvoumna formalna in neformalna komunikacija (poslušanje, delegiranje itd.) 

z vsemi deležniki projekta. Za interno komuniciranje v multikulturnem okolju (za delegiranje, 

nadzor, za transformacijo od vsebinskega dela k vodenju, na primer) je izjemnega pomena 

sposobnost poslušanja in učinkovito spraševanje. Projektni vodja mora biti sposoben 

vzdrževanja pozitivnega razpoloženja. 

 

Velik pomen za uspešno projektno delo oziroma vodenje ima obvladovanja jezikov in 

medkulturnih jezikovnih razlik. Pri tem mora projektni vodja obvladovati komunikacijske 

veščine za vse prej navedene funkcijske projektnih aktivnosti (delegiranje, nadzor, planiranje 

itd.) in znati mora tudi ugovarjati Zelo pomembno je interesno komuniciranje (tu so mišljena 

predvsem pogajanja in lobiranje) v mednarodnih projektih. Za projektnega vodja pa ni toliko 

pomembno osebno javno nastopanje, za to ima lahko sodelavca za PR. Za komunikacijo v 

promocijskih aktivnostih mednarodnih projektov je sicer pomembno (pisno in govorno) 

poznavanje tujega jezika. 

 

 Organizacijska projektna kultura   

 

Najpomembnejše dimenzije projektnega menedžmenta v globalnem poslovanju so upravljanje 

obsega projekta in upravljanje odnosov z deležniki. Za vzpostavitev temeljev organizacijske 

kulture (globalnega) projekta kot začasne organizacije je potrebno poznati deležnike projekta 

in razumeti njihove navade. S strpnostjo in komunikacijo ter s prejemanjem kompromisov je 
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potrebno usklajevati/ premagovati razlike v kulturah interesnih skupin oziroma v subkulturah 

mednarodnih projektov.  

 

 Globalni tim in motivacija 

 

Razlika med vodenjem (leadership) in upravljanjem (management) v projektni organizaciji je 

v tem, da je vodenje del upravljanja in se ukvarja bolj ali manj s spremljanjem in delegiranjem 

dela v projektnem timu. Upravljanje pa pomeni načrtovanje, organiziranje, vodenje in 

spremljanje na različnih področjih projekta in je neke vrste ciljno usmerjen proces. 

 

Med različnimi kulturnimi okolji lahko obstajajo razlike v motivacijskem pristopu do 

sodelavcev oziroma članov projektnega tima. Pri tem so pomembni različna kultura in 

standardi obnašanja v posameznih okoljih. Osebnostne lastnosti projektnega vodje v 

motivacijskem pristopu do projektnega tima prav tako igrajo pomembno vlogo – lahko tudi 

negativno. Zelo pomembno je, da ima vodja sposobnosti upravljanja medsebojnih odnosov 

med projektnimi sodelavci oziroma člani projektnega tima. Za učinkovit pristop k oblikovanju 

projektne skupine oziroma k formiranju projektnih timov mednarodnih projektov je 

pomembna izbira kompetentnih sodelavcev. Ta izbira mora temeljiti na preteklih izkušnjah in 

dobri praksi. Pri tem je pomembno, da upoštevamo morebitne negativne vplive linijskih 

menedžerjev.  

 

 Kompetence projektnega vodje  

  

Med osebnostnimi lastnostmi, strokovno-tehničnim znanjem in kompetencami projektnega 

vodje obstaja velika prepletenost in odvisnost. Ta prepletenost ima lahko tudi negativni vpliv 

na projekt, če so na vsaj enem področju pomanjkljivosti. Predvsem je pomembno znanje 

obvladovanja (kontroliranja). Čustvena inteligentnost projektnega vodje pri projektnem delu 

ima lahko zelo veliko vlogo.  

 

Projektni vodja mora imeti izjemno veliko kompetenc oziroma zmožnosti za komunikacijo z 

deležniki, za koordinacijo in organizacijo, za vodenje skupine z motivacijo, za nadzor, 

upravljanje tveganj in reševanje konfliktov, za neposredno strokovno delo in tudi za 

evalvacijo projektnega dela in rezultatov. Projektni vodja mora biti vodja in komunikator, 
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imeti mora sposobnosti reševanja problemov, biti mora dober pogajalec ter organizator, 

obvladovati mora časovne dimenzije projekta itd. Skratka - projektni vodja mora imeti 

kompetence iz različnih področij projektnega menedžmenta - to so skupine vedenjskih, 

okolijskih in tehničnih kompetenc (oziroma kompetenc projektnega vodje, kot jih definira 

IPMA kompetenčni model). Te kompetence pa mora projektni vodja obvladati ne glede na 

različnost kulturnega okolja. Kompetence projektnega vodje v domačem kulturnem okolju se 

niti ne razlikujejo bistveno od kompetenc v medkulturnem okolju. 

  

Kompetence projektnega vodje zelo vplivajo na samo projektno delo, vodenje in tudi na 

uspešnost projekta. Prav tako vrednote, kot so na primer enakopravnost, svoboda delovanja, 

spoštovanje, vzajemnost in druge, močno vplivajo na samo delovanje in vedènje projektnega 

vodje, pa tudi na uspešnost projekta. In to v eno in drugo stran - če so negativne, projekt ni 

uspešen, če so pozitivne in močno izražene, bo projekt uspešen. 

 

4.4.1.1 Povzetki intervjujev  

 

Različne vloge v projektu dajejo različne izkušnje. Pri projektnem delu v medkulturnem 

okolju se srečujemo z različnostjo kultur in različnostjo osebnostnih lastnosti. Odprtost za 

drugačnost je nujen pogoj za delovanje. Bistvo projekta je, da ustvarja novo vrednost, tako z 

vidika doseženih rezultatov, kot z vidika organizacijske kulture, ki se oblikuje in nove 

skupnosti - tima, ki se na novo formira.  

 

Jezik je orodje za komunikacijo, pomembno je, da v osnovi razumeš in lahko poveš kar želiš. 

Bistven pa je preskok iz razmišljanja o jeziku na razmišljanje o vsebini in pripravljenost za 

razumevanje in sprejemanje različnosti. Vrednote so pomembne za razumevanje različnosti 

pri delu na projektih posebej tedaj, ko pride do "mrtvih hodov", da ugotovimo in znamo na 

pravi način premostiti zastoje (ovire, konflikte). Poznavanje kulturnih ozadij soudeležencev 

na projektu je pomembno tako pri vzpostavljanju projektnih timov kot pri vseh medosebnih 

stikih v zvezi s projektom. Motivirani smo lahko za sam projekt (uspešnost) ali za medosebne 

odnose (socialna bližina, timsko delo). Enakopravnost, svoboda delovanja, spoštovanje 

odgovornost, transparentnost, poštenost, učinkovitost, kolegialnost, nepodkupljivost, 

strokovnost, inovativnost, odzivnost, uslužnost, vzajemnost itd., so temeljne vrednote, ki 

vplivajo na medosebne odnose. Izbor članov tima za mednarodne projekte se pogosto odvija 
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prek priporočil oziroma referenc, ki jih ima nekdo v širšem projektnem okviru. Med 

kompetencami, ki bodo najbolj vplivale na to, da se bo projekt uspešno izvajal in zaključil, so 

kompetence vodenja tima, komunikacijske kompetence in čustvena inteligentnost.  

 

Projekt ima lahko formalnega ali neformalnega vodjo. Glede na to, da ima zelo pomembno 

vlogo na projektu, mora projektni vodja imeti širok spekter strokovnih, komunikacijskih, 

osebnostnih in tehničnih kompetenc. Take kompetence so na primer: odgovornost, 

doslednost, samoiniciativnost, prijaznost, komunikativnost, čustvena inteligentnost. Zelo 

pomembne so komunikacijske kompetence, ki projektnemu vodji omogočajo, da vodi 

projektni tim, posebej, če je le-ta kulturno zelo heterogen. Za uspešno komuniciranje v 

medkulturnih projektih znotraj tima je pomemben osebni stik in zato je bolj kot vključitev 

prevajalca, primerno neposredno komuniciranje, s svojim komunikacijskim slogom in z 

uporabo svojih medosebnih kompetenc. Različni nivo jezikovnih kompetenc je premostljiva 

ovira.  

 

Organizacijska kultura je močno povezana z nacionalno kulturo. Kulturne razlike v 

projektnem delu se kažejo na različne načine in na različnih področjih projektnega dela v 

medkulturnem okolju; v obravnavanih primerih projektov je bilo izpostavljenih nekaj zadev 

oz. področij: hierarhija (odnos do vodij), neposrednost (popolnoma neposredno lahko deluje 

kot grobost, pretirana vljudnost vodi v sumničavost) v komunikaciji, sprejemanje vs. 

izogibanje odgovornosti (odločanje in kompetentnost) in s tem povezan odnos do časa. 

Medkulturne razlike se kažejo v načinu delovanja posameznika v timu. Za primer: Nizozemci 

razumejo sodelovanje na projektu kot polno odgovornost in popolno kompetentnost, Slovenci 

se pogosto čutimo kot "odposlanec", "delegat", ki zgolj posreduje odločitve nadrejenih. 

Odgovornost kot dejavnik in kompetenca se v projektnem delu kaže zelo kompleksno. Po eni 

strani gre za odnos med nadrejenim - podrejenim v njegovem lokalnem okolju in hierarhijo, ki 

je uveljavljena v tej kulturi, po drugi strani pa za odnos med vlogami (vodja - tim) v okviru 

projekta in načinih odločanja v skladu z organizacijsko kulturo projekta. Povezana pa je tudi z 

odnosom do časa, saj izmikanje odgovornosti (zaradi neodločnosti ali nekompetentnosti) 

lahko privede do zastoja na projektu in povzroči medosebni konflikt (zaradi različnega 

vrednotenja časa). Velika razlika med organizacijskimi kulturami se lahko kaže v različni 

dinamiki izvajanja projektnih aktivnosti. Na primer, da en projektni parter (Avstrijci) 
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ekstremno veliko časa posveti za zelo podrobno in temeljito načrtovanje, medtem, ko bi drug 

partner (Slovenci) za načrtovanje porabi le četrtino tega časa.  

 

Razlike, in iz tega izvirajoči konflikti, ali po drugi strani podobnosti, in s tem ujemanje, na 

področju organizacijske kulture so lahko v organiziranosti projektnega dela oziroma 

redoljubnosti. Tu izpostavljamo, da je celo znotraj nemškega kulturnega okolja, ki slovi po 

vrhunski organiziranosti, mogoče opaziti razliko med kulturama bivše Vzhodne in Zahodne 

Nemčije. Drug primer je zelo podoben slog projektnega vodenja, in s tem dobrega ujemanje, 

pri Prusih in Slovencih. Razlike v organizacijski kulturi so v načinih delovanja v projektnih 

procesih in aktivnostih. Ti načini delovanja se kažejo na primer pri odločanjih med formo in 

vsebino, med upoštevanjem pravnih norm in pravil ter zdravim razumom (angl. common 

sense). Od prevladujočih značilnosti partnerja je odvisno, kako poteka sodelovanje z njim. 

Zelo racionalni, neobremenjeni s pravili in izrazito usmerjeni na rezultat, so na primer 

Angleži, zato je sodelovanje na projektih z njimi enostavno.  

 

Motivacija na projektu poteka v dveh segmentih - eden je usmerjenost na cilj, drugi je 

kohezivnost. Projekt se lahko ustavi zaradi pomanjkanja motivacije na enem ali drugem 

segmentu. Tako se je na primer projekt ustavil, ker za slovensko matično organizacijo ni bil 

več prioriteta in v drugem primeru zato, ker madžarski ključni projektni deležniki niso 

govorili nobenega tujega jezika, se zato niso mogli enakovredno vključevati v komunikacijo 

in končno niso več videli svoje vloge v projektu. Če poteka komunikacija samo preko 

prevajalcev, eden drugega ne posluša, ker posluša prevajalca in tako ni osebnega stika in ni 

timske motivacije. Projekt ne bo uspel, če so motivi članov različni - pri enih prevladujejo 

bolj poslovni, pri drugih bolj osebni motivi. Izbor članov tima za mednarodne projekte se 

pogosto odvija prek priporočil oziroma referenc, ki jih ima nekdo v širšem projektnem okviru.  

 

Med kompetencami, ki bodo najbolj vplivale na to, da se bo projekt uspešno izvajal in 

zaključil, so kompetence vodenja tima, komunikacijske kompetence in čustvena 

inteligentnost.  

 

Javno nastopanje v smislu promocije (angl. Public Relations - PR) navzven je za projekt 

pomembno, vendar ni nujno, da to počne vodja projekta sam. Bolj pomembno je, da zna za to 

navdušiti nekoga drugega, pa tudi, da zna lobirati in pridobiti tudi medije na svojo stran. 



Gale, Marija. 2015. Medkulturne kompetence v projektnem menedžmentu, Fakulteta za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici 

 

79 

Vodja projekta mora biti verodostojen pri komunikaciji z mediji in jim znati predstaviti 

projekt tako, da ga bodo mediji nadalje promovirali na način, ki je ustrezen za določeno 

kulturno okolje. Pri komuniciranju v drugem kulturnem okolju je pomembno, da vodja 

projekta odigra formalno vlogo v ožjem smislu (če na kratko predstavimo osnovne atribute), 

bolj razširjeno komuniciranje v zvezi s projektom pa prevzame domači partner, ki ima svojo 

socialno mrežo in obvlada okolju prilagojeno komunikacijsko strategijo.  

 

Lobiranje je pomemben segment komunikacije navzven, saj projekt prek lobiranja dobi 

podporo pri ključnih deležnikih (na primer pri financerju, če gre za evropske projekte). V 

določenih okoljih, na primer v Veliki Britaniji, Avstriji in Nemčiji, je lobiranje tudi ena 

ključnih komunikacijskih aktivnosti na začetku izvajanja projekta, ki se ji nameni veliko 

pozornosti (in časa). Projektni partnerji se dogovorijo o tem, kdo bo koga lobiral. Odnos 

Slovencev do lobiranja je bistveno bolj negativen, zato sodelujoči na projektu nimajo pravih 

izkušenj in kompetenc, bremenijo pa jih tudi moralni zadržki. V različnih okoljih je odnos do 

lobiranja zelo različen. Lobiranje za projekt pomeni dostop do ključnih virov - predvsem do 

denarja in ključnih ljudi, ki imajo moč odločanja. Zato imajo nekatere države (z razvito 

evropsko projektno kulturo) tudi po deset-tisoč lobistov, Slovenija jih ima le nekaj deset. 

Lobira lahko vodja projekta ali pa član tima. Povezava med lobiranjem in projekti je ključna 

zato, da dobi projekt podporo pri odločevalcih. 

 

V obravnavanih projektih so bile izpostavljene nekatere razlike med kulturami, in sicer:  

 odnos do časa (razmejitev med "delom" in prosto komunikacijo); 

 odnos do dela (usmerjenost v storilnost (Slovenci) ali v učinkovitost (npr.: Švicarji, 

Angleži, Avstrijci).  

 

Razlika med organizacijskimi kulturami je tudi v motivaciji za neformalno komunikacijo in 

razvijanje medosebnih odnosov. Angleži, na primer, vidijo v tem priložnost za nadaljnja 

sodelovanja, sklepanje novih poslov, germanski partnerji iščejo predvsem načine za uspešen 

zaključek in realizacijo projektnih nalog. Razlike so v dinamiki in slogu delovanja pri 

izvajanju aktivnosti ter komuniciranju. Zahodne organizacijsko visoko razvite kulture (npr.: 

Švica, Anglija) so v primerjavi z našo (slovensko), bistveno bolj sproščene. V smislu 

projektnega menedžmenta to pomeni, da so procesi bistveno bolj temeljito in premišljeno 
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načrtovani, kar potem zagotavlja hitro in učinkovito realizacijo in uspešnost pri doseganju 

rezultatov. 

 

V medkulturnem okolju je pomembna tudi neverbalna komunikacija in medosebni odnosi, ki 

se iz tega razvijajo, niso povezani samo z verbalnim komuniciranjem. Zato je potrebno veliko 

časa nameniti tudi neformalni komunikaciji in druženju. V takem vzdušju se vzpostavijo 

boljši medosebni odnosi in širša komunikacija (ne vezana izključno na vsebino projekta), ki 

na koncu pripomore k uspešnosti samega projekta, spodbudi pa tudi nadaljnje sodelovanje 

med partnerji (novi projekti).  

 

Čustvena inteligentnost je sposobnost spoznati ljudi, da znaš čutiti, kaj je pri ljudeh tisto, kar 

jim je zelo pomembno in dojeti, katere so kulturno in katere so osebnostno pogojene razlike. 

S tega vidika ima čustvena inteligentnost izjemno pomembno vlogo pri vodenju projektov v 

medkulturnem okolju. Pravila projektnega menedžmenta so zelo univerzalna, velik izziv pa 

je, kako povezati ljudi iz različnih kulturnih okolij (npr. Poljaka, Španca, Nizozemca in 

Šveda) v timu. Velike razlike so med njimi lahko že pri njihovem slogu oblačenja, formalnem 

izkazovanju pozicije in moči v družbi. Pri medosebnem komuniciranju so lahko na primer 

velike razlike v transparentnosti, neposrednosti v izrekanju ali pri uporabi gest. Gestikuliranje 

v mednarodnih projektih je lahko tudi nevarno, saj gesto vsi vidijo, ne glede na to, kakšen 

jezik govoriš, a jo vsak po svoje razume.  

 

T.i. »kulturna prtljaga«, ki jo nosimo s seboj, je v medkulturnih stikih pomembnejša od 

jezikovne. Ko začenjaš delo v mednarodnih projektih je zaželeno, da že vnaprej preštudiraš 

glavne kulturne razlike; zelo koristno je, če imaš za to priložnosti v kakšni neformalni družbi. 

Še najbolj pomembna pa je kulturna osebnostna odprtost, kar pomeni, da si močno odprt za 

dojemanje in občutenje, ki je omogočeno predvsem skozi osebna druženja med udeleženci. Za 

medosebne odnose in enakovredno pozicijo med udeleženci v mednarodnih projektih sta 

pomembni tudi samozavest in nacionalna kulturna identiteta. Odkloni v eno (zaničevanje) ali 

v drugo (poveličevanje, kot je na primer pri Nemcih) stran, delujejo moteče. 

 

Kulturne razlike pa lahko pomenijo tudi prednost v smislu večje kompatibilnosti članov. Tako 

na primer Nemci, ki so zelo strukturirani in strogo upoštevajo red in pravila projektnega v 

mednarodnih projektih zelo radi delajo s Slovenci, z Balkanci, ki so bolj odprti za alternative. 
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V primerih, ko se angažiraš (zaposliš) v tujem okolju, je predvsem pomembno, da se poskušaš 

bolj identificirati s kulturo delodajalca, govoriš njegov jezik in se čim bolj celoviti seznaniš s 

kulturo nacionalnega okolja, pa tudi s samo organizacijsko kulturo, tako eksplicitno (npr. 

kodeksi obnašanja, oblačenja ipd.), kot oziroma predvsem z implicitno (vrednote). Družbeni 

mediji (npr. Facebook) so lahko za tako raziskovanje zelo koristno orodje. Od formalnega ali 

neformalnega vodje projekta je v veliki meri odvisno, koliko kulturne različnosti bomo 

prevzeli in kako jo bomo vključili v projektni menedžment, da jo bomo izkoristili kot 

prednost. Na primer, da bomo koristno uporabili švicarsko in nemško natančnost zato, da 

bomo časovno kar najbolj učinkoviti, ali angleško pragmatičnost zato, da se ne bomo 

ukvarjali preveč z malenkostmi, temveč, da bomo uresničili bistvene cilje. Od formalnega 

in/ali neformalnega vodje je odvisno, ali bo kulturne razlike izkoristil kot prednost, ali jih bo 

dojel kot slabosti in ovire, ki bodo oteževale izvajanje projekta. 

 

4.4.2 Rezultati kvantitativne analize 

  

Rezultati kvantitativne analize nam dajo vpogled v stanje na področju mednarodnega 

projektnega okolja, ki je bil omejen predvsem na vplivno območje naših respondentov iz 

kvalitativne analize, saj smo prek njih, s posredovanjem povabila za sodelovanje v raziskavi 

in spletne povezave na anketni vprašalnik, zajeli vzorec respondentov iz slovenskega in 

širšega evropskega okolja. V vzorec respondentov smo želeli zajeti osebe, ki so povezane s 

projektnim delom in lahko pojasnjujejo in vrednotijo posamezne dejavnike medkulturnega 

menedžmenta. Raziskovanje in rezultati spletne ankete (Priloga 6) se nanašajo na ugotavljanje 

povezanosti medkulturnih kompetenc projektnega menedžmenta z uspešnostjo projektov, ki 

pomeni doseganje poslovnih učinkov projektov s treh vidikov: ciljev, procesov za doseganje 

ciljev in ravni, na katerih se ti procesi odvijajo. Posebej v kontekstu izvajanja 

mednarodnih/medkulturnih projektov pa se uspešnost meri z vidika integracije in povezovanja 

projekta z okoljem (ZPM).  
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4.4.2.1 Preglednice za prikaz rezultatov 

 

Tabela 4.4: Izkušnje s projektnim delom 

Ali imate izkušnje s projektnim delom (na katerem koli področju 

življenja)?  
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

Da 172 96,6 

Ne 6 3,4 

Skupaj 178 100,0 

Manjkajoči   1   

Skupaj 179   

Vir: Gale, lastna raziskava/spletna anketa (2015) 

 

Tabela 4.5: Uspešnost projektov 

Kako uspešni so bili projekti, v katerih ste sodelovali?  Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

delno uspešni 4 2,3 

niti uspešni, niti neuspešni 4 2,3 

uspešni 138 79,8 

popolnoma uspešni 27 15,6 

Skupaj 173 100,0 

Manjkajoči   6   

Skupaj 179   

Vir: Gale, lastna raziskava/spletna anketa (2015) 

 

Tabela 4.6: Vloga v projektni organizaciji 

Kakšne pozicije pretežno prevzemate v projektnem delu? Frekvenca Odstotek 

vodja 110 40,3 

sodelavec v projektni skupini, član tima 125 45,8 

samostojno strokovno delo 32 11,7 

drugo 6 2,2 

Skupaj 273 100,0 

Vir: Gale, lastna raziskava/spletna anketa (2015) 
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Tabela 4.7: Mednarodne izkušnje 

Ali imate izkušnje s projektnim delom v 

mednarodnem/medkulturnem okolju?  
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

Da 141 80,1 

Ne 35 19,9 

Skupaj 176 100,0 

Manjkajoči 
 

3   

Skupaj 179   

Vir: Gale, lastna raziskava/spletna anketa (2015) 

 

Tabela 4.8: Področje izvajanja projektov 

V kakšnih projektih pretežno sodelujete? Frekvenca Odstotek 

tehničnih 34 12,1 

ekonomsko-gospodarskih 50 17,8 

družbeno-političnih 32 11,4 

socialnih 56 19,9 

kulturnih 40 14,2 

okoljskih 31 11,0 

drugih (npr. krizni in posebni dogodki, itd.) 38 13,5 

Skupaj 281 100,0 

Vir: Gale, lastna raziskava/spletna anketa (2015) 

 

Tabela 4.9: Področje projektnega dela glede na strokovno izobrazbo 

Na katerem področju se pretežno vključujete v projektno delo?   Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

strokovnem (po izobrazbi in karierni usmeritvi) 119 66,9 

splošnem - neodvisno od strokovnega področja 28 15,7 

drugo (interdisciplinarno, oboje enako) 31 17,4 

Skupaj 178 100,0 

Manjkajoči 1   

Skupaj 179   

Vir: Gale, lastna raziskava/spletna anketa (2015) 
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Tabela 4.10: Pojavnost projektov 

V kakšnih projektih, glede na gostoto pojavljanja, pretežno 

sodelujete?  
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

enkratni 103 59,5 

multiprojektni procesi, programi, portfelji 63 36,4 

drugo 7 4,0 

Skupaj 173 100,0 

Manjkajoči   6   

Skupaj 179   

Vir: Gale, lastna raziskava/spletna anketa (2015) 

 

Tabela 4.11: Multikulturnost projektnih skupin 

V kakšnih projektnih skupinah,glede na njeno sestavo, pretežno 

sodelujete? 
Frekvenca Odstotek 

monokulturna, samo ena narodnost 73 33,5% 

multikulturna, 2 do 4 narodnosti 73 33,5% 

multikulturna, več kot 4 narodnosti 68 31,2% 

drugo 4 1,8% 

Skupaj 218 100,0% 

Vir: Gale, lastna raziskava/spletna anketa (2015) 

 

Tabela 4.12: Območje izvajanja in število partnerjev projektov 

V kakšnih projektih, glede na območje, pretežno sodelujete?  Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

lokalni 13 7,3 

regionalni 11 6,2 

lokalni in regionalni v sodelovanju s tujim partnerjem 22 12,4 

nacionalni 29 16,3 

nacionalni v sodelovanju s tujimi partnerji 18 10,1 

čezmejni 1 0,6 

evropski - centralizirani 18 10,1 

evropski - decentralizirani 23 12,9 

mednarodni z enim tujim partnerjem 2 1,1 
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mednarodni z več tujimi partnerjem 38 21,3 

mednarodni - globalni 1 0,6 

drugo 2 1,1 

Skupaj 178 100,0 

Manjkajoči 1   

Skupaj 179   

Vir: Gale, lastna raziskava/spletna anketa (2015) 

 

Tabela 4.13: Jezik komunikacije 

Kateri jezik pretežno uporabljate v poslovni komunikaciji pri 

izvajanju projektov?  
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

materni 77 44,3 

tuj 97 55,7 

Skupaj 174 100,0 

Manjkajoči 5   

Skupaj 179   

Vir: Gale, lastna raziskava/spletna anketa (2015) 

 

Tabela 4.14: Osebne vrednote v projektnem menedžmentu 

Koliko osebne vrednote vodij/menedžerjev vplivajo na projektni 

menedžment?  
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

manj pomembno vplivajo 3 1,7 

vplivajo 36 20,5 

zelo pomembno vplivajo 89 50,6 

odločilno vplivajo 48 27,3 

Skupaj 176 100,0 

Manjkajoči 3   

Skupaj 179   

Vir: Gale, lastna raziskava/spletna anketa (2015) 
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Tabela 4.15: Kompetence v projektnem menedžmentu 

Koliko kompetence vodij/menedžerjev 

vplivajo na projektni menedžment?  

N Povprečje Mediana Odklon 

osebnostne kompetence/sposobnosti 176 4,30 4,00 ,637 

veščine vodenja 177 4,48 5,00 ,594 

poslovne veščine 176 3,96 4,00 ,736 

znanje 177 4,11 4,00 ,698 

izkušnje 175 4,26 4,00 ,711 

Vir: Gale, lastna raziskava/spletna anketa (2015) 

 

Tabela 4.16: Struktura respondentov po spolu 

Spol Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

moški 56 31,6 

ženski 121 68,4 

Skupaj 177 100,0 

Manjkajoči 2  

Skupaj 179  

Vir: Gale, lastna raziskava/spletna anketa (2015) 

 

Tabela 4.17: Stopnja izobrazbe 

Najvišja zaključena stopnja izobrazbe Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

srednja 6 3,4 

višja, visoka 95 54,0 

magisterij, specializacija 56 31,8 

doktorat 19 10,8 

Skupaj 176 100,0 

Manjkajoči 3  

Skupaj 179  

Vir: Gale, lastna raziskava/spletna anketa (2015) 
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Tabela 4.18: Področje izobrazbe 

Področje najvišje pridobljene izobrazbe Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

splošna 6 3,4 

družboslovna 121 69,1 

naravoslovno-tehnična 35 20,0 

drugo (ali več področij) 13 7,4 

Skupaj 175 100,0 

Manjkajoči 4  

Skupaj 179  

Vir: Gale, lastna raziskava/spletna anketa (2015) 

 

Tabela 4.19: Specializacija iz projektnega menedžmenta 

Specializacija iz projektnega menedžmenta Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

Da 15 8,8 

Ne 156 91,2 

Skupaj 171 100,0 

Manjkajoči 8  

Skupaj 179  

Vir: Gale, lastna raziskava/spletna anketa (2015) 

 

Tabela 4.20: Znanje tujih jezikov 

Število tujih jezikov, ki jih obvladam (aktivno znanje) Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

0 2 1,3 

1 42 27,1 

2 68 43,9 

3 32 20,6 

4 8 5,2 

5 2 1,3 

33 1 ,6 

Skupaj 155 100,0 

Manjkajoči 24  

Skupaj 179  

Vir: Gale, lastna raziskava/spletna anketa (2015) 
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Tabela 4.21: Starostna struktura  

Starost Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

25-35 let 42 25,5 

36-45 let 54 32,7 

46-55 let 52 31,5 

56-65 let 15 9,1 

66 in več let 2 1,2 

Skupaj 165 100,0 

Manjkajoči 14  

Skupaj 179  

Vir: Gale, lastna raziskava/spletna anketa (2015) 

 

4.5 Analiza in interpretacija rezultatov 

 

Rezultati kvalitativnega raziskovanja prek intervjujev so nam dali poglobljen vpogled v 

ključne dejavnike projektnega menedžmenta v mednarodnem/medkulturnem okolju. Ta 

izhodišča in ugotovitve, do katerih smo prišli prek analiziranja primerov iz prakse, so nam 

predstavljali dobro podlago za okvirjanje kvantitativne raziskave, hkrati pa nam omogočali 

tudi celovitejšo interpretacijo rezultatov spletne ankete, ki se nanaša na ugotavljanje 

povezanosti medkulturnih kompetenc projektnega menedžmenta z uspešnostjo projektov.  

 

4.5.1 Interpretacija rezultatov intervjujev 

 

V pogovorih z osebami, ki so strokovni eksperti na področju projektnega dela in/ali so 

neposredno vključeni v projektni menedžment v mednarodnem/medkulturnem okolju, je bilo 

izpostavljenih veliko dejavnikov, ki vplivajo na izvajanje projektov predvsem z vidika 

medkulturnih razlik in odnosov, ki se porajajo in odvijajo v povezavi s pojavnostjo in 

izvajanjem projektov. »Kulturna prtljaga«, ki jo nosimo s seboj, je v medkulturnih stikih 

pomembnejša od jezikovne. 

 

Različne vloge v projektu dajejo različne izkušnje. Pri projektnem delu v medkulturnem 

okolju se srečujemo z različnostjo kultur in različnostjo osebnostnih lastnosti. Organizacijska 
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kultura je močno povezana z nacionalno kulturo. Kulturne razlike v projektnem delu se kažejo 

na različne načine in na različnih področjih projektnega dela v medkulturnem okolju. 

Različnost kulturnih vzorcev se kaže v načinih komunikacije, v razumevanju oziroma 

sprejemanju odgovornosti, v odnosu do časa in v odnosu do dela nasploh. Medkulturne 

razlike se kažejo v načinu delovanja posameznika v timu. Poznavanje kulturnih ozadij 

soudeležencev na projektu je pomembno tako pri vzpostavljanju projektnih timov kot pri vseh 

medosebnih stikih v zvezi s projektom. Med kompetencami, ki bodo najbolj vplivale na to, da 

se bo projekt uspešno izvajal in zaključil ter jih mora s tega vidika projektni vodja posedovati 

in izražati, so kompetence vodenja tima, komunikacijske kompetence in čustvena 

inteligentnost.  

 

Projekt, ne glede na to, kakšna je njegova vsebina, ima neke stalnice, standardne zahteve, 

kako delati s projektnim timom, kako komunicirati v mreži deležnikov in s projektnimi 

partnerji ali s projektnim timom. To morajo znati delodajalci postaviti kot zahteve, ko iščejo 

kandidata za vodenje projekta. Izhodišče je, da je projektni vodja zelo širok pojem. Projekte in 

s tem projektno vodenje imamo na vseh področjih: od industrije, pridelovalne dejavnosti, 

storitvene dejavnosti, javne uprave, civilne družbe itd. Poseben segment projektne dejavnosti 

je povezan z evropskimi finančnimi sredstvi. V tem segmentu gre predvsem za poznavanje 

skladov in programov EU, pomembno je vedeti, kje pridobiti sredstva in na kakšen način, kje 

iskati partnerje itd. Projektno vodenje na nekem tehničnem področju pa je nekaj čisto 

drugega. V tem primeru ne gre za pridobivanje sredstev, ampak gre za raziskavo, analizo trga, 

raziskavo možnih partnerjev, kje bi lahko našli kupce, dobavitelja itd. Tisto, kar združuje in je 

ključno za projektno vodenje na katerem koli področju projektnega dela, pa so kompetence. 

Med najpomembnejšimi splošnimi kompetencami so proaktivna komunikacija, iznajdljivost, 

aktivnost, odgovornost, odprtost, kreativnost, samostojnost, prilagodljivost. Za posamezno 

področje so potrebne specifične kompetence, v mednarodnem okolju pa so posebej 

pomembne medkulturne kompetence, ki so predvsem mlajši generaciji na trgu dela že kar 

samoumevna dimenzija, tako kot študentske izmenjave in druge oblike mobilnosti, jezikovna 

izobraževanja ali globalna komunikacija prek družbenih medijev. Mednarodno delovanje pa 

ni omejeno le na Evropo, temveč na širše globalnem okolje, kjer pa je potrebno spoznavanje 

in dojemanje še bistveno kompleksnejših kulturnih različnosti in dolgoročne mobilnosti.  
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Bistvo projekta je, da ustvarja novo vrednost, tako z vidika doseženih rezultatov, kot z vidika 

organizacijske kulture, ki se oblikuje in nove skupnosti - tima, ki se na novo formira. 

Motivacija članov za delo na projektu poteka v dveh segmentih - eden je usmerjenost na 

doseganje cilja projekta, drugi je kohezivnost v odnosih med udeleženci. Odprtost za 

sprejemanje kulturne drugačnosti je nujen pogoj za uspešno delovanje projektnih članov v 

mednarodnih/medkulturnih okoljih. Za medosebne odnose in enakovredno pozicijo med 

udeleženci v mednarodnih projektih sta pomembni tudi samozavest in nacionalna kulturna 

identiteta. Izjemno pomembno vlogo pri vodenju projektov v medkulturnem okolju ima 

čustvena inteligentnost 

 

Ob razmišljanjih o povezanosti projektnega menedžmenta in izvajanjem projektov je bilo 

posebej izpostavljeno, da mora projektni vodja imeti izjemno veliko zmožnosti, da bo njegovo 

delovanje v projektnem okolju avtonomno in učinkovito. Med ključnimi zmožnostmi so 

osebne kompetence za komunikacijo z deležniki in vodenje skupine z motivacijo, veščine 

poslovnega in procesnega vodenja projektov s koordinacijo in organizacijo procesov in virov. 

Vključeni v projektni menedžment morajo obvladovati poslovne veščine za nadzor, 

upravljanje tveganj in reševanje konfliktov, imeti morajo znanja in izkušnje ter biti morajo 

usposobljeni za neposredno strokovno delo in tudi za evalvacijo projektnega dela in 

projektnih rezultatov. Projektni vodja v vlogi voditelja mora biti komunikator, imeti mora 

sposobnosti strateškega razmišljanja in reševanja problemov, biti mora dober pogajalec ter 

organizator, obvladovati mora časovne dimenzije projekta itd. Projektni vodja mora imeti 

osebne in splošne kompetence, pa tudi specifične kompetence iz različnih področij 

projektnega menedžmenta - to so skupine vedenjskih, okoljskih in tehničnih kompetenc 

(oziroma kompetenc projektnega vodje, kot jih definira IPMA kompetenčni model). Te 

kompetence pa mora projektni vodja obvladati ne glede na različnost kulturnega okolja, saj se 

le-te v domačem kulturnem okolju, (ki pa je lahko na mikro-nivoju tudi kulturno 

diferencirano) niti ne razlikujejo bistveno od kompetenc v medkulturnem okolju. 

 

4.5.2 Interpretacija rezultatov spletne ankete 

 

Z uvodnim vprašanjem v spletni anketi (Priloga 4): "Ali imate izkušnje s projektnim delom?", 

smo želeli razmišljanje respondentov v nadaljevanju ankete, osredotočiti na dejansko 

projektno delo, ki ga morda opravljajo le v omejenem obsegu v okviru svojega siceršnjega 



Gale, Marija. 2015. Medkulturne kompetence v projektnem menedžmentu, Fakulteta za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici 

 

91 

dela. Iz povzetka rezultatov spletne ankete (Priloga 6) izhajajo argumentirani odgovori na 

naše ključno raziskovalno vprašanje, kako oziroma kateri dejavniki vplivajo na uspešen 

projektni menedžment v mednarodnem/medkulturnem okolju. Velika večina (96,8% vseh 

odgovorov) respondentov ima izkušnje s projektnim delom. Respondenti imajo v veliki večini 

(80,1% vseh odgovorov) izkušnje s projektnim delom v mednarodnem/medkulturnem okolju. 

Respondenti so se pri odgovorih na vprašanje glede formalne pozicije/vloge, ki jo pretežno 

imajo na projektih, na katere se nanašajo njihovi odgovori, največkrat (45,8% vseh 

odgovorov) opredelili, da imajo na projektu vlogo oziroma pozicijo člana projektnega tima 

oziroma sodelavca v projektni skupini.  

 

Med respondenti je bilo 68,4% žensk in 31,6% moških. Struktura respondentov po spolu je 

povezana z ugotovitvama v intervjuju z respondentoma, da je na socialnem področju 

projektnega dela angažiranih več žensk in rezultatom ankete glede področij izvajanja 

projektov, kjer smo ugotovili, da se največji delež projektov izvaja na socialnem področju. 

Največ respondentov (54% vseh odgovorov) ima višjo ali visoko izobrazbo in najvišjo 

pridobljeno stopnjo izobrazbe na družboslovnem področju (69% vseh odgovorov). 

Specializacijo na področju projektnega menedžmenta ima manj kot desetina respondentov. 

Respondenti v povprečju obvladajo več kot dva jezika (2,3) in v poslovni komunikaciji pri 

izvajanju projektov uporabljajo nekaj manj kot dva jezika (1,9). Aktivno obvlada dva tuja 

jezika 43,9% respondentov; zanimiv je podatek, da je enak odstotek (1,3%) tistih 

respondentov, ki ne obvladajo nobenega tujega jezika, kot tistih, ki jih obvladajo pet. 

Najstarejši respondent ima 70 let, najmlajši 25. Povprečna starost respondentov je 43,5 let. 

Najpogostejša starostna skupina je v razredu od 36 do 45 let starosti. 

 

Iz odgovorov respondentov o multikulturnosti pri sestavi projektnih skupin izhaja, da je 

približno enak delež projektnih skupin s člani samo ene narodnosti (35% vseh odgovorov), 

dvema do štirimi narodnostmi in več kot štirimi narodnostmi. Iz podatkov torej izhaja, da je 

večina projektov (65% vseh odgovorov) multikulturnih iz vidika sestave projektnih skupin. 

Respondenti so odgovarjali na vprašanje glede povezanosti področja njihovega vključevanja v 

projektno delo s področjem njihove strokovne izobrazbe. Najpogosteje (66,9% vseh 

odgovorov) se respondenti vključujejo v projektno delo na svojem strokovnem področju. V 

poslovni komunikaciji pri izvajanju projektov nekaj več kot polovica respondentov (55,7% 

vseh odgovorov) uporablja tuj jezik.  
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Respondenti so po lastni zaznavi, vrednotenju in po kriterijih, ki so veljali, ali veljajo za 

projekte, s katerimi imajo izkušnje, ocenjevali uspešnost projektov. Največ, 79,8% vseh 

respondentov, jih je ocenilo kot uspešne, kot popolnoma uspešne pa 15,6% vseh, ki so 

odgovarjali na vprašanje. Enak delež (2,3%) vseh projektov so respondenti ocenili kot delno 

uspešne oziroma kot niti uspešne, niti neuspešne. Kot neuspešen ni bil ovrednoten nobeden od 

projektov, na katere so se nanašali odgovori respondentov. 

 

Respondenti so se z odgovori odločali za razporeditev projektov po področjih družbenega 

življenja (skladno s PEST strukturo projektnega okolja) s tem, da so imeli možnost opredeliti 

več področij dejavnosti projektov, glede na njihove konkretne izkušnje. Največji delež 

projektov se glede na opredelitev respondentov odvija na področju družbene problematike. 

Respondenti so odgovarjali na vprašanje glede sodelovanja v projektih po kriteriju gostote 

pojavljanja. Največji delež (59,5% vseh odgovorov) zajemajo enkratni projekti. Respondenti 

so v odgovorih o karakteristikah projektov glede na območje izvajanja in število tujih 

partnerjev opredelili, da so najpogostejši mednarodni projekti, pri katerih sodeluje več tujih 

partnerjev (21,3% vseh odgovorov). Glede na sodelovanje tujih partnerjev v projektih in ob 

hkratni že predstavljeni opredelitvi, da sodelovanje tujega partnerja predstavlja medkulturno 

dimenzijo projekta, lahko ugotovimo, da je večina (69,1% vseh odgovorov respondentov) 

projektov multikulturnih.  

 

Respondenti menijo, da med kompetencami projektnih članov (vodij in članov timov), ki: 

 odločilno vplivajo na projektno delo, najbolj vpliva sposobnost reševanja problemov 

(49 %), najmanj pa redoljubnost (13%); 

 zelo pomembno vplivajo na projektno delo, najbolj vplivajo veščine govorne in pisne 

komunikacije (56%), najmanj pa redoljubnost (37%); 

 vplivajo na projektno delo, najbolj vpliva redoljubnost (42%), najmanj pa sposobnost 

reševanja problemov (6%). 

Respondenti so se v največji meri (50,6% vseh odgovorov) opredelili, da osebne vrednote 

vodij/menedžerjev projektov zelo pomembno vplivajo na projektni menedžment. Nihče od 

respondentov ne meni, da osebne vrednote vodij/menedžerjev projektov sploh ne vplivajo na 

projektni menedžment, le 1,7% vseh, ki so odgovarjali na to vprašanje pa jih meni, da osebne 
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vrednote vodij/menedžerjev manj pomembno vplivajo na projektni menedžment. Nobeden od 

respondentov ne meni, da kompetence sploh ne vplivajo na projektni menedžment. 

 

Respondenti menijo, da med kompetencami, ki: 

 odločilno vplivajo na projektni menedžment, najbolj vplivajo veščine vodenja (52%), 

najmanj pa poslovne veščine (23%); 

 zelo pomembno vplivajo na projektni menedžment, najbolj vplivajo osebnostne 

kompetence/sposobnosti (53%), najmanj pa veščine vodenja (44%);  

 vplivajo na projektni menedžment, najbolj vplivajo poslovne veščine (24%), najmanj 

pa veščine vodenja (3%). 

 

Respondenti menijo, da med kompetencami projektnih vodij/menedžerjev, ki: 

 odločilno vplivajo na uspešnost projektov, najbolj vpliva sposobnost reševanja 

problemov (47%), najmanj pa redoljubnost (12%); 

 zelo pomembno vplivajo na uspešnost projektov, najbolj vpliva sposobnost 

komuniciranja v različnih okoljih (54%), najmanj pa prijaznost (38%); 

 vplivajo na uspešnost projektov, najbolj vpliva strpnost (36%), najmanj pa 

usmerjenost na rezultate (8%). 

 Posebej interpretiramo statistično preverjanje prve hipoteze - H1: "Medkulturne 

kompetence projektnega menedžerja se bodo pozitivno povezovale z uspešnostjo 

izvajanja projektov v medkulturnem in mednarodnem okolju." Tukaj smo s statistično 

metodo (Pearsonova korelacija) izračunali korelacije (povezanosti) med posameznimi 

kompetencami in oceno uspešnostjo projektov. Cilj je bil ugotoviti, ali med 

uspešnostjo in določeno kompetenco obstaja statistično pomembna povezanost in 

kako močna je ta povezanost. Iz tabele lahko razberemo statistično pomembne 

povezave, ki so označene z zvezdico in moč povezanosti. Povezanost pomeni, da, če 

se kompetenca poveča, se poveča tudi uspešnost (in obratno).  
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Tabela 4.22: Povezanost kompetenc z uspešnostjo projektov 

Korelacije 

Kako uspešni so bili projekti, v katerih ste sodelovali? 

veščine govorne in pisne komunikacije 

Pearsonova korelacija 0,10 

p-vrednost (2-stranska) 0,21 

N 168 

sposobnost komuniciranja v različnih okoljih (obvladovanje 

tehnik, strategij in orodij) 

Pearsonova korelacija 0,10 

p-vrednost (2-stranska) 0,19 

N 168 

čustvena inteligentnost 

Pearsonova korelacija 0,08 

p-vrednost (2-stranska) 0,33 

N 170 

zanesljivost 

Pearsonova korelacija 0,185
*
 

p-vrednost (2-stranska) 0,02 

N 167 

odgovornost 

Pearsonova korelacija 0,05 

p-vrednost (2-stranska) 0,52 

N 169 

etičnost 

Pearsonova korelacija 0,14 

p-vrednost (2-stranska) 0,06 

N 169 

samoiniciativnost 

Pearsonova korelacija 0,02 

p-vrednost (2-stranska) 0,79 

N 167 

samospoštovanje 

Pearsonova korelacija 0,04 

p-vrednost (2-stranska) 0,62 

N 168 

spoštovanje vrednot drugih 

Pearsonova korelacija 0,161
*
 

p-vrednost (2-stranska) 0,04 

N 168 

sodelovanje z drugimi 

Pearsonova korelacija 0,14 

p-vrednost (2-stranska) 0,06 

N 166 

usmerjenost na stranke 

Pearsonova korelacija -0,01 

p-vrednost (2-stranska) 0,90 

N 167 

usmerjenost na rezultate 

Pearsonova korelacija 0,08 

p-vrednost (2-stranska) 0,29 

N 169 
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osebna stabilnost 

Pearsonova korelacija 0,11 

p-vrednost (2-stranska) 0,17 

N 169 

iznajdljivost 

Pearsonova korelacija 0,06 

p-vrednost (2-stranska) 0,41 

N 169 

prilagodljivost 

Pearsonova korelacija 0,10 

p-vrednost (2-stranska) 0,21 

N 169 

sistematičnost 

Pearsonova korelacija 0,03 

p-vrednost (2-stranska) 0,65 

N 169 

samostojnost 

Pearsonova korelacija 0,02 

p-vrednost (2-stranska) 0,81 

N 168 

prijaznost 

Pearsonova korelacija 0,04 

p-vrednost (2-stranska) 0,61 

N 168 

redoljubnost 

Pearsonova korelacija 0,03 

p-vrednost (2-stranska) 0,74 

N 168 

sposobnost reševanja problemov 

Pearsonova korelacija 0,183
*
 

p-vrednost (2-stranska) 0,02 

N 168 

vztrajnost 

Pearsonova korelacija 0,10 

p-vrednost (2-stranska) 0,21 

N 167 

sposobnost strateškega razmišljanja 

Pearsonova korelacija 0,15 

p-vrednost (2-stranska) 0,06 

N 169 

kreativnost 

Pearsonova korelacija 0,11 

p-vrednost (2-stranska) 0,17 

N 169 

kredibilnost 

Pearsonova korelacija 0,167
*
 

p-vrednost (2-stranska) 0,03 

N 169 

entuziazem 

Pearsonova korelacija 0,14 

p-vrednost (2-stranska) 0,07 

N 169 
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strokovna znanja 

Pearsonova korelacija 0,15 

p-vrednost (2-stranska) 0,06 

N 169 

delovne izkušnje 

Pearsonova korelacija 0,10 

p-vrednost (2-stranska) 0,19 

N 168 

izkušnje v projektnem menedžmentu 

Pearsonova korelacija 0,172
*
 

p-vrednost (2-stranska) 0,03 

N 168 

sposobnost za timsko delo 

Pearsonova korelacija 0,15 

p-vrednost (2-stranska) 0,05 

N 169 

(samo)motivacija 

Pearsonova korelacija 0,12 

p-vrednost (2-stranska) 0,13 

N 169 

nekonfliktnost 

Pearsonova korelacija 0,10 

p-vrednost (2-stranska) 0,19 

N 169 

Integriteta 

Pearsonova korelacija 0,13 

p-vrednost (2-stranska) 0,10 

N 168 

strpnost 

Pearsonova korelacija 0,09 

p-vrednost (2-stranska) 0,22 

N 168 

predanost 

Pearsonova korelacija 0,15 

p-vrednost (2-stranska) 0,06 

N 167 

Vir: Gale, lastna raziskava/spletna anketa (2015) 

 

Z analizo rezultatov spletne ankete tako končno preverjamo v uvodu predstavljene hipoteze. 

Prvo hipotezo smo izoblikovali iz raziskovalnega vprašanja, ki je bilo zastavljeno z namenom, 

da raziščemo, kako oziroma kateri dejavniki vplivajo na uspešen projektni menedžment in z 

namenom ugotavljanja, ali posedovanje in izraženost medkulturnih kompetenc projektnega 

menedžmenta vpliva na uspešnost izvajanja projektov v medkulturnem/mednarodnem okolju. 

Tako smo z analizo rezultatov spletne ankete potrdili prvo hipotezo (Priloga 7) - H1: 

"Medkulturne kompetence projektnega menedžerja se bodo pozitivno povezovale z 

uspešnostjo izvajanja projektov v medkulturnem in mednarodnem okolju." Na osnovi 
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rezultatov analize anketnega vprašalnika smo na osnovi opisne statistike, ki nam je povedala 

razlike v povprečjih vrednosti in s T-testom, ki nam pojasni, ali so te razlike statistično 

pomembne, preverjali našo drugo hipotezo (Priloga 8) - H2: "Spol vpliva na izraženost 

kompetenc, ker ženske v večji meri kot moški menijo, da ključne medkulturne kompetence 

vplivajo na uspešnost projektov v medkulturnem okolju." Statistično pomembne razlike med 

spoloma se pojavljajo samo pri izraženosti kompetence "prijaznost" in "sodelovanje z 

drugimi", in sicer v korist žensk (Priloga 8). Zaradi te ugotovitve H2 nismo mogli potrditi. S 

statistično analizo smo potrdili tretjo hipotezo - H3: "Osebnostne vrednote in kompetence 

vodij/menedžerjev/članov projektov zelo pomembno vplivajo na projektni menedžment." 

Hipotezo smo preverjali s Hi-kvadrat testom za preizkus enake verjetnosti. Ugotovili smo, da 

se pojavljajo statistično pomembne razlike med odgovori, zato jih lahko posplošimo na 

celotno populacijo in odstotke potrdimo. S tem lahko potrdimo našo hipotezo, da osebnostne 

vrednote in kompetence zelo pomembno vplivajo na projektni menedžment (Priloga 9). 

 

 

5 ZAKLJUČEK 

 

 

V magistrski nalogi smo naredili podroben uvid v področje medkulturnih kompetenc v 

povezavi s projektnim menedžmentom v globaliziranem poslovnem okolju z namenom, da 

prispevamo delček v mozaik prizadevanj, da se bo naša vedno bolj prepletena in soodvisna 

družba razvijala ter bogatila z uspešnimi projekti, ki jih bodo vodili in izvajali projektni 

menedžerji ter člani timov z ustreznimi kompetencami, in sicer na pravi način. Na podlagi 

teoretskih izhodišč smo se v nalogi usmerili v kvalitativno in kvantitativno raziskovanje naših 

ključnih tematik oziroma povezanosti med njima. S kritično refleksijo razmišljanj in zapisov 

teoretikov v različnih virih ter prek analiziranja praktičnih izkušenj smo spoznali, da je 

projektni menedžment koncepcija dveh vsebinskih področij: upravljanja procesnih aktivnosti 

in virov projekta ter vodenja ljudi, angažiranih na projektih prek komunikacije, ki vključuje 

motivacijo in, kar je še poseben izziv pri projektih v medkulturnem okolju, odnose med 

ljudmi.  

 

V nalogi smo povzeli ugotovitve najnovejše raziskave finskih raziskovalcev o kompetencah v 

sodobnih razmerah mobilnosti (predvsem mladih), ki niso le tradicionalne – značilne, temveč 
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tudi "skrite" in tvorijo nov nabor medkulturnih kompetenc: produktivnost, odpornost in 

radovednost. V zvezi s kompetencami projektnega menedžmenta smo se seznanili s 

konceptom IPMA – "oko kompetenc", ki združuje širok nabor kompetenc v treh sklopih.  

 

Z različni metodami družboslovnega raziskovanja smo dobili kar najbolj celovit vpogled v 

obravnavane tematike in hkrati preverili naše hipoteze o tem, da obstaja povezanost med 

medkulturnimi kompetencami udeležencev projektov in projektnim menedžmentom v 

mednarodnem/medkulturnem okolju. Z analizo rezultatov spletne ankete smo preverjali tri 

hipoteze. Pri tem smo prišli do ugotovitev, da se medkulturne kompetence projektnega 

menedžerja pozitivno povezujejo z uspešnostjo izvajanja projektov v medkulturnem in 

mednarodnem okolju, da spol ne vpliva bistveno na izraženost kompetenc ter da osebnostne 

vrednote in kompetence projektnih vodij ter članov zelo pomembno vplivajo na projektni 

menedžment. 

 

Sklepna ugotovitev je, da smo z nalogo uspešno uresničili zastavljene cilje. Odgovorili smo 

na zastavljeno raziskovalno vprašanje, kako oziroma kateri dejavniki vplivajo na uspešen 

projektni menedžment v medkulturnem in mednarodnem okolju. Ključni prispevek 

magistrske naloge je v ugotovitvi, ki jo lahko potrdimo prek izvedenih raziskovanj, da 

posedovanje in obvladovanje niza specifičnih medkulturnih kompetenc projektnega 

menedžerja za obvladovanje medkulturnih razlik ter učinkovito komuniciranje v zapletenem 

projektnem okolju pozitivno vplivajo na uspešno izvajanje in realizacijo projektov v 

mednarodnem in medkulturnem okolju.  

 

Upamo, da smo z zgornjim prispevkom dodatno osvetlili medkulturne kompetence kot ene 

najpomembnejših segmentov širšega koncepta zmožnosti, ki naj jih posedujejo in izražajo 

formalni ter neformalni vodje in člani projektnih timov v procesih projektnega menedžmenta. 

Z nalogo smo odprli prostor za nadaljnja raziskovanja obravnavanega področja. Zanimivo bi 

bilo na primer podrobneje raziskati, kako posamezni elementi medkulturnih kompetenc 

vplivajo na konkretno delovanje vodij globalnih projektov, kako izoblikovati konsistenten 

kompetenčni model za različna področja projektnega dela, ali se kompetenčni modeli 

projektnega menedžmenta med posameznimi kulturnimi okolji razlikujejo in kako se 

razlikujejo, kako izraženost medkulturnih kompetenc obravnavati v kadrovski selekciji pri 

izboru projektnih vodij tako znotraj organizacij kot na trgu dela itd.  
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Priloga 1: Povabilo za sodelovanje v intervjuju 

 

Spoštovani. 

 

 

Ime mi je Marija Gale. Na Fakulteti za uporabne družbene študije iz Nove Gorice  

pripravljam magistrsko nalogo na temo Medkulturne kompetence v projektnem menedžmentu.  

Mentor je red. prof. dr. Dejan Jelovac.  

 

V svoje zaključno delo ob zaključku študija Medkulturnega menedžmenta bi rada vključila strokovnjake s 

področja projektnega menedžmenta, s katerimi sem tako ali drugače v preteklosti prišla v stik ali z njimi 

sodelovala. Zanimajo me vaši pogledi, mnenja, stališča do tematike medkulturne kompetence projektnih vodij in 

uspešnost projektnega menedžmenta.  

 

V nalogi bi namreč rada vključila kar največ dosegljivih konkretnih izkušenj in pogledov, ki bi dejansko potrdili 

postavljeno domnevo, da posedovanje in dobro izražene medkulturne kompetence pomembno prispevajo k 

uspešnemu projektnemu menedžmentu in izvedbi projektov.  

  

V prilogi vam posredujem svojo potrjeno dispozicijo in okvirna vprašanja, s katerimi želim zaokrožiti vsebino 

pogovora/predstavitve vaših pogledov in izkušenj iz projektnega vodenja in medkulturnih kompetenc, kar je 

tema moje magistrske naloge.  

  

Vprašanja so za okvir o tem, kaj projektni vodje v praski smatrajo za medkulturne kompetence, kako se le-te 

izražajo pri delu na projektih in kako le-te pripomorejo k uspešnemu vodenju projektov.  

  

Za pomoč, razumevanje in vašo pripravljenost na sodelovanje že vnaprej iskrena hvala.  

  

Lep dan, Marija  Gale 

 

M: 040 423361 

 



 

 

Priloga 2: Opomnik za intervju 

 

Uvodno – izhodišča izkušenj v projektnem menedžmentu v medkulturnem/ mednarodnem okolju - opis 

1. Kakšne so vaše izkušnje s projektnim delom? 

2. Ali imate izkušnje s projektnim delom  v mednarodnem/ medkulturnem okolju? 

3. Ali so bili projekti, ki jih boste imeli v mislih v nadaljevanju tega vprašalnika, uspešni? 

 

 

Projektni menedžment in komuniciranje v medkulturnem okolju  

Zanima nas vaše mnenje 

1. Kaj je najpomembnejša vloga projektnega vodje kot nosilca komunikacijskih aktivnosti na projektu? 

2. Katere komunikacijske veščine so najpomembnejše za interno komuniciranje v multikulturnem okolju? 

3. Kakšen je pomen obvladovanja jezikov/ medjezikovnih razlik za uspešno projektno delo/vodenje? 

4. Kako pomembno je obvladovanje jezikov projektnih članov/partnerjev mednarodnih projektov? 

5. Ali je ustrezna rešitev znanje "skupnega" jezika (angleščina) v poslovnih stikih oz. pri projektnem delu? 

6. Koliko je pomembno interesno komuniciranje (pogajanja in lobiranje) v mednarodnih projektih?                                                                                                     

7. Katere komunikacijske veščine mora pri interesnem komuniciranju obvladovati projektni vodja?  

8. Zakaj je pomembno javno nastopanje projektnega vodja?                           

9. Katere komunikacijske veščine mora obvladati projektni vodja za učinkovito javno nastopanje?  

10. Kaj je pomembno za komunikacijo v promocijskih aktivnostih mednarodnih projektov? 

 

Organizacijska projektna kultura  

Opišite prosim 

11. Kako vzpostaviti temelje organizacijske kulture (globalnega) projekta kot začasne organizacije?  

12. Kako usklajevati/ premagovati razlike interesnih skupin v mednarodnih projektih?  

13. Kakšne so razlike med projektnim delom (vodenjem) v svojem (domačem) kulturnem okolju in v 

mednarodnem okolju?  

14. Kako ste zaznali medkulturne razlike pri vstopu/pri delu v novem kulturnem okolju? 

15. Katere so po vašem mnenju najpomembnejše dimenzije projektnega menedžmenta v globalnem 

poslovanju?  

 

Globalni tim in motivacija 

Opišite prosim 

16. Kakšna je razlika med vodenjem (leadership) in upravljanjem (management) v projektni organizaciji? 

17. Kakšen naj bo pristop k oblikovanju projektne skupine/ timov mednarodnih projektov?   

18. Kakšno vlogo igra čustvena inteligenca vodje pri projektnem delu?   

19. Kakšne so razlike v motivacijskem pristopu do sodelavcev/članov projektnega tima med različnimi 

kulturnimi okolji?  

20. Kakšno vlogo imajo osebnostne lastnosti projektnega vodje za motivacijo projektnega tima?  



 

 

21. Ste že bili v situaciji, ko ste sprejeli odločitev glede na vaše osebnostne vrednote (ne zgolj tehnično 

strokovne rešitve)? 

22. Kako vrednote vplivajo na delovanje/vedènje projektnega vodje? 

23. Ali ste že bili v situaciji, da ste se zavedli/ste prepoznali, da so odločitve/ravnanja sodelavcev/projektnih 

partnerjev posledica njihove (različne) kulture/vrednot? 

 

Kompetence v projektnem menedžmentu 

Zanima nas vaše mnenje 

24. Kaj predstavlja celoten obseg kompetenc projektnega menedžmenta? 

25. Katere kompetence naj poseduje projektni vodja?  

26. Katere so ključne kompetence projektnega vodje? 

27. Kateri od elementov kompetenc so najpomembnejši za delo projektnega vodje? 

28. Kako kompetence projektnega vodje vplivajo na uspešnost projekta? 

29. Zakaj je posedovanje kompetenc pomembno pri projektnem delu/vodenju? 

30. Kako vrednote vplivajo na delovanje/vedènje projektnega vodje? 

31. Kako naj se prepletajo osebnostne lastnosti, strokovno-tehničnim znanje in kompetence vodje?    

32. Kako bi opredelili medkulturne kompetence?   

33. Ali so medkulturne kompetence razlikujejo od kompetenc v domačem kulturnem okolju? 

 

 

 



 

 

Priloga 3: Povabilo za sodelovanje v spletni anketi 

 

Spoštovani.  

 

Ime mi je Marija Gale. Na Fakulteti za uporabne družbene študije iz Nove Gorice  

pripravljam magistrsko nalogo na temo Medkulturne kompetence v projektnem menedžmentu.  

Mentor je red. prof. dr. Dejan Jelovac.  

 

V sklopu zaključnega dela izvajam raziskavo, ki se nanaša na ugotavljanje povezanosti medkulturnih 

kompetenc projektnega menedžmenta z uspešnostjo izvajanja projektov.  

 

Ker verjamem, da ste tudi sami kakor koli povezani s projektnim delom in lahko pojasnjujete in vrednotite 

posamezne dejavnike obravnavanega področja, vas vljudno prosim, da izpolnite anketni vprašalnik. Vaše 

sodelovanje je popolnoma prostovoljno in zagotovljena je popolna anonimnost. Zbrani podatki bodo obdelani in 

predstavljeni na skupnem nivoju, brez možnosti identifikacije posameznega anketiranca glede na njegove 

demografske značilnosti. Vsi zbrani podatki (oddani odgovori) se beležijo izključno v moji bazi in izključno v 

študijske namene. 

 

Prosim vas, da anketni vprašalnik izpolnite v celoti in iskreno, saj bom le tako lahko ugotovila dejansko stanje v 

sklopu proučevanega področja.  

 

Za izpolnjevanje anketnega vprašalnika boste potrebovali od 8 do 10 minut.  

Rok, do katerega bi rada pridobila podatke, je 15.8.2015.  

 

Za morebitna dodatna pojasnila in komentarje sem na voljo na marija.gale@siol.net 

 

Z izpolnjevanjem anketnega vprašalnika začnete s klikom na povezavo https://www.1ka.si/a/70598 

 

Za sodelovanje v raziskavi se vam vnaprej iskreno zahvaljujem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dear. 

My name is Marija Gale. At the School of Advanced Social Studies, Nova Gorica, Slovenia, am finishing a 

Masters degree and preparing a Master's thesis on the topic of intercultural competencies in project 

management. 

Mentor is Prosessor PhD Dejan Jelovac. 

 

Within the final work conducts the survey, which refers to determining the connectivity and integration of 

intercultural competencies of project management to the success of the projects. 

 

Since you are related to the field of project management, and can interpret and evaluate the specific factors of the 

project work, I kindly ask you to fill out this questionnaire. Your participation is completely voluntary and 

complete anonymity is guaranteed. The data collected will be processed and presented on the same level, with no 

possibility of identification of an individual respondent in relation to its demographic characteristics. All the 

collected data (submitted answers) are recorded only in my database and exclusively for research purposes. 

 

Please fill out the questionnaire completely and honestly, so thus I will be able to establish the facts within the 

studied topics. 

To meet the questionnaire you will need 8 to 10 minutes. The deadline, which I would like to obtain your 

information is 08/15/2015. 

 

For any further clarifications and comments please contact me at: marija.gale@siol.net 

 

You can start filling out the questionnaire by clicking the link  https://www.1ka.si/a/70598?language=2  

 

To participate in the survey I am  sincerely thank you in advance. 

 

 

http://www.fuds.si/en


 

 

Priloga 4: Anketni vprašalnik 

 

Medkulturne kompetence v projektnem menedžmentu 

 

 

Kratko ime ankete: Medkulturne kompetence  

Dolgo ime ankete: Medkulturne kompetence v projektnem menedžmentu  

Število vprašanj: 29  

Aktivna od: 23.07.2015  

  

  

Q28 - Izkušnje s projektnim delom   

 

Q29 -  Ali imate izkušnje s projektnim delom (na katerem koli področju življenja)?   

 

 DA  

 NE  

 

Q30 -  Kakšne so vaše izkušnje s projektnim delom, merjeno v letih?    

 

Q31 - Kako ocenjujete uspešnost vaših preteklih projektov? Kako uspešni so bili projekti, v katerih ste 

sodelovali?   

 

 1 - neuspešni  

 2 - delno uspešni  

 3 - niti uspešni, niti neuspešni  

 4 - uspešni  

 5 - popolnoma uspešni  

 

Q32 - Kakšne pozicije pretežno prevzemate v projektnem delu?   

Možnih je več odgovorov  

 

 vodja  

 sodelavec v projektni skupini, član tima  

 samostojno strokovno delo  

 Drugo:  



 

 

Q33 - Ali imate izkušnje s projektnim delom  v mednarodnem/ medkulturnem okolju?    

 

 DA  

 NE  

 

Q34 - Projektno področje in človeški viri   

 

Q35 - V kakšnih projektih pretežno sodelujete?   

Možnih je več odgovorov  

 

 tehničnih  

 ekonomsko-gospodarskih  

 družbeno-političnih  

 socialnih  

 kulturnih  

 okoljskih  

 drugih (npr. krizni in posebni dogodki, itd.)  

 

Q36 - Na katerem področju se pretežno vključujete v projektno delo?   

 

 strokovnem (skladno z mojo izobrazbo in karierno usmeritvijo)  

 splošnem - neodvisno od mojega strokovnega področja  

 drugo (interdisciplinarno, oboje enako, ne morem oceniti)  

 

Q37 - V kakšnih projektih, glede na gostoto pojavljanja, pretežno sodelujete?   

 

 enkratni  

 multiprojektni procesi, programi, portfelji  

 Drugo:  

 

Q38 - V kakšnih projektnih skupinah,glede na njeno sestavo, pretežno sodelujete?   

Možnih je več odgovorov  

 

 monokulturna, samo ena narodnost  

 multikulturna, 2 do 4 narodnosti  

 multikulturna, več kot 4 narodnosti  

 Drugo:  

 



 

 

Q39 - Projektno okolje   

 

Q40 - V kakšnih projektih, glede na območje, pretežno sodelujete?   

 

 lokalni  

 regionalni  

 lokalni in regionalni v sodelovanju s tujim partnerjem  

 nacionalni  

 nacionalni v sodelovanju s tujimi partnerji  

 čezmejni  

 evropski - centralizirani  

 evropski - decentralizirani  

 mednarodni z enim tujim partnerjem  

 mednarodni z dvema tujima partnerjema  

 mednarodni z več  tujimi partnerjem  

 mednarodni - globalni  

 Drugo:  

 

Q41 - Kateri jezik pretežno uporabljate v poslovni komunikaciji pri izvajanju projektov?   

 

 materni  

 tuj  

 

Q42 - Temeljne vrednote in kompetence projektnega menedžmenta   

 

Q43 - Koliko vplivajo vrednote in kompetence vodij/menedžerjev/projektnih članov na izvajanje 

projektov?   

 

 5 – odločilno vplivajo  

 4 – zelo pomembno vplivajo  

 3- vplivajo  

 2- manj pomembno vplivajo  

 1- sploh ne vplivajo  

 

 

 

 

 



 

 

Q44 - Koliko osebne vrednote  vodij/menedžerjev vplivajo na projektni menedžment?   

 

 5 – odločilno vplivajo  

 4 – zelo pomembno vplivajo  

 3- vplivajo  

 2- manj pomembno vplivajo  

 1- sploh ne vplivajo  

 

Q45 - Koliko kompetence vodij/menedžerjev vplivajo na projektni menedžment?   

 

 5 –

odločilno 

vplivajo 

4 – zelo 

pomembno 

vplivajo 

3 

- vplivajo 

2 - manj 

pomembno 

vplivajo 

1 

- sploh ne 

vplivajo 

osebnostne kompetence/sposobnosti      

veščine vodenja      

poslovne veščine      

znanje      

izkušnje      

 

Q46 - Koliko izraženost navedenih kompetenc vodij/menedžerjev/projektnih članov vpliva na projektno 

delo (v medkulturnem okolju)?   

 

 5 –

odločilno 

vplivajo 

4 – zelo 

pomembno 

vplivajo 

3 

- vplivajo 

2 - manj 

pomembno 

vplivajo 

1 

- sploh ne 

vplivajo 

veščine govorne in pisne komunikacije      

sposobnost komuniciranja v različnih okoljih  

(obvladovanje tehnik, strategij in orodij) 
     

čustvena inteligentnost      

zanesljivost      

odgovornost      

etičnost      

samoiniciativnost      

samospoštovanje      

spoštovanje vrednot drugih      

sodelovanje z drugimi      

usmerjenost na stranke      

usmerjenost na rezultate      

osebna stabilnost      



 

 

 5 –

odločilno 

vplivajo 

4 – zelo 

pomembno 

vplivajo 

3 

- vplivajo 

2 - manj 

pomembno 

vplivajo 

1 

- sploh ne 

vplivajo 

iznajdljivost      

prilagodljivost      

sistematičnost      

samostojnost      

prijaznost      

redoljubnost      

sposobnost reševanja problemov      

vztrajnost      

sposobnost strateškega razmišljanja      

kreativnost      

kredibilnost      

entuziazem      

strokovna znanja      

delovne izkušnje      

izkušnje v projektnem menedžmentu      

sposobnost za timsko delo      

(samo)motivacija      

nekonfliktnost      

integriteta      

strpnost      

predanost      

 

Q47 - Koliko izraženost navedenih kompetenc vodij/menedžerjev vpliva na uspešnost projekta (dosežene 

cilje projekta)?   

 

 5 –

odločilno 

vplivajo 

4 – zelo 

pomembno 

vplivajo 

3 

- vplivajo 

2 - manj 

pomembno 

vplivajo 

1 

- sploh ne 

vplivajo 

veščine govorne in pisne komunikacije      

sposobnost komuniciranja v različnih okoljih 

(obvladovanje tehnik, strategij in orodij) 
     

čustvena inteligentnost      

zanesljivost      

odgovornost      

etičnost      



 

 

 5 –

odločilno 

vplivajo 

4 – zelo 

pomembno 

vplivajo 

3 

- vplivajo 

2 - manj 

pomembno 

vplivajo 

1 

- sploh ne 

vplivajo 

samoiniciativnost      

samospoštovanje      

spoštovanje vrednot drugih      

sodelovanje z drugimi      

usmerjenost na stranke      

usmerjenost na rezultate      

osebna stabilnost      

iznajdljivost      

prilagodljivost      

sistematičnost      

samostojnost      

prijaznost      

redoljubnost      

sposobnost reševanja problemov      

vztrajnost      

sposobnost strateškega razmišljanja      

kreativnost      

kredibilnost      

entuziazem      

strokovna znanja      

delovne izkušnje      

izkušnje v projektnem menedžmentu      

sposobnost za timsko delo      

(samo)motivacija      

nekonfliktnost      

Integriteta      

strpnost      

predanost      

 

Q48 - Demografija   

 

XSPOL - Spol:  

 

 Moški  

 Ženski  

 

  



 

 

XSTAR2a4 - Starost 

 

Q49 - Izobrazba in karierna orientacija   

 

Q50 - Najvišja zaključena stopnja izobrazbe   

 

 srednja  

 višja, visoka  

 magisterij, specializacija  

 doktorat  

 

Q51 - Področje najvišje pridobljene izobrazbe :   

 

 splošna  

 družboslovna  

 naravoslovno-tehnična  

 drugo (ali več področij)  

 

Q52 - Specializacija iz projektnega menedžmenta   

 

 DA  

 NE  

 

Q53 - Tuji jeziki   

 

  

Število tujih jezikov, ki jih obvladam   

(aktivno znanje)  

  

Število tujih jezikov, ki jih uporabljam v poslovni 

komunikaciji  

  



 

 

Priloga 5: Posnetki intervjujev 

 

Intervjuji z respondenti so bili izvedeni v običajnem delovnem okolju respondentov in so bili 

posneti na tablični računalnik. 

 

90. Respondent 1: Brigita Vončina. 

Intervju je trajal 1 uro . Ljubljana, 27. maja 2015.  

91. Respondent 2: Tatjana Hvala.  

92. Respondent 3: Nina Hočevar.  

Intervju  z respondentkama 2 in 3 je bil izveden v Postojni, 1. junija 2015. Intervju je 

trajal skupaj 1 uro in je zabeležen v skupnem posnetku.   

93. Respondent 4: Žarko Markovič. 

Intervju je trajal 1 uro 17 minut. Ljubljana, 3. junija 2015. 

 



 

 

Priloga 6: Rezultati spletne ankete 

 

 

www.1ka.si 
Medkulturne kompetence v projektnem 

menedžmentu 

 

Q27 – Jezik    (Opisne statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q27 Jezik 245 245 1.1 0.32 1 2 

 

Q29 -  Ali imate izkušnje s projektnim delom (na katerem koli področju življenja)?    (Opisne statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q29 

Ali imate izkušnje s projektnim 

delom (na katerem koli 

področju življenja)?   

244 245 1.1 0.29 1 2 

 

Q31 - Kako ocenjujete uspešnost vaših preteklih projektov? Kako uspešni so bili projekti, v katerih ste sodelovali?    (Opisne 

statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q31 

Kako ocenjujete uspešnost 

vaših preteklih projektov? 

Kako uspešni so bili projekti, v 

katerih ste sodelovali?   

212 245 4.1 0.55 2 5 

 

Q32 - Kakšne pozicije pretežno prevzemate v projektnem delu?    (Opisne statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q32 
Kakšne pozicije pretežno 

prevzemate v projektnem delu?   
          

Q32a  vodja 218 245 0.6 0.50 0 1 

Q32b 
sodelavec v projektni skupini, 

član tima 
218 245 0.7 0.45 0 1 

Q32c samostojno strokovno delo 218 245 0.2 0.38 0 1 

Q32d Drugo: 218 245 0.0 0.19 0 1 

Q32d_text Drugo: 7 245     

 



 

 

Q33 -   Ali imate izkušnje s projektnim delom  v mednarodnem/ medkulturnem okolju?     (Opisne statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q33 

Ali imate izkušnje s projektnim 

delom  v mednarodnem/ 

medkulturnem okolju?    

218 245 1.2 0.43 1 2 

 

Q35 -   V kakšnih projektih pretežno sodelujete?    (Opisne statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q35 
V kakšnih projektih pretežno 

sodelujete?   
          

Q35a tehničnih 208 245 0.2 0.40 0 1 

Q35b ekonomsko-gospodarskih 208 245 0.3 0.44 0 1 

Q35c družbeno-političnih 208 245 0.2 0.40 0 1 

Q35d socialnih 208 245 0.3 0.46 0 1 

Q35e kulturnih 208 245 0.2 0.42 0 1 

Q35f okoljskih 208 245 0.2 0.38 0 1 

Q35g 
drugih (npr. krizni in posebni 

dogodki, itd.) 
208 245 0.2 0.41 0 1 

Q35g_text 
drugih (npr. krizni in posebni 

dogodki, itd.) 
37 245     

 

Q36 -   Na katerem področju se pretežno vključujete v projektno delo?    (Opisne statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q36 

Na katerem področju se 

pretežno vključujete v 

projektno delo?   

209 245 1.5 0.78 1 3 

Q36_3_text 
drugo (interdisciplinarno, oboje 

enako, ne morem oceniti) 
7 245     

 

Q37 -   V kakšnih projektih, glede na gostoto pojavljanja, pretežno sodelujete?    (Opisne statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q37 

V kakšnih projektih, glede na 

gostoto pojavljanja, pretežno 

sodelujete?   

204 245 1.4 0.57 1 3 

Q37_3_text Drugo: 7 245     

 

 

 



 

 

Q38 -   V kakšnih projektnih skupinah, glede na njeno sestavo, pretežno sodelujete?    (Opisne statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q38 

V kakšnih projektnih skupinah, 

glede na njeno sestavo, 

pretežno sodelujete?   

          

Q38a 
monokulturna, samo ena 

narodnost 
209 245 0.4 0.50 0 1 

Q38b multikulturna, 2 do 4 narodnosti 209 245 0.4 0.49 0 1 

Q38c 
multikulturna, več kot 4 

narodnosti 
209 245 0.4 0.48 0 1 

Q38d Drugo: 209 245 0.0 0.15 0 1 

Q38d_text Drugo: 4 245     

 

Q40 -   V kakšnih projektih, glede na območje, pretežno sodelujete?  (Opisne statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q40 
V kakšnih projektih, glede na 

območje, pretežno sodelujete? 
206 245 6.2 3.45 1 13 

Q40_13_text Drugo: 4 245     

 

Q41 -   Kateri jezik pretežno uporabljate v poslovni komunikaciji pri izvajanju projektov?    (Opisne statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q41 

Kateri jezik pretežno 

uporabljate v poslovni 

komunikaciji pri izvajanju 

projektov?   

201 245 1.5 0.50 1 2 

 

Q43 -   Koliko vplivajo vrednote in kompetence vodij/menedžerjev/projektnih članov na izvajanje projektov?    (Opisne 

statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q43 

Koliko vplivajo vrednote in 

kompetence 

vodij/menedžerjev/projektnih 

članov na izvajanje projektov?   

179 245 1.8 0.67 1 3 

 

Q44 -   Koliko osebne vrednote  vodij/menedžerjev vplivajo na projektni menedžment?    (Opisne statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q44 

Koliko osebne vrednote 

 vodij/menedžerjev vplivajo na 

projektni menedžment?   

177 245 2.0 0.74 1 4 

 



 

 

Q45 -   Koliko kompetence vodij/menedžerjev vplivajo na projektni menedžment?    (Opisne statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q45 

Koliko kompetence 

vodij/menedžerjev vplivajo na 

projektni menedžment?   

          

Q45a 
osebnostne 

kompetence/sposobnosti 
177 245 1.7 0.64 1 4 

Q45b veščine vodenja 178 245 1.5 0.59 1 4 

Q45c poslovne veščine 177 245 2.0 0.73 1 4 

Q45d znanje 178 245 1.9 0.70 1 3 

Q45e izkušnje 176 245 1.7 0.71 1 4 

 

Q46 -   Koliko izraženost navedenih kompetenc vodij/menedžerjev/projektnih članov vpliva na projektno delo (v 

medkulturnem okolju)?    (Opisne statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q46 

Koliko izraženost navedenih 

kompetenc 

vodij/menedžerjev/projektnih 

članov vpliva na projektno delo 

(v medkulturnem okolju)?   

          

Q46aa 
veščine govorne in pisne 

komunikacije 
176 245 1.9 0.66 1 4 

Q46ab 

sposobnost komuniciranja v 

različnih okoljih ( obvladovanje 

tehnik, strategij in orodij) 

174 245 1.8 0.64 1 3 

Q46ac čustvena inteligentnost 175 245 2.0 0.77 1 4 

Q46ad zanesljivost 174 245 1.7 0.70 1 4 

Q46ae odgovornost 175 245 1.6 0.62 1 3 

Q46af etičnost 175 245 2.2 1.01 1 5 

Q46ag samoiniciativnost 174 245 2.0 0.79 1 4 

Q46ah samospoštovanje 172 245 2.4 0.83 1 4 

Q46ai spoštovanje vrednot drugih 174 245 1.9 0.73 1 4 

Q46aj sodelovanje z drugimi 175 245 1.7 0.70 1 4 

Q46ak usmerjenost na stranke 175 245 2.2 0.84 1 4 

Q46al usmerjenost na rezultate 174 245 1.9 0.77 1 4 

Q46am osebna stabilnost 175 245 2.1 0.76 1 5 

Q46an iznajdljivost 173 245 1.9 0.69 1 4 

Q46ao prilagodljivost 175 245 1.8 0.67 1 4 



 

 

Q46ap sistematičnost 174 245 2.0 0.71 1 4 

Q46aq samostojnost 174 245 2.2 0.82 1 5 

Q46ar prijaznost 174 245 2.4 0.87 1 4 

Q46as redoljubnost 172 245 2.5 0.85 1 5 

Q46at sposobnost reševanja problemov 174 245 1.6 0.61 1 3 

Q46au vztrajnost 174 245 1.9 0.73 1 4 

Q46av 
sposobnost strateškega 

razmišljanja 
175 245 1.7 0.71 1 4 

Q46aw kreativnost 174 245 1.9 0.75 1 4 

Q46ax kredibilnost 174 245 2.0 0.78 1 4 

Q46ay entuziazem 175 245 2.1 0.77 1 4 

Q46az strokovna znanja 175 245 2.0 0.78 1 5 

Q46ba delovne izkušnje 174 245 2.1 0.85 1 5 

Q46bb 
izkušnje v projektnem 

menedžmentu 
174 245 2.2 0.76 1 4 

Q46bc sposobnost za timsko delo 174 245 1.7 0.69 1 4 

Q46bd (samo)motivacija 173 245 2.0 0.72 1 4 

Q46be nekonfliktnost 172 245 2.2 0.83 1 5 

Q46bf Integriteta 175 245 2.2 0.80 1 4 

Q46bg strpnost 174 245 2.2 0.79 1 4 

Q46bh predanost 175 245 2.1 0.85 1 5 

 

Q47 -   Koliko izraženost navedenih kompetenc vodij/menedžerjev vpliva na uspešnost projekta (dosežene cilje projekta)?    

(Opisne statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q47 

Koliko izraženost navedenih 

kompetenc vodij/menedžerjev 

vpliva na uspešnost projekta 

(dosežene cilje projekta)?   

          

Q47aa 
veščine govorne in pisne 

komunikacije 
173 245 1.9 0.74 1 4 

Q47ab 

sposobnost komuniciranja v 

različnih okoljih (obvladovanje 

tehnik, strategij in orodij) 

173 245 1.8 0.67 1 4 

Q47ac čustvena inteligentnost 175 245 2.2 0.83 1 4 

Q47ad zanesljivost 172 245 1.8 0.78 1 4 

Q47ae odgovornost 174 245 1.7 0.74 1 4 

Q47af etičnost 174 245 2.3 1.02 1 5 



 

 

Q47ag samoiniciativnost 172 245 2.0 0.84 1 4 

Q47ah samospoštovanje 172 245 2.4 0.85 1 5 

Q47ai spoštovanje vrednot drugih 172 245 2.1 0.82 1 4 

Q47aj sodelovanje z drugimi 170 245 1.8 0.69 1 4 

Q47ak usmerjenost na stranke 171 245 2.2 0.80 1 4 

Q47al usmerjenost na rezultate 173 245 1.7 0.67 1 4 

Q47am osebna stabilnost 173 245 2.2 0.77 1 4 

Q47an iznajdljivost 173 245 1.9 0.74 1 4 

Q47ao prilagodljivost 173 245 2.0 0.75 1 4 

Q47ap sistematičnost 173 245 2.0 0.82 1 4 

Q47aq samostojnost 172 245 2.2 0.85 1 4 

Q47ar prijaznost 172 245 2.5 0.83 1 5 

Q47as redoljubnost 172 245 2.5 0.89 1 5 

Q47at sposobnost reševanja problemov 172 245 1.6 0.69 1 4 

Q47au vztrajnost 171 245 1.9 0.74 1 4 

Q47av 
sposobnost strateškega 

razmišljanja 
173 245 1.7 0.68 1 3 

Q47aw kreativnost 173 245 1.9 0.77 1 4 

Q47ax kredibilnost 173 245 2.1 0.79 1 4 

Q47ay entuziazem 173 245 2.1 0.81 1 4 

Q47az strokovna znanja 173 245 1.9 0.75 1 4 

Q47ba delovne izkušnje 172 245 2.0 0.80 1 5 

Q47bb 
izkušnje v projektnem 

menedžmentu 
172 245 1.9 0.77 1 4 

Q47bc sposobnost za timsko delo 173 245 1.7 0.69 1 4 

Q47bd (samo)motivacija 173 245 2.2 0.81 1 4 

Q47be nekonfliktnost 173 245 2.2 0.82 1 5 

Q47bf Integriteta 172 245 2.2 0.84 1 4 

Q47bg strpnost 172 245 2.2 0.79 1 4 

Q47bh predanost 171 245 2.1 0.82 1 4 

 

  



 

 

XSPOL - Spol:  (Opisne statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

XSPOL Spol: 177 245 1.7 0.47 1 2 

XSTAR2a4 - Starost: (v letih)     

 

Q50 -   Najvišja zaključena stopnja izobrazbe  (Opisne statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q50 
Najvišja zaključena stopnja 

izobrazbe 
176 245 2.5 0.73 1 4 

 

Q51 -   Področje najvišje pridobljene izobrazbe :  (Opisne statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q51 
Področje najvišje pridobljene 

izobrazbe : 
175 245 2.3 0.66 1 4 

Q51_4_text drugo (ali več področij) 12 245     

 

Q52 -   Specializacija iz projektnega menedžmenta    (Opisne statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q52 
Specializacija iz projektnega 

menedžmenta   
171 245 1.9 0.28 1 2 

 

Q53 -   Tuji jeziki    (Opisne statistike)  

 

Spremenljivka Vprašanje Veljavno Št. enot Povprečje Std. Odklon Minimum Maksimum 

Q53 Tuji jeziki             

Q53a_1 število tujih ...   155 245 2.3 2.57 1 33 

Q53b_1 število tujih ... 152 245 1.9 0.94 1 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 7: Hipoteza 1 

 

H1: Medkulturne kompetence projektnega menedžerja se bodo pozitivno povezovale z 

uspešnostjo izvajanja projektov v medkulturnem in mednarodnem okolju.   

 

Korelacije 

Kako uspešni so bili projekti, v katerih ste sodelovali? 

veščine govorne in pisne komunikacije Pearsonova korelacija 0,10 

p-vrednost (2-stranska) 0,21 

N 168 

sposobnost komuniciranja v različnih 

okoljih (obvladovanje tehnik, strategij in 

orodij) 

Pearsonova korelacija 0,10 

p-vrednost (2-stranska) 0,19 

N 168 

čustvena inteligentnost Pearsonova korelacija 0,08 

p-vrednost (2-stranska) 0,33 

N 170 

zanesljivost Pearsonova korelacija 0,185
*
 

p-vrednost (2-stranska) 0,02 

N 167 

odgovornost Pearsonova korelacija 0,05 

p-vrednost (2-stranska) 0,52 

N 169 

etičnost Pearsonova korelacija 0,14 

p-vrednost (2-stranska) 0,06 

N 169 

samoiniciativnost Pearsonova korelacija 0,02 

p-vrednost (2-stranska) 0,79 

N 167 

samospoštovanje Pearsonova korelacija 0,04 

p-vrednost (2-stranska) 0,62 

N 168 

spoštovanje vrednot drugih Pearsonova korelacija 0,161
*
 

p-vrednost (2-stranska) 0,04 

N 168 

sodelovanje z drugimi Pearsonova korelacija 0,14 

p-vrednost (2-stranska) 0,06 

N 166 

usmerjenost na stranke Pearsonova korelacija -0,01 



 

 

p-vrednost (2-stranska) 0,90 

N 167 

usmerjenost na rezultate Pearsonova korelacija 0,08 

p-vrednost (2-stranska) 0,29 

N 169 

osebna stabilnost Pearsonova korelacija 0,11 

p-vrednost (2-stranska) 0,17 

N 169 

iznajdljivost Pearsonova korelacija 0,06 

p-vrednost (2-stranska) 0,41 

N 169 

prilagodljivost Pearsonova korelacija 0,10 

p-vrednost (2-stranska) 0,21 

N 169 

sistematičnost Pearsonova korelacija 0,03 

p-vrednost (2-stranska) 0,65 

N 169 

samostojnost Pearsonova korelacija 0,02 

p-vrednost (2-stranska) 0,81 

N 168 

prijaznost Pearsonova korelacija 0,04 

p-vrednost (2-stranska) 0,61 

N 168 

redoljubnost Pearsonova korelacija 0,03 

p-vrednost (2-stranska) 0,74 

N 168 

sposobnost reševanja problemov Pearsonova korelacija 0,183
*
 

p-vrednost (2-stranska) 0,02 

N 168 

vztrajnost Pearsonova korelacija 0,10 

p-vrednost (2-stranska) 0,21 

N 167 

sposobnost strateškega razmišljanja Pearsonova korelacija 0,15 

p-vrednost (2-stranska) 0,06 

N 169 

kreativnost Pearsonova korelacija 0,11 

p-vrednost (2-stranska) 0,17 

N 169 

kredibilnost Pearsonova korelacija 0,167
*
 



 

 

p-vrednost (2-stranska) 0,03 

N 169 

entuziazem Pearsonova korelacija 0,14 

p-vrednost (2-stranska) 0,07 

N 169 

strokovna znanja Pearsonova korelacija 0,15 

p-vrednost (2-stranska) 0,06 

N 169 

delovne izkušnje Pearsonova korelacija 0,10 

p-vrednost (2-stranska) 0,19 

N 168 

izkušnje v projektnem menedžmentu Pearsonova korelacija 0,172
*
 

p-vrednost (2-stranska) 0,03 

N 168 

sposobnost za timsko delo Pearsonova korelacija 0,15 

p-vrednost (2-stranska) 0,05 

N 169 

(samo)motivacija Pearsonova korelacija 0,12 

p-vrednost (2-stranska) 0,13 

N 169 

nekonfliktnost Pearsonova korelacija 0,10 

p-vrednost (2-stranska) 0,19 

N 169 

Integriteta Pearsonova korelacija 0,13 

p-vrednost (2-stranska) 0,10 

N 168 

strpnost Pearsonova korelacija 0,09 

p-vrednost (2-stranska) 0,22 

N 168 

predanost Pearsonova korelacija 0,15 

p-vrednost (2-stranska) 0,06 

N 167 

*. Korelacija je statistično pomembna na nivoju 0,05. 

 



 

 

Priloga 8: Hipoteza 2 

 

H2: Spol vpliva na izraženost kompetenc. Ženske v večji meri kot moški menijo, da 

ključne medkulturne kompetence vplivajo na uspešnost projektov v medkulturnem 

okolju. 

 

Opisna statistika 

Spol N Povprečje Standardni odklon Standardna napaka 

veščine govorne in pisne 

komunikacije 

moški 54 4,09 0,62 0,08 

ženski 120 4,16 0,69 0,06 

sposobnost komuniciranja v 

različnih okoljih  

(obvladovanje tehnik, 

strategij in orodij) 

moški 53 4,17 0,64 0,09 

ženski 119 4,24 0,65 0,06 

čustvena inteligentnost moški 54 3,91 0,76 0,10 

ženski 119 4,03 0,78 0,07 

etičnost moški 54 3,57 1,02 0,14 

ženski 119 3,85 1,00 0,09 

samospoštovanje moški 51 3,51 0,81 0,11 

ženski 119 3,71 0,84 0,08 

spoštovanje vrednot drugih moški 54 3,98 0,69 0,09 

ženski 118 4,09 0,76 0,07 

sodelovanje z drugimi moški 54 4,13 0,70 0,10 

ženski 119 4,37 0,69 0,06 

prilagodljivost moški 54 4,11 0,66 0,09 

ženski 119 4,24 0,68 0,06 

prijaznost moški 54 3,44 0,84 0,11 

ženski 118 3,75 0,87 0,08 

sposobnost reševanja 

problemov 

moški 54 4,39 0,60 0,08 

ženski 118 4,45 0,62 0,06 

kreativnost moški 54 3,96 0,78 0,11 

ženski 118 4,12 0,73 0,07 

sposobnost za timsko delo moški 54 4,28 0,74 0,10 

ženski 118 4,25 0,67 0,06 

(samo)motivacija moški 53 3,83 0,73 0,10 

ženski 118 4,05 0,71 0,07 

nekonfliktnost moški 53 3,79 0,72 0,10 

ženski 117 3,79 0,88 0,08 



 

 

Integriteta moški 54 3,76 0,80 0,11 

ženski 119 3,85 0,81 0,07 

strpnost moški 54 3,74 0,71 0,10 

ženski 118 3,86 0,83 0,08 

 

T-test za neodvisne vzorce 

 

Levenov test enakosti 

varianc 

t-test enakosti povprečij 

F p-vrednost t df p-vrednost (2-

stranska) 

veščine govorne in 

pisne komunikacije 

Predvidevane 

enake variance 

1,84 0,18 -0,60 172 0,55 

Predvidevane 

neenake variance 

  -0,62 111,87 0,53 

sposobnost 

komuniciranja v 

različnih okoljih ( 

obvladovanje tehnik, 

strategij in orodij) 

Predvidevane 

enake variance 

0,40 0,53 -0,61 170 0,54 

Predvidevane 

neenake variance 

  -0,62 100,54 0,54 

čustvena 

inteligentnost 

Predvidevane 

enake variance 

0,15 0,70 -0,93 171 0,35 

Predvidevane 

neenake variance 

  -0,94 104,53 0,35 

etičnost Predvidevane 

enake variance 

1,20 0,27 0,67 171 0,10 

Predvidevane 

neenake variance 

  0,65 100,38 0,10 

samospoštovanje Predvidevane 

enake variance 

0,00 0,98 0,41 168 0,16 

Predvidevane 

neenake variance 

  0,43 97,68 0,16 

spoštovanje vrednot 

drugih 

Predvidevane 

enake variance 

1,92 0,17 -0,92 170 0,36 

Predvidevane 

neenake variance 

  -0,96 113,32 0,34 

sodelovanje z 

drugimi 

Predvidevane 

enake variance 

2,04 0,15 0,12 171 0,04 

Predvidevane 

neenake variance 

  0,10 100,62 0,04 



 

 

prilagodljivost Predvidevane 

enake variance 

0,62 0,43 0,20 171 0,23 

Predvidevane 

neenake variance 

  0,21 104,30 0,23 

prijaznost Predvidevane 

enake variance 

0,02 0,90 0,13 170 0,03 

Predvidevane 

neenake variance 

  0,16 106,19 0,03 

sposobnost reševanja 

problemov 

Predvidevane 

enake variance 

0,44 0,51 -0,60 170 0,55 

Predvidevane 

neenake variance 

  -0,61 106,87 0,55 

kreativnost Predvidevane 

enake variance 

0,06 0,81 0,27 170 0,20 

Predvidevane 

neenake variance 

  0,24 97,36 0,22 

sposobnost za timsko 

delo 

Predvidevane 

enake variance 

0,10 0,75 0,21 170 0,84 

Predvidevane 

neenake variance 

  0,20 94,37 0,84 

(samo)motivacija Predvidevane 

enake variance 

0,78 0,38 0,86 169 0,06 

Predvidevane 

neenake variance 

  0,85 98,65 0,07 

nekonfliktnost Predvidevane 

enake variance 

1,91 0,17 0,04 168 0,96 

Predvidevane 

neenake variance 

  0,05 121,69 0,96 

Integriteta Predvidevane 

enake variance 

0,18 0,67 -0,68 171 0,50 

Predvidevane 

neenake variance 

  -0,68 103,68 0,50 

strpnost Predvidevane 

enake variance 

0,68 0,41 -0,88 170 0,38 

Predvidevane 

neenake variance 

  -0,94 119,64 0,35 

 



 

 

 

 



 

 

Priloga 9: Hipoteza 3 

 

H3: Osebnostne vrednote in kompetence vodij/menedžerjev/članov projektov zelo 

pomembno vplivajo na projektni menedžment. 

 

Koliko vplivajo vrednote in kompetence vodij/menedžerjev/projektnih članov na izvajanje projektov? 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 

vplivajo 25 14,0 

zelo pomembno vplivajo 90 50,6 

odločilno vplivajo 63 35,4 

Skupaj 178 100,0 

Manjkajoči 
 

1 
 

Skupaj 179 
 

 

 

 

Koliko vplivajo vrednote in kompetence vodij/menedžerjev/projektnih članov na izvajanje projektov? 

Chi-Square 35,944
a
 

df 2 

Asimp. p-vrednost ,000 

a. 0 celic (0,0%) ima pričakovano vrednost manj kot 5. Najmanjša pričakovana frekvenca je 59,3. 

 


