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POVZETEK
Naslov:
RAVEN
IN
MOŽNOSTI
RAZVOJA
MEDKULTURNIH
KOMPETENC OSEBJA V RECEPCIJAH SLOVENSKIH HOTELOV
V panogi turizma in gostinstva je rast podjetij vedno bolj odvisna od uspešnosti
medkulturnih interakcij med njihovimi zaposlenimi in kulturno raznolikimi
obiskovalci. Glede na to, da so zaposleni v recepcijah hotelov prvi in včasih edini
predstavniki podjetja, s katerimi gostje komunicirajo, je še posebej pomembno, da
slednji razvijejo medkulturno kompetenco.
Namen magistrskega dela je ugotoviti raven medkulturne kompetence in proučiti
povezanost posameznih dimenzij medkulturne kompetence osebja v recepcijah
slovenskih hotelov. V magistrskem delu oblikujemo tudi nabor možnosti razvoja
medkulturne kompetence tega osebja. Naša empirična raziskava temelji na izbranem
konceptualnem modelu medkulturne kompetence. Raziskali smo raven kognitivne,
čustvene in vedenjske dimenzije medkulturne kompetence ter povezave med temi
dimenzijami. Rezultati naše raziskave kažejo, da je raven kognitivne, čustvene in
vedenjske dimenzije medkulturne kompetence zaposlenega osebja v recepcijah
slovenskih hotelov visoka in da sta tako kognitivna kot tudi čustvena dimenzija
pozitivno povezani z vedenjsko dimenzijo medkulturne kompetence.
Magistrsko delo prispeva k empirični potrditvi izbranega konceptualnega modela
medkulturne kompetence in k raziskavi odnosov med nekaterimi dimenzijami tega
modela. Raziskava ozavešča tudi o pomenu medkulturne kompetentnosti v času
intenzivnih mednarodnih družbenih ter poslovnih interakcij in sintetizira nabor
potrebnih znanj ter sposobnosti, z namenom povečanja ravni medkulturne
kompetence posameznikov.
Ključne besede: medkulturna kompetenca, turizem, hotelirstvo, recepcija, osebje
recepcije, Slovenija.
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ABSTRACT
Title: THE LEVEL AND THE POSSIBILITIES FOR DEVELOPMENT OF
INTERCULTURAL COMPETENCES OF FRONT OFFICE EMPLOYEES IN
SLOVENIAN HOTELS
The growth of companies in the tourism and hospitality industry is becoming
dependent on the successfulness of intercultural interactions between their employees
and culturally diverse visitors. Since the front-office employees in hotels are the first
and sometimes the only representatives of the company with whom guests interact, it
is particularly important that they develop intercultural competence.
The purpose of our research is to find out the level of intercultural competence and
relationships between specific dimensions of intercultural competence of front-office
employees in hotels in Slovenia and also to find the possibilities for developing
intercultural competence by the front offices employees. Our empirical research is
based on Reisinger's conceptual model of intercultural competence. We explored the
levels of cognitive, emotional and behavioural dimensions of intercultural
competence, and the relationships between these dimensions. The results of our study
indicate that the levels of cognitive, emotional and behavioural dimension of
intercultural competence of front-office employees in hotels in Slovenia are high and
that both, the cognitive and the emotional dimension, are positively related to the
behavioural dimension of intercultural competence.
Our study contributes to the empirical validation of the particular conceptual model
of intercultural competence and to the empirical research on the relationships
between certain dimensions of intercultural competence. As regards practical and
social contributions, the study raises awareness of the importance of being
interculturally competent in the period of intense international social and business
interactions and indicates the requisite skills and capabilities to increase the level of
intercultural competence.
Key words: intercultural competence, tourism, hotel industry, front-office, frontoffice employees, Slovenia.
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1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
Z globalizacijo prihaja v stik mnogo različnih kultur1. Kulturna raznolikost in
medkulturni stiki so postali dejstva sodobnega življenja. Posledično se je povečal
pomen veščin, sposobnosti in znanj, ki omogočajo primerno delovanje posameznikov
v kontekstu kulturne raznolikosti oz. pomena t. i. medkulturne kompetence2
(Deardorff 2009a, ix). Medkulturna komunikacija, kot temeljni element medkulturne
kompetence, je zaradi sodobne globalizacije postala kritičen dejavnik uspešnosti
podjetij (Gajšt in Korez-Vide 2013, 3). Globalna podjetja vse bolj investirajo v
medkulturno usposabljanje zaposlenih, kar jim prinaša izjemne prednosti. Kljub
neobstoju enotne definicije pojma »medkulturna kompetenca« obstaja splošno
soglasje, da se medkulturna kompetenca navezuje na posameznikovo sposobnost
primernega in učinkovitega vedenja in ravnanja v interakciji s posamezniki iz
različnih kultur (Reisinger 2011, 378). Po Byramu (1997, 42), ki pojem podrobneje
opredeli, obsega medkulturna kompetenca znanje o kulturah, sposobnosti
interpretiranja/povezovanja, raziskovanja/interakcij, radovednost/odprtost in kritično
kulturno zavedanje. Po Barretu in drugih (2013, 9–10) je medkulturna kompetenca
kombinacija vedenja, znanja, razumevanja, veščin in dejanj, ki posamezniku
omogočajo razumevanje, primerno, učinkovito in spoštljivo odzivanje v interakcijah
ter vzpostavljanje pozitivnega in konstruktivnega odnosa s pripadniki drugih kultur.
Vse več držav je integriranih v globalno gospodarstvo in vse več ljudi iz kulturno
raznolikega okolja potuje. V kontekstu vse večjega števila interakcij med
posamezniki iz raznolikih kultur v turizmu3 postaja vprašanje razumevanja in
odzivanja zaposlenih v turizmu na podobnosti in razlike v vedenju turistov kot
posledice vplivov njihovih kultur vse bolj pomembno (Reisinger 2011, 85).
Določene kategorije zaposlenih v turizmu4 se vsakodnevno srečujejo s kulturno
1

Sklop značilnih duhovnih, materialnih, intelektualnih in čustvenih značilnosti družbe ali družbene
skupine (UNESCO, 2001); materialna kultura obsega fizične artefakte, ki jih običajno uporabljajo
člani kulturne skupine (hrana, oblačila ipd.), družbena kultura obsega družbene institucije skupine
(jezik, religija, pravila vedenja, tradicija, družbena struktura, kulturne ikone, umetnost, literatura itd.),
subjektivno kulturo pa sestavljajo prepričanja, norme, vrednote, prakse ipd., na katerih temelji
razmišljanje in odnos pripadnikov skupine do sveta (Barret in drugi 2013, 5).
2
Kompetenca vključuje kognitivne (znanje), funkcionalne (uporaba znanja), osebne (vedenje) in
etične (načela, na katerih temelji vedenje) komponente, s čimer se sposobnost pridobivanja znanja
(ang. capacity to know) poveže s sposobnostjo posredovanja znanja (ang. capacity to speak) in
sposobnostjo vedenja (ang. capacity to act) v določenem kontekstu (UNESCO 2013, 12). S pojmom
kompetenca označujemo sposobnost izpolnitve zapletenih zahtev v določenem kontekstu (Barret in
drugi 2013, 7).
3
Svetovna turistična organizacija (2013) opredeljuje turizem kot družbeni, kulturni in gospodarski
pojav, ki vključuje gibanje in potrošnjo oseb v državah ali krajih, zunaj njihovega običajnega okolja,
zaradi osebnih ali poslovnih razlogov.
4
Pojem »turizem in gostinstvo« označuje omrežje podjetij, ki zagotavljajo blago in storitve za
obiskovalce in turiste, pri čemer se med turistična podjetja in podjetja, ki so povezana s turizmom,
prištevajo potovalne agencije, prevozna podjetja, trgovine s spominki, podjetja s storitvami zabave in
rekreacije in druga podjetja, ki oskrbujejo pretežno obiskovalce in turiste (Kusluvan 2003, 5), med
gostinska podjetja pa spadajo podjetja, ki zagotavljajo hrano, pijačo in nastanitev za obiskovalce in
turiste (prav tam, 5). V Sloveniji sodijo med turistične ponudnike destinacije, prevozna podjetja,
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raznolikimi turisti. S ciljem njihove uspešnosti pri delu in uspešnega delovanja
njihovih turističnih podjetij morajo te razlike znati upravljati. Pri svojem delu morajo
biti kompetentni za ravnanje in odnose s kulturno raznolikimi odjemalci njihovih
storitev. Menedžerji in zaposleni v turističnih podjetjih morajo razumeti pojem
kulture, vpliv kulture turistov na njihovo vedenje ter poznati potrebne odzive na to
vedenje. Usposabljanje zaposlenih v turizmu za prepoznavanje kulturnih razlik
turistov ter njihovo obvladovanje postaja pomemben dejavnik konkurenčnih
prednosti turističnih podjetij. Medkulturna kompetenca, ki se sicer uvršča v eno
izmed osmih ključnih skupin kompetenc vseživljenjskega učenja (EU 2006, 17–18)
in velja za eno izmed ključnih skupin kompetenc za uspešno življenje in dobro
delovanje družbe (glej npr. OECD 2001; Rychen in Salganik 2006), postaja hkrati
ključna skupina kompetenc kadrov v turističnih podjetjih, še posebej tistih, ki so v
nenehnem stiku z možnimi odjemalci njihovih storitev.
Temeljni produkti turističnih podjetij so storitve, ki so neotipljivega značaja. To
pomeni, da so storitve dejanja, ravnanja in uprizoritve, ki kreirajo vrednost in jih v
nasprotju s predmeti odjemalec pred nakupom ne more videti, čutiti, okusiti in tipati
na enak način kot otipljivo blago (Zeithaml in Bitner 1996; Kurtz in Clow 1998;
citirano v: Kusluvan 2003, 33). Zato odjemalci ocenjujejo storitve po vedenjskih
namigih, ki jih oddajajo zaposleni v storitvenih dejavnostih. Podjetja s področja
turizma mnogo storitev izvajajo v prisotnosti odjemalcev. Med najpogostejše
značilnosti, na osnovi katerih odjemalci ocenjujejo vrednost storitev teh zaposlenih,
se uvrščajo osebnost, nastop, odnos in vedenje (kot npr. vljudnost, kompetentnost,
odzivnost in ravnanje v medosebnih odnosih), kar je še posebej pomembno v teku
izvajanja storitev (Bitner, Booms in Tetreault 1990; Hartline in Jones 1996; citirano
v: Kusluvan 2003, 33). V tem pogledu neposredni stik kadrov v turizmu pooseblja in
predstavlja oboje: storitev in podjetje.
Ena izmed pomembnih organizacijskih enot v turizmu, v kateri prihaja do
intenzivnih stikov med zaposlenimi in gosti, so recepcije oz. sprejemna področja za
goste v nastanitvenem obratu (t. i. front offices) (Lebe 2012, 591). V teh enotah se
običajno odvija ves proces gostovega ciklusa nastanitve v hotelu: rezervacija,
registracija, koordinacija storitev za gosta, odjava in plačilo storitev. Osebje teh
oddelkov (t. i. front office personnel) skrbi za pozitivno in prijetno izkušnjo gosta s
hotelom in izvaja funkcije, kot npr. prodaja hotelskih sob, prevzemanje, spreminjanje
in odpovedovanje rezervacij, obravnava prošenj, zahtev, kritik gostov, prevzemanje
in skrb za prtljago gostov, izvajanje plačilnega prometa, upravljanje finančnih
transakcij, skrb za varnost gostov itd. (Sudhir 2013, xxiii). Veščine, ki jih delodajalci
hotelov zahtevajo od tovrstnih kadrov, so npr. odlično obvladovanje tujega jezika in
komuniciranja, dobre medosebne veščine, sposobnost za opravljanje mnogih del
hkrati, veščine upravljanja sporov, veščine uporabe računalnika, sposobnost ravnanja
z denarjem, poznavanje lokalnega območja, obvladovanje drugega tujega jezika,
zanimanje za spoznavanje novih ljudi, zanimanje za gostinstvo itd. Delovanje
recepcij hotelov v veliki meri temelji na uporabi sodobne informacijsko-

ponudniki nastanitvenih zmogljivosti, organizatorji potovanj in posredniki potovanj (Lebe 2012, 675–
676).
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komunikacijske tehnologije (IKT)5, ki ima danes ključno vlogo pri konkurenčnosti
turističnih organizacij in destinacij. T. i. nastanitveni ciklus hotelskega gosta (Sudhir
2013, xxii) sestavljajo štiri obdobja: pred prihodom (rezervacija nastanitve), prihod
(registracija nastanitve), bivanje (ponudba storitev hotela) in odhod (odjava in
obračun stroškov storitev). V vsakem izmed teh obdobij prihaja osebje hotela v
določeno interakcijo z gosti hotela. Medtem ko se število in proces teh obdobij v teku
let niso spremenili, se je zaradi informacijske revolucije in posledičnega razvoja
spletnih orodij ter večje informiranosti gostov o globalnih standardih hotelskih
storitev spremenila njihova izvedba. Današnji popotnik izvaja rezervacije svojih
nastanitev preko spleta, ob prihodu in v času bivanja v hotelu pa pričakuje vrhunske
storitve, skladne z globalnimi standardi na tem področju. Zaradi tega je pomembno,
da se osebje hotela, ki je v neposredni interakciji z gosti hotela (t. i. front office/front
line personnel), odzove na pričakovanja gosta, ki so si jih ustvarili predhodno s
pomočjo informacijske tehnologije (prav tam, xxii). To osebje se mora zavedati in
biti občutljivo na spremembe v profilih in vedenju gostov. Globalizacija in njeni
vplivi na gosta zahtevajo specifične značilnosti tovrstnih kadrov: razvite veščine za
medosebne odnose (ang. relational), večjezičnost (ang. multilingual), resnično
zanimanje za potrebe gosta in užitek v njihovem zadovoljevanju (ang. serviceoriented), veščine kreativnega reševanja problemov in sprejemanja odločitev (ang.
creative problem-solvers), sposobnost pretvorbe obljub v dejanja (ang. actionoriented), veščine uporabljanja novih tehnologij (ang. techno-savvy) ter usmerjenost
in motiviranost za pridobivanje novih in zadržanje rednih gostov (ang. commissionoriented) (Sudhir 2013, xxi–xxii). Tovrstno osebje mora posedovati torej različna
znanja, veščine in spretnosti, da lahko zadovolji sodobnega, globalno ozaveščenega
gosta. Z vplivi na dejanja, vedenje in ravnanja zaposlenih lahko različne prakse
upravljanja človeških virov vplivajo na rezultate podjetij, kot so kakovost storitev,
zadovoljstvo odjemalca, zvestoba odjemalca, prihodki, profiti in produktivnost
(Kusluvan 2003, 40). Vrsta študij dokazuje tovrstne povezave tudi v turističnih
podjetjih6.
Turizem v Sloveniji predstavlja pomembno gospodarsko panogo, ki v bruto družbeni
produkt prispeva več kot 12 %. Po začasnih podatkih7 Statističnega urada RS (SURS
2015) se je v prvih desetih mesecih leta 2015 skupno število prihodov turistov glede
na leto 2014 povečalo za 11 %, njihove prenočitve pa za 7,5 %. Število prihodov
tujih turistov se je tako povečalo za 11,8 %, ustvarili pa so za 8,1 % več prenočitev
kot leta 2014. V letu 2015 tako beležimo ponovni trend rasti števila prihodov in
prenočitev domačih gostov, in sicer v višini 9,2 % in 6,5 %. (Slovenska Turistična
Organizacija 2015). Ob tem moramo omeniti, da v hotelirstvu prihaja do intenzivnih
medkulturnih stikov med turističnimi kadri in tujimi turisti. Glede na povečano
5

Razvoj IKT, ki je spodbudil rast in razvoj turizma ter spremenil poslovno prakso in strategije v
turizmu (Buhalis in Law 2008, 609), je s svojimi orodji in storitvami omogočil globalne interakcije
med udeleženci na različnih ravneh: podjetja – odjemalci (ang. business to customers (B2C)), podjetja
– podjetja (ang. business to business (B2B)) in odjemalci – odjemalci (ang. customers to customers
(C2C)). Razvoj računalniškega rezervacijskega sistema (ang. Computer Reservation System (CRS)) v
70. letih, globalnega rezervacijskega sistema v 80. letih (ang. Global Distribution System (GDS)) ter
razvoj in širitev internetnih omrežij v 90. letih so dramatično preoblikovali operativno in strateško
prakso panoge (prav tam, 609).
6
Za povzetek teh študij glej Kusluvan 2003, 41.
7
Prvi uradni podatki za leto 2015 bodo objavljeni sredi leta 2016.
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število prenočitev tujih turistov, se je prav tako povečal obseg medkulturnih stikov
med turisti in zaposlenimi v recepcijah slovenskih hotelov, kar bo v nadaljevanju
predmet naše raziskave.
Tema magistrskega dela obravnava raven medkulturne kompetence osebja v
recepcijah hotelov v Sloveniji in možnosti njenega razvoja. To osebje vzpostavi večji
del neposrednih stikov z gosti hotela. Ti kadri dnevno izvajajo medkulturno
komuniciranje s potencialnimi gosti, četudi pogosto med njimi ne pride do osebnega
stika. Zaradi tega morajo svojo medkulturno interakcijo prilagoditi kulturi
posameznega gosta. Kako uspešna je ta interakcija, pa je odvisno predvsem od
medkulturne kompetence kadrov v teh oddelkih.
Z vsebinskega vidika lahko magistrsko delo razdelimo na tri medsebojno povezane
teoretične dele, ki predstavljajo osnovo empiričnemu delu raziskave. V prvem delu
smo se osredotočili na opredelitev medkulturne kompetence, s poudarkom na
medkulturni komunikacijski kompetenci. V drugem delu smo opredelili turistični
sektor in obravnavali njegov razvoj v obdobju globalizacije in tehnološkega
napredka. V tretjem delu pa smo obravnavali specifične kompetence osebja v
recepcijah hotelov s poudarkom na medkulturni kompetenci. V empiričnem delu
magistrskega dela smo analizirali raven medkulturne kompetence kadrov v
recepcijah hotelov v Sloveniji in izoblikovali nabor možnosti za razvoj teh
kompetenc. Analizo smo izvedli na osnovi anketnega vprašalnika, ki smo ga poslali
vsem 309 hotelom v Sloveniji, ki imajo uspešno zaključeno nastanitveno
kategorizacijo obrata.
Za proučevanje te teme smo se odločili predvsem zato, ker predstavlja turizem
perspektivni del slovenskega gospodarstva, hotelske storitve pomemben del
prihodkov tega sektorja, osebje recepcij hotelov pa so ključni akterji, ki poosebljajo
hotelsko storitev. Pomemben razlog za proučevanje te teme je tudi šibka raziskanost
področja medkulturne kompetence v slovenskem turizmu in posledično majhno
število študij o tej tematiki8.
1.2 Namen, cilji in osnovne trditve
Namen magistrskega dela je analizirati raven in medsebojno povezanost dimenzij
medkulturne kompetence osebja v recepcijah hotelov Sloveniji ter izoblikovati nabor
možnosti za razvoj le-te. Magistrsko delo je tako razdeljeno na teoretični in empirični
del.
Cilji teoretičnega dela:
• opredeliti pojma kompetenca in medkulturna kompetenca ter proučiti njune
sestavine s poudarkom na medkulturni komunikacijski kompetenci;
• proučiti vplive globalizacije in tehnološkega napredka na turizem s
poudarkom na vplivih informacijsko-komunikacijske tehnologije na hotelske
rezervacijske sisteme in njihovo komunikacijo;
8

Npr. Čehova (2010, 2011 in 2011a) preučuje zgolj del medkulturne kompetence, tj. medkulturno
komunikacijsko kompetenco v turizmu.
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•

proučiti specifične kompetence osebja v recepcijah hotelov s poudarkom na
proučitvi pomena medkulturne kompetence.

Cilji empiričnega dela:
• analizirati raven medkulturne kompetence osebja v recepcijah hotelov v
Sloveniji;
• analizirati medsebojno povezanost posameznih dimenzij medkulturne
kompetence navedenega osebja;
• analizirati rabo medkulturne kompetence navedenega osebja v praksi;
• ugotoviti načine pridobivanja medkulturne kompetence navedenega osebja;
• opredeliti nabor možnosti za razvoj medkulturne kompetence navedenega
osebja.
V magistrskem delu smo se osredotočili na naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Kakšna je raven medkulturne kompetence osebja v recepcijah hotelov v
Sloveniji?
2. Kakšna je medsebojna povezanost posameznih dimenzij medkulturne
kompetence navedenega osebja?
3. Kakšna je raven rabe medkulturne kompetence navedenega osebja?
4. Kakšni so načini pridobivanja medkulturne kompetence navedenega osebja?
5. Kakšne so možnosti za razvoj medkulturne kompetence navedenega osebja?
Hipoteze magistrskega dela so zasnovane na osnovi ocenjevanja koncepta modela
medkulturne kompetence v turizmu po Reisingerjevi (2011). Skladno s tem modelom
so medkulturno kompetentni tisti kadri, ki so sposobni z novo kulturo delovati (t. i.
kognitivna dimenzija medkulturne kompetence), se ji prilagajati (t. i. čustvena
dimenzija medkulturne kompetence), z njo sodelovati (t. i. vedenjska dimenzija
medkulturne kompetence) in se ob predhodnem prepoznavanju kulturne usmeritve
novega okolja tudi vključiti vanj (t. i. okoljska dimenzija medkulturne kompetence).
Glede na to, da smo v raziskavi ugotavljali medkulturno kompetenco posameznikov
ob stiku s tujimi kulturami v slovenskem okolju, ne pa tudi ob stiku s tujimi
kulturami v tujem okolju, smo iz navedenega modela izpustili dimenzijo
vključevanja v kulturno raznoliko okolje (t. i. okoljsko dimenzijo medkulturne
kompetence). Dodatno smo poskušali še ugotoviti medsebojno povezanost med
posameznimi dimenzijami navedenega modela (pozitivno povezanost med
kognitivno in vedenjsko dimenzijo medkulturne kompetence ter čustveno in
vedenjsko dimenzijo medkulturne kompetence).
Skladno z dimenzijo delovanja (t. i. kognitivna dimenzija medkulturne kompetence)
medkulturno kompetentni posamezniki posedujejo splošno znanje o tujih kulturah,
pripravljeni so si pridobiti specifično znanje o tujih kulturah, zavedajo se, kako
pomembno je razumeti kulturo tujega gosta in so se pripravljeni učiti nov tuj jezik z
namenom lažje interakcije z gosti iz tujih kultur. Glede na vsebino te dimenzije smo
preverjali naslednjo hipotezo:
H1: Raven kognitivne dimenzije medkulturne kompetence osebja v recepcijah
slovenskih hotelov je visoka.
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Skladno z dimenzijo prilagajanja (t. i. čustvena dimenzija medkulturne kompetence)
imajo medkulturno kompetentni posamezniki pozitiven odnos do drugih kultur, jih
poskušajo razumeti in sprejeti. Navedene lastnosti jim omogočajo lažje prilagajanje
novim kulturam. Glede na vsebino te dimenzije smo preverjali naslednjo hipotezo:
H2: Raven čustvene dimenzije medkulturne kompetence osebja v recepcijah
slovenskih hotelov je visoka.
Skladno z dimenzijo sodelovanja (t. i. vedenjska dimenzija medkulturne kompetence)
imajo medkulturno kompetentni kadri potrebne spretnosti in sposobnosti za uporabo
znanj o tujih kulturah v interakciji z gosti iz teh kultur. Glede na vsebino te dimenzije
smo preverjali naslednjo hipotezo:
H3: Raven vedenjske dimenzije medkulturne kompetence osebja v recepcijah
slovenskih hotelov je visoka.
Skladno z dimenzijo delovanja in sodelovanja (t. i. kognitivna in vedenjska
dimenzija medkulturne kompetence) predpostavljamo, da so medkulturno
kompetentni kadri motivirani pridobiti novo znanje o kulturi in tako prilagoditi svoje
sposobnosti in spretnosti tej novi kulturi. Gre za to, da so ob stiku z novo kulturo
motivirani poiskati novo znanje o tej kulturi in na podlagi spoznanj o tej kulturi
prilagoditi svoje sposobnosti in spretnosti, da bi se približali turistu iz te kulture.
Preverjali smo naslednjo hipotezo:
H4: Kognitivna dimenzija medkulturne kompetence osebja v recepcijah slovenskih
hotelov je pozitivno povezana z vedenjsko dimenzijo medkulturne kompetence.
Skladno z dimenzijo prilagajanja in sodelovanja (t. i. čustvena in vedenjska
dimenzija medkulturne kompetence) predpostavljamo, da se medkulturno
kompetentni kadri zavedajo, kako pomembno je imeti pozitiven odnos do druge
kulture in temu primerno prilagoditi svoje sposobnosti in spretnosti. V kolikor
posamezni kadri nimajo pozitivnih čustev do tuje kulture, lahko s svojim vedenjem
povečajo kulturno razdaljo in s tem posledično zmanjšajo svojo prilagodljivost do
tuje kulture. Preverjali smo naslednjo hipotezo:
H5: Čustvena dimenzija medkulturne kompetence osebja v recepcijah slovenskih
hotelov je pozitivno povezana z vedenjsko dimenzijo medkulturne kompetence.
V nadaljevanju ponazarjamo prilagojen model ocenjevanja medkulturne kompetence
po Reisingerjevi (2011) v povezavi z zastavljenimi hipotezami.
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SLIKA 1: MODEL OCENJEVANJA MEDKULTURNE KOMPETENCE V
POVEZAVI Z ZASTAVLJENIMI HIPOTEZAMI

Vir: lasten.

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave
Predpostavke raziskave
1.
2.
3.
4.

Anketiranci bodo pripravljeni sodelovati v raziskavi.
Izbrani model ocenjevanja medkulturne kompetence je dovolj celovit.
Odgovori na vprašanja v anketi bodo odraz dejanskega stanja.
Objavljeni spletni viri so zanesljiv vir podatkov.

Omejitve raziskave
1. V empirični raziskavi smo se omejili na območje Slovenije.
2. V empirični raziskavi smo se omejili na dejavnost hotelirstva kot dela
turističnega sektorja.
3. V empirični raziskavi smo se omejili na osebje v recepcijah slovenskih
hotelov.
1.4 Uporabljene metode raziskovanja
Raziskava je potekala v naslednjih korakih:
•
•
•

proučevanje predvidene relevantne knjižne in spletne literature ter virov v
slovenskem in angleškem jeziku z obravnavanih področij.
Pisanje teoretičnega dela magistrskega dela.
Izvedba empiričnega dela magistrskega dela:
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– izdelava spletne ankete z instrumentarijem za izdelavo spletnih anket na
osnovi zastavljenega vprašalnika;
– izvedba spletnega anketiranja ciljnih skupin;
– telefonsko vzpostavljanje stikov s ciljnimi skupinami v primeru njihovega
nepravočasnega odziva na e-dopis o izvajanju ankete;
– statistična obdelava podatkov, pridobljenih z anketo in preverjanje hipotez;
– oblikovanje izsledkov empirične raziskave;
– oblikovanje predlogov glede na izsledke raziskave.
V magistrskem delu smo izvedli statično poslovno raziskavo, tj. analizo ravni in
medsebojne povezanosti posameznih dimenzij medkulturne kompetence osebja v
recepcijah slovenskih hotelov.
V teoretičnem delu smo tako uporabili:
• metodo deskripcije, s katero smo opisovali teoretične koncepte, procese in
pojave, povezane s proučevanimi področji;
• metodo kompilacije, s katero smo povzemali opazovanja, stališča in sklepe
raziskav različnih avtorjev, ki obravnavajo proučevana področja;
• komparativno metodo, s katero smo primerjali podobna spoznanja različnih
avtorjev o posameznih področjih, ki so predmet naše raziskave, in prišli do
posplošitev ter novih sklepov;
• zgodovinsko metodo, s katero smo opisovali zgodovinski razvoj določenih
področij, pomembnih za tematiko magistrskega dela.
V empiričnem delu smo uporabili:
• metodo zbiranja podatkov: uporabili smo kvantitativno raziskovalno metodo;
spletno anketo smo izvedli med osebjem v recepcijah 309 hotelov v Sloveniji,
ki imajo uspešno izvedeno nastanitveno kategorizacijo. Ocenjevali smo, da
sta v manjših in srednje velikih hotelih (glede na nastanitvene zmogljivosti so
to hoteli do 50 gostov in hoteli od 51 do 100 gostov) zaposleni v povprečju 2
osebi v recepcijah, v večjih hotelih (glede na nastanitvene zmogljivosti so to
hoteli od 101 do 150 gostov in hoteli nad 150 gostov) pa v povprečju 3 osebe,
zato je bila predvidena velikost statističnega vzorca 7289. Naslove hotelov
smo pridobili iz javnega registra kategoriziranih hotelskih nastanitvenih
obratov, ki je objavljen na spletni strani javne agencije SPIRIT Slovenija.
Navedeno agencijo smo dodatno zaprosili za e-naslove ciljnih oddelkov v
hotelih in jih tudi pridobili. Spletno anketo smo poslali na pridobljene naslove
ciljnih oddelkov in zaprosili, da na spletno anketo odgovarja vso osebje, ki je
zaposleno v recepciji posameznega hotela. Spletno anketo smo poskušali
izboljšati še s telefonskimi stiki, s katerimi smo še enkrat pozvali ciljne
skupine, da se odzovejo na anketo in jim podali dodatna pojasnila o namenu
in vsebini same anketne raziskave.

9

Skladno s pridobljenimi podatki o hotelskih nastanitvenih obratih v Sloveniji so njihove nastanitvene
zmogljivosti naslednje: 199 hotelov razpolaga z do 100 ležišči (manjši in srednje veliki hoteli), 110
hotelov pa več kot 100 stalnih ležišč (večji hoteli).
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V prvem delu vprašalnika smo anketirancem zastavili vprašanja o vrsti
njihovega delovnega mesta in oddelku zaposlitve, koliko oseb je zaposlenih v
njihovem oddelku, kolikšne so nastanitvene zmogljivosti hotela in kakšna je
kategorizacija hotela. Drugi del vprašalnika je vseboval več različnih trditev,
ki se navezujejo na medkulturno kompetenco osebja v recepcijah hotelov.
Skladno s prilagojenim modelom ocenjevanja medkulturne kompetence po
Reisingerjevi (2011) smo trditve v vprašalniku razdelili na pet področij
medkulturne kompetence. Pri posamezni trditvi so anketiranci na
petstopenjski Likertovi lestvici s končnima vrednostima 1 (popolnoma se ne
strinjam) in 5 (popolnoma se strinjam) ocenjevali, v kolikšni meri se z
določeno trditvijo strinjajo. V tretjem delu vprašalnika smo preverjali, na
kakšen način so si zaposleni v oddelkih rezervacij in v recepcijah hotelov
pridobili medkulturno kompetenco. Ta del vprašalnika je kombinacija
zaprtega tipa vprašalnika, saj so se anketiranci odločali med več vnaprej
podanimi odgovori. Tudi v tem delu vprašalnika so se anketiranci odločali
med odgovori na petstopenjski lestvici od 1 (popolnoma se ne strinjam) do 5
(popolnoma
se
strinjam).
Mejo
medkulturne
nekompetentnosti/kompetentnosti na petstopenjski lestvici smo določili pri
vrednosti 3. V četrtem delu vprašalnika smo anketirancem zastavili vprašanja
o njihovih demografskih značilnostih (spol, starost, regija), znanju tujih
jezikov, stopnji pridobljene izobrazbe in njihovem aktualnem izobraževanju.
•

Metodo obdelave podatkov: zbrane podatke smo statistično obdelali s
programi Microsoft Excell in SPSS. Zastavljene hipoteze H1–H3 smo
preverjali z opisno statistiko (izračun povprečnih vrednosti in standardnih
odklonov), hipotezi H4 in H5 pa smo preverjali z izbranimi multivariatnimi
statističnimi metodami – bivariatna korelacija, standardni odklon in varianca.
Obdelane podatke oz. ugotovitve statistične analize smo prikazali tabelarično
in grafično.

•

Metodo prikazovanja podatkov: obdelane podatke oz. ugotovitve statistične
analize smo prikazali tabelarično in grafično.
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2 MEDKULTURNA KOMPETENCA
»Razumevanje drugih kultur je ob razumevanju lastne kulture postalo ključno, ne samo
zaradi osebne obogatitve in vloge dobrega državljana, temveč tudi za naše preživetje kot
naroda samega.«
(James Duderstadt, nekdanji predsednik Univerze v Michiganu)

Zaradi globalizacijskih procesov postajajo družbe vedno bolj večkulturne in ta
večkulturnost družb predstavlja sodobni svet, v katerem živimo. Po drugi svetovni
vojni se je predvsem po zaslugi cenejšega prevoza, ki je postal dostopnejši za večino
ljudi, povečalo število migracij, kar je pozitivno vplivalo na povečanje samega
turizma. Po mnenju Vrečerjeve (2011, 169) je tako z migracijami vedno več kultur,
za katere velja nehomogenost, saj ima vsaka od njih svoje značilne razlike v
medsebojni interakciji. Gre torej za srečanje s kulturnimi razlikami, ki jih prinašajo
prav stiki med njimi (prav tam, 169).
Pojem medkulturna kompetenca (ang. multicultural competence) se dandanes
uporablja na različnih področjih tržnega komuniciranja, managementa in
mednarodnega poslovanja. Splošno sprejeta definicija še ne obstaja, saj se
strokovnjaki ne morejo poenotiti glede skupne opredelitev tega pojma. V tuji
literaturi tako obstajajo različna pojmovanja, ki opisujejo medkulturno kompetenco:
cross-cultural
competence,
intercultural
competence,
crosscultural/intercultural/cultural effectiveness in cross-cultural/intercultural/cultural
communication competence. Slednje pa nikakor ne smemo enačiti s komunikacijsko
kompetenco, saj je medkulturna kompetenca veliko več kot samo komuniciranje
(Reisinger 2011, 378).
Razprave o medkulturni kompetenci so se pričele v šestdesetih letih 20. stoletja, kot
posledica povečanega števila migracij v svetu. Spitzberg in Chagnon (2009; citirano
v: Vrečer 2011, 174) opredeljujeta medkulturno kompetenco kot: »ustrezno in
učinkovito upravljanje interakcij med ljudmi, za katere je v določeni meri značilna
različna čustvena, kognitivna in vedenjska naravnanost do sveta«. Takšne usmeritve
se najpogosteje odražajo v normativnih kategorijah, kot so narodnost, rasa, pleme,
etničnost, religija ali regija (prav tam, 174).
Da lahko različne kulture uspešno sobivajo v sodobni družbi, morajo le-te razviti
medkulturno kompetenco. Medkulturna srečanja se namreč odvijajo tako na delovnih
mestih kot tudi na turističnih, poslovnih in študijskih potovanjih v tujino s pomočjo
medijskih kanalov, v soseski, kjer živimo itd. Da dosežemo ekonomski uspeh v
globalnem svetu, moramo po mnenju Vrečerjeve (2010, 14) obvladovati ustrezno
komunikacijo s pripadniki drugih kultur. Dandanes mnogi ljudje zaradi iskanja
boljših zaposlitvenih priložnosti iščejo službe v tujini in se tam tudi zaposlujejo.
Lustig in Koester (2010, 298) ocenjujeta, da se več kot 20 odstotkov ameriških
managerjev, ki se zaposlijo v tujini, vrne predčasno domov, ker so bili slabo
pripravljeni na življenje v tujini oz. se niso znali prilagoditi novemu kulturnemu
okolju.
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Medkulturna kompetenca pa ni pomembna zgolj za doseganje ekonomskega uspeha.
Da bi preprečili medkulturne konflikte, ki lahko po mnenju Vrečerjeve (2010, 14)
nastanejo zaradi pomanjkanja razumevanja ter spoštovanja pripadnikov drugih
kultur, in bi tako lahko uspešno sobivali v večkulturnem svetu, moramo po mnenju
slednje (2011, 169) razviti medkulturno kompetenco. Vrečerjeva (prav tam, 169) v
svojem prispevku izhaja iz predpostavke, da je medkulturna kompetenca prvi pogoj
za uspešen medkulturni dialog in predstavlja prvi pogoj za dolgotrajen mir v svetu.
Učenje medkulturne kompetence je pomembno tako za večinsko prebivalstvo kot za
priseljence, saj sta obe skupini udeleženki medkulturnega dialoga. Na žalost pa smo
še vedno priča medkulturnim konfliktom. Slednje dokazujejo vojne v Sudanu,
Afganistanu, Iraku itd., ki še trajajo, kot tudi številni medetični in medkulturni
konflikti, katerim smo priča zadnje čase po svetu (Lustig in Koestner 2010; citirano
v: Vrečer, 2010, 14). Ker potreba po medkulturni kompetenci v današnji sodobni
družbi vedno bolj narašča, je po mnenju Deardorffove (2009a, xi) medkulturna
kompetenca ena izmed ključnih tem 21. stoletja.
Če želimo, da nas medkulturni stiki vodijo v medkulturno interakcijo in razvoj
medkulturne kompetence, je po mnenju Čehove (2010b, 35) potrebno dodati še:
odprtost, radovednost in zaupanje. Kulturna raznolikost tako predstavlja izziv in
priložnost za medkulturno učenje in osebno rast, pri čemer je potrebna še osebna
motiviranost in institucionalna podpora. Rezultat takšnega medkulturnega učenja je
medkulturna kompetenca, katero so različni avtorji definirali kot dolgotrajno
spremembo v kognitivnem znanju, stališčih, čustvih in vedenju, ki nam omogočajo
pozitivno naravnano in učinkovito interakcijo s pripadniki drugih kultur (prav tam,
35).
V zadnjih letih se predvsem v zahodnih družbah veča število pobud, katerih namen je
krepitev medkulturne kompetence na različnih področjih družbe, tako v vzgoji in
izobraževanju, kot tudi v korporacijah, zdravstvenih centrih, na področju svetovanja,
vojske, centrov za socialno delo, v vladnih in nevladnih organizacij itd. (Bennett,
2009; citirano v: Vrečer 2011, 174). V državah Srednje in Vzhodne Evrope je takšnih
pobud manj, čeprav je število le-teh po letu 2008 naraslo, kar je posledica
evropskega leta medkulturnega dialoga10, ki smo ga obeležili tistega leta.
2.1 Opredelitev pojma kompetenca
Živimo v času, ko se sprašujemo, zakaj je določen posameznik uspešnejši od
drugega, zakaj je nekdo boljši delavec od drugega ali pa zakaj je določena
organizacija uspešnejša od druge istovrstne organizacije. Če ta vprašanja malce
podrobneje proučimo, ugotovimo, da se posamezniki razlikujejo po svojih
sposobnostih/potencialih, znanju in veščinah. V sami naravi človeka je namreč, da
želi biti/postati čim bolj uspešen. Podobno velja za organizacije, ki si prizadevajo
biti/postati čim bolj uspešne, kar pomeni, da si želijo imeti na svojih delovnih mestih
10

Leto 2008 je bilo v Evropski uniji razglašeno za evropsko leto medkulturnega dialoga, z namenom,
da bi Evropejci okrepili zavest o skupni identiteti. To zamisel je prvič predstavil Ján Figel’, evropski
komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in mladino, pred Evropskim parlamentom septembra
2004. Več na sledeči povezavi: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2139.
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kompetentni kader, ki bo optimalno opravljal svoje delo. Za organizacije je tako
izrednega pomena, da predvidijo človeške zmožnosti že vnaprej, saj bodo le na
takšen način preprečile možne negativne posledice, ki bi jih lahko povzročili
nekompetentni zaposleni na delovnih mestih.
Vsak dan slišimo pojem kompetenca, zato imamo občutek, da vemo, kaj pomeni
izraz kompetenca, kompetence, biti kompetenten itd., čeprav teh pojmov ne znamo
najbolj točno definirati oz. razlikovati. Prav zato bomo v nadaljevanju poskušali
pojasniti in predstaviti najpogostejše definicije tega pojma.
Preden pa se lotimo definicij, ki opredeljujejo sam pojem, pa moramo poudariti
razliko med pojmi: kompetenca – kompetenten – kompetentnost, da se izognemo
morebitni pojmovni zmedi. Majcenova (2009, 21) v svojem delu pojasnjuje sledeče
razlike med prej omenjenimi pojmi:
– kompetence so posamezne lastnosti, značilnosti, znanja, sposobnosti …, ki
so potrebne za delo ali pa gre za tisto, kar zaposleni že imajo. Tako ločimo
kompetence za delo in kompetence zaposlenih.
– Kompetenten je človek, ki ima ustrezne kompetence za to, da uspešno opravi
določeno delo ali nalogo. Lahko je tudi nekompetenten, pri čemer mora
posameznik določene kompetence izboljšati, razviti ali celo pridobiti
popolnoma nove, da mu lahko zaupamo določena dela. Dovolj ali premalo
kompetentna je lahko tudi posamezna organizacijska enota ali celo podjetje.
Ponudniki, ki obetajo najboljše rezultate ali najbolj kakovostne izdelke, so na
svojem področju najbolj kompetentni.
– Kompetentnost je lastnost posameznika, organizacijske enote ali podjetja, ki
se nanaša na zmožnost uspešnega upravljanja nalog ali naročil. Primerna
kompetentnost posameznika pomeni, da ima človek dovolj znanja, izkušenj in
drugih pomembnih lastnosti, da je dovolj »usposobljen« za določena dela. Na
drugi strani pa kompetentnost podjetja pomeni, da ima podjetje vse vire
(poleg kompetentnih kadrov še finančna, informacijska in tehnološka
sredstva) za uspešno izpolnitev naročil oz. doseganje zastavljenih poslovnih
ciljev.
Pojem kompetence (ang. competency) opredeljuje toliko definicij kot je avtorjev, kar
predstavlja svojevrsten problem ob definiranju pojma samega. Kljub temu pa lahko
vendarle potegnemo nekaj vzporednic med definicijami, ki so jih postavili različni
avtorji.
Beseda kompetenca je izpeljanka iz latinske besede competens, kar pomeni
primeren, pristojen – biti za nekaj pristojen, biti odgovoren, zmožen nekaj opraviti ali
izpeljati, biti upravičen do nečesa, imeti pravico za odločanje o čem ali tekmovati za
kaj. Kompetence vključujejo poleg znanja, ki ga pridobimo v življenju, še spretnosti,
veščine, prepričanja, stališča in vrednote posameznika, ki mu omogočajo učinkovito
vedenje, torej vedenje, ki pripomore k delovni učinkovitosti (Boštjančič 2011, 25).
Po mnenju Ivana Svetlika (2005, 7) so bile kompetence nekoč že uveljavljene, potem
že skoraj pozabljene, zadnja leta pa so znova aktualne in se vračajo v podjetja in

20

organizacije. Isti avtor (2005a, 19) na kompetence gleda kot na novo upravljavsko
orodje, pri čemer gre pri kompetencah za znanje o uporabi znanja.
V 80. letih prejšnjega stoletja se je izraz kompetenca začel uporabljati najprej v
praksi na področju psihologije vodenja, nato pa še širše, na področju ekonomije in
splošnega managementa. Kompetence so v zadnjem desetletju postale sinonim za
drugačno razmišljanje v organizaciji. Po mnenju Boštjančičeve (2011, 25) vodilni in
vodstveni kader ter razni strokovnjaki za kadre ne gledajo več na zaposlene kot
skupek različnih lastnosti (je komunikativen, samozavesten, ceni kariero, rad je
nagrajen za delo, ima delovne izkušnje s področja prodaje itd.), temveč ga opazujejo
in ocenjujejo na podlagi kompetenc, ki naj bi jih imel na določenem delovnem mestu
(vodja prodaje recimo potrebuje kompetence usmerjenosti k strankam, odprtosti za
izkušnje in ciljno naravnanost).
Opredelitev termina kompetenca, ki izvira iz socialne psihologije, je spet toliko kot
je avtorjev. White (1959; citirano v: Kohont, 2005, 32) je definiral kompetenco kot
uspešno interakcijo (posameznika) z okoljem in poudaril pomen motivacije za
uspešno delovanje v okolju. Podobno je razmišljal Argyle (1967; citirano prav tam,
32), ki je na Oxfordu razvil model veščin in med dejavniki »veščega« delovanja
poudaril: motivacijo, skupaj z našimi stališči do procesa in njegovega cilja, znanje in
razumevanje, kaj moramo storiti, kaj se pričakuje, zmožnost, da znanje in
razumevanje prevedemo v specifično vedenje in samo delovanje, ki dokazuje, da
obstajajo vse omenjene sestavine.
Dokončno pa je kompetence širši javnosti predstavil Boyatzis (1982; citirano v:
Kohont, 2005, 32) s svojo študijo, v kateri je proučeval uspešnost managerjev.
Namen njegove študije je bil identificirati in razviti sistem, ki določa, katere so tiste
ključne karakteristike, ki jih morajo imeti managerji, da lahko učinkovito opravljajo
različne vrste dela na različnih managerskih pozicijah v različnih organizacijah. Po
njegovem mnenju so tako kompetence mešanica motivacije, sposobnosti,
samopodobe, znanja in veščin ter socialne vloge posameznika, ki jih le-ta uporablja v
določenih situacijah za nadpovprečno storilnost na delovnem mestu (Stare 2005, 14–
15). S to definicijo se večina poznavalcev strinja še danes. Boyatzis v nadaljevanju
tako razlikuje (Stare 2005, 15) zahtevane kompetence, ki so elementi oziroma naloge
delovnega mesta in jih mora posameznik kompetentno izvrševati, in dejanske
kompetence, ki so značilnost posameznika, ki mu to kompetentnost tudi omogočajo.
Takšno razumevanje kompetenc pomeni, da samih kompetenc ni možno neposredno
opredeliti, opisati in analizirati, saj lahko to storimo šele na podlagi
posameznikovega vedenja, kar pomeni, da je vedenje posledica njegovih kompetenc.
Takšno razmišljanje pa potrjuje tezo, da na uspešnost dela vplivajo tako znanje,
sposobnosti in veščine posameznika kot tudi izkušnje v konkretnih okoliščinah (Stare
2005, 15). Lahko rečemo, da gre pri proučevanju kompetenc pravzaprav za
pojasnjevanje ugotovljenega vedenja posameznika in ne za ocenjevanje njegovega
znanja (prav tam, 15).
Podobno kot Boyatzis pa Lucia in Lepsinger (1999, 7) kompetence opredeljujeta kot
prednostne značilnosti osebe, ki se kažejo v učinkovitem in uspešnem delovanju na
delovnem mestu. Gre torej za povezane vrste znanja, spodobnosti, veščin in stališč,
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ki vplivajo na delovanje posameznika v delovnem okolju in jih je mogoče meriti
glede na sprejete standarde, ter jih izboljšati z usposabljanjem in razvojem (prav tam,
7).
Rychen in Salganik (2003, 43) pa opredeljujeta termin kompetenca kot »sposobnost
izpolnjevanja kompleksnih zahtev v določenem kontekstu preko mobilizacije
psiholoških virov (vključno s kognitivnimi in z nekognitivnimi viri)«. Kadar
govorimo o kompetenci, jo moramo vedno gledati z vidika konteksta, v katerem se
udejanja, zato ker je »kompetenca proizvod interakcije značilnosti posameznikov s
kontekstom, v katerem slednji delujejo in tako ni neodvisna od dejanj in konteksta«
(Rychen in Salganik 2003, 46–47).
Bratton in Gold (2003, 484) navajata, da so kompetence karakteristike posameznika,
ki se kažejo kot učinkovito opravljanje dela, ko vzamemo v zakup vse organizacijske
okoliščine. Slednja sta se namreč ukvarjala s kompetencami, ki so si jih finančne
družbe v Veliki Britaniji postavile kot pomembne. Bratton in Gold tako navajata
(2003, 228) sledeče kompetence: samokontrola, samorazvoj, osebna organiziranost,
pozitiven pristop do dela, sodelovanje z ostalimi, vodenje in kreativnost. Dessler
(Dessler in drugi 2005, 352) pa definira kompetence kot posameznikovo sposobnost,
znanje in obnašanje, ki skupaj pripomorejo k uspehu posameznika tako pri njegovem
delu kot pri delu celotne organizacije.
Nekoliko izstopajoča pa je definicija Bohlanderja in Snella (2004, 2), ki kompetence
povezujeta predvsem z znanjem in se ne posvečata toliko osebnostnim lastnostim
posameznika kot ostali avtorji.
Že iz zgornje predstavitve je očitno, da obstaja resnično veliko opredelitev pojma
kompetenc, zato bomo v nadaljevanju predstavili nekaj pristopov, ki pojasnjujejo
samo definicijo. Civelli (1997; citirano v: Kohont, 2005, 34–35) jih je sistematično
proučeval in jih razdelil v tri večje skupine:
1. francoski pristop, ki ga je uveljavil Claude Levy-Leboyer, poudarja, da je
kompetentnost rezultat različnih psiholoških elementov posameznika, osnova
pa je samopodoba. Pristop h kompetenci povezuje s sposobnostmi, z
osebnostnimi lastnostmi, motivi in s pridobljenim znanjem. Posebej poudarja
tudi problem izvirne, univerzalne in splošno razumljene definicije
kompetenc.
2. Ameriški pristop, ki je zelo povezan z deli McBeera, McClellanda,
Boyatzisa in Ulricha, opredeljuje kompetence kot tiste karakteristike
posameznika, ki so vzročno povezane s superiornim delovanjem. Pri tem
pristopu je močno poudarjena vloga najboljših posameznikov (ang. top
performers).
3. Britanski pristop je posledica aktivnosti dveh združenj, in sicer MCI
(Management Charter Initiative) in NCVQ (National Council for Vocational
Qualifications). Cilj MCI je opredeliti nacionalne standarde managerskih
kompetenc in jih skupaj z NCVQ uporabiti na področju (poklicnega)
izobraževanja ter certificiranja. Poklicna kompetenca je zmožnost izvajanja
aktivnosti v določenem poklicu skladno s standardi zaposlitve, kompetentnost
pa je merilo izobraževalnega procesa.
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Glede na vse zgoraj omenjeno, lahko povzamemo, da so kompetence opisi znanj,
spretnosti, veščin in vedenja posameznika, ki mu omogočajo, da uspešno in
učinkovito opravlja svoje delo, lahko pa ga pri tem tudi zavirajo. Poleg zmogljivosti
(sposobnosti, spretnosti in znanja) pojem kompetence zajema tudi motiviranost za
neko nalogo, osebni stil in relacijo do koncepta samega sebe. Tako se pojem
kompetence neposredno povezuje z dejavniki učinkovitosti ter uspešnosti pri delu
(Roblek 2008; citirano v: Kompetentnost, 2015).
S kompetencami pa se ne ukvarjajo zgolj akademiki, temveč tudi politiki. Evropska
komisija (2003, 9) je namreč v svojem delu Competence Developement in SMS's
definirala kompetence kot mešanico znanja, sposobnosti in odnosov, ki jih ima
posameznik do svojega dela. Prava kombinacija navedenega pa prinaša želene
rezultate organizacijam, kjer posameznik ustvarja.
Zgoraj smo navedli zgolj nekaj opredelitev pojma kompetence, čeprav v literaturi
obstaja še veliko več takšnih ali drugačnih opredelitev. Kljub raznolikosti
predstavljenih definicij, pa lahko potegnemo nekaj ključnih vzporednic. Ko
govorimo o kompetencah, lahko rečemo, da gre za zapleteno kombinacijo
osebnostnih lastnosti, ki jih posameznik pridobi že v otroštvu, znanja, ki ga pridobi
skozi formalno izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje ter izkušenj, ki si jih
pridobi skozi delovne izkušnje v času zaposlitve.
2.1.1 Razvrščanje kompetenc
V uvodnem delu prejšnjega poglavja smo poskušali prikazati nekaj opredelitev
pojma kompetence in ugotovili, da v literaturi ne obstaja neka splošno sprejeta
definicija, ki bi sam pojem tudi pojasnila. Tako kot ne obstaja enotna opredelitev
pojma, ne obstaja niti enotna delitev kompetenc, zato bomo v nadaljevanju
predstavili nekaj splošnih delitev.
V literaturi lahko poleg pojma kompetence zasledimo še izraz kompetentnost. Stare
in Seljak (2006, 132), kot večina drugih avtorjev, kompetentnost delita v dve
kategoriji:
– kompetentnost, ki temelji na vedenju (t. i. vedenjska kompetenca), ki
zajema osebne karakteristike/lastnosti, ki prispevajo k učinkoviti delovni
izvedbi in
– kompetentnost, ki temelji na delu (t. i. delovna kompetenca), ki zajema
specifične spretnosti in sposobnosti, ki pri delu omogočajo, da bo dosežek v
skladu s specifičnimi standardi.
Kohont (2005, 36) kompetence loči po ravneh in dimenzijah.
Po ravneh jih lahko razdelimo na (prav tam, 36):
– splošne, ključne, temeljne ali generične (ang. core, key): so tisti minimalni
pogoji, ki posamezniku omogočijo opravljanje katerega koli dela (npr. bralna
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in številčna pismenost) in so brez vrednosti, če posameznik ne razvije
specifičnih kompetenc.
– Delovno specifične (ang. role specific): so potrebne, da posameznik uspešno
opravi določeno delo oz. delovno nalogo. Gre torej za tiste lastnosti in
zmožnosti, ki posamezniku omogočajo uspešno opravljanje dela glede na
zahteve delovnega mesta. Kažejo torej na uspešnost posameznika v določeni
vlogi in so skupne pripadnikom poklicnih skupin in podobnih delovnih mest,
zato so na drugem delovnem mestu lahko nepomembne.
– Organizacijsko specifične: so izvedene iz poslanstva, vrednot, strategije
organizacije in so sredstva, s katerimi posameznik prilagodi svoj način
delovanja organizacijski kulturi. Kažejo torej uspešnost posameznika v
organizaciji kot celoti.
Delitev po dimenzijah pa (prav tam, 36):
1. pričakovane kompetence: so kompetence, ki jih od posameznika pričakuje
družba (t. i. ključne kompetence) oziroma organizacija (t. i. organizacijske ali
delovno specifične kompetence).
2. Dejanske kompetence: so tiste, ki jih posameznik ima in mu omogočajo
uspešno delovanje v družbi ter v organizaciji, v kateri je dejaven (lahko jih
opišemo in merimo).
3. Stopnjevalne ali razlikovalne kompetence: so opisi ravni kompetentnosti
posameznika v določeni organizaciji. Raven kompetentnosti omogoča
organizaciji razlikovanje med posamezniki, na podlagi katerih se definira, v
čem so vedenjske razlike med povprečnini in zelo uspešnimi izvajalci.
4. Opisne kompetence: zajemajo ubesedeno opredelitev kompetenc v okviru
organizacijske kulture, torej vrednost in standarde opravljanja dela v
organizaciji.
Gruban (2007) deli kompetence po opaznosti:
1. vidne ali opazne kompetence: so kompetence, ki jih je razmeroma preprosto
razvijati z izobraževanjem in urjenjem (znanje, veščine, spretnosti …) in
2. nevidne ali skrite kompetence: so kompetence, ki jih težje razvijamo z
izobraževanjem, saj je enostavneje izbrati takšne ljudi, ki potrebne
kompetence že imajo – »prave ljudi na prava delovna mesta« (lastnosti,
vedenje, vrednote, prepričanje).
Gruban (2003) navaja še:
1. temeljne/bazične kompetence, med katere uvršča bistvene karakteristike
(običajno znanje in osnovne veščine), ki jih morajo imeti posamezniki na
določenem delovnem področju, da dosežejo minimalno učinkovitost. V
okviru teh kompetenc se nadpovprečni in povprečni posamezniki ne
razlikujejo.
2. Razlikovalne kompetence so tisti faktorji, ki razlikujejo najboljše od
povprečnežev, npr. ambicioznejše postavljanje ciljev od standardnih zahtev
organizacije.
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2.1.2 Kompetence ter zmožnosti in veščine
Kot smo omenili že v uvodu, gre po mnenju EU komisije (2011) pri kompetencah
(ang. competence) za kombinacijo znanja, spretnosti in odnosov (slednji vključujejo
čustva, vrednote in motivacijo), ki ustrezajo okoliščinam. Po mnenju nekaterih
anglistov in slavistov bi lahko angleško besedo »competence« enačili s slovensko
besedo »zmožnost« (Vrečer 2010, 15). Kljub temu pa nekateri izmed njih poudarjajo
razlike med terminoma kompetenca in zmožnost, saj gre za dva med seboj povezana,
a vendar popolnoma različna termina. Štefanc (2006, 76) meni, da je zmožnost (ang.
capability, faculty) širši pojem od kompetence in citira Kohonta (2005; citirano v:
Štefanc, 2006, 76), ki meni, da »šele, ko posameznik svoje zmožnosti (kombinacijo
znanja, sposobnosti in motivov) uspešno uporabi v določeni situaciji, lahko
govorimo o kompetencah«. Štefanc (2006, 76–77) tako nadaljuje, da o kompetencah
govorimo takrat, ko med posameznikovo ponotranjeno zmožnostjo in objektivacijo
te zmožnosti ni več razlike. Slednje nakazuje na dejstvo, da imamo lahko zmožne
ljudi, ki pa niso nujno kompetentni, če svojega znanja in sposobnosti ne znajo
uporabiti v sami praksi (Vrečer 2010, 15).
Mnogi prav pogosto zamenjujejo termin kompetenca z veščinami (ang. skills). Po
mnenju Cedefopa in Evropske komisije se veščine nanašajo na sposobnost izvajanja
nalog in reševanja problemov (Cedefop 2008, 164). Termin kompetenca je v
primerjavi s terminom veščine širši, saj so veščine sestavni del kompetenc, kamor
sodijo še znanje, osebnostne lastnosti, motivacija, samopodoba in vrednote (Kohont
2005, 35). Povedano drugače, kompetence so hkrati tudi veščine, s katerimi
posameznik učinkovito in uspešno opravlja svoje delo. Veščine temeljijo na
ustreznem telesnem, socialnem, duševnem in duhovnem potencialu, aktualnem
znanju, vrednotah, prepričanju in ravnanju, ki se kažejo predvsem v zmožnosti
učinkovite izrabe virov, ki so na voljo (Mayer in drugi 2005, 2).
2.2 Kompetence posameznika
V poglavju 2.1 smo govorili o opredelitvi pojma kompetenca in videli, da v strokovni
literaturi obstaja paleta različnih definicij, ki skušajo opredeliti sam pojem.
Opredelitve se med seboj razlikujejo glede na to, ali avtorji v ospredje postavljajo
posameznikove lastnosti ali njegovo vpetost v samo organizacijsko okolje. Tako
lahko o kompetencah razmišljamo iz dveh vidikov. Prvi vidik je vidik posameznika,
ki ga bomo podrobneje predstavili v tem poglavju, drugi vidik pa je vidik podjetja, o
katerem bomo več govorili v naslednjem poglavju.
Boyatzis (1982; citirano v: Boštjančič 2011, 28) je v knjigi z naslovom Kompetentni
vodja prvi uporabil izraz osebne kompetence in na osnovi ugotovitev raziskave
določil model kompetenc vodje, s katerim razlaga razmerja med različnimi
lastnostmi, njihovo funkcijo pri delu in vpetost v organizacijsko okolje. Isti avtor
namreč meni, da je obstoj specifičnih kompetenc osnova in pogoj za nadpovprečno
delovno učinkovitost.
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Posameznik pridobi in razvija osebne kompetence med formalnim izobraževanjem in
z delovnimi izkušnjami. Del kompetenc, ki se nanašajo na osebnostne lastnosti in
sposobnosti, je predvsem rezultat genskih dejavnikov; stališča in vrednote pa so
posledica izkušenj ter vpliva ožjega in širšega socialnega okolja. Kompetence, ki so
pridobljene z izobraževanjem, veljajo za bolj splošne. Gre torej za vrste znanj in
sposobnosti, ki so lažje prenosljive – uporabimo jih lahko na različnih področjih in v
različnih organizacijah (Boštjančič 2011, 29).
Pričakovane oblike vedenja, ki jih mora posameznik imeti, da delo ali poklic opravlja
uspešno in učinkovito, so po mnenju Boštjančičeve (2011, 26) t. i. zaposlitvene
kompetence. Sestavljajo jih osebnostne lastnosti, sposobnosti, izkušnje, vrednote in
prepričanja ter so potrebne za opravljanje določenih delovnih nalog. Na njihovi
podlagi načrtujemo in oblikujemo delovna mesta, pripravljamo zaposlitvene oglase,
vključujemo jih v sisteme razvoja kadrov in uporabljamo pri načrtovanju kariere
(prav tam, 26).
Tate (1995, 35) definira kompetence posameznika kot sposobnost opravljanja nalog
in aktivnosti določenega poklica oziroma funkcioniranje na določenem delovnem
mestu v skladu s pričakovanji. Slednje vplivajo na delovno učinkovitost posameznika
in ni nujno, da so skladne z zaposlitvenimi kompetencami.
Kohont (2011, 64) podaja definicijo, v kateri »kompetence posameznika razumemo
kot aktivacijo, uporabo in povezanost celote znanj, sposobnosti, motivov,
samopodobe in vrednot, ki mu v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih
situacijah, tako v organizaciji kot v družbi na splošno, omogočajo uspešno
opravljanje vlog, nalog in reševanje problemov«.
Perrenould (1997; citirano v: Majcen 2009, 23) je kompetence posameznika opredelil
kot aktivacijo, uporabo in povezanost znanja, sposobnosti, motivov, samopodobe in
vrednot, ki mu v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah, v
organizacijah in v družbi nasploh omogočajo uspešno izpolnjevanje vlog, opravljanje
nalog in reševanje problemov. Po mnenju Majcenove (prav tam, 23) se zdi ta
definicija zanimiva, predvsem zaradi njene širine, saj avtor vidi kompetence kot neke
vrste »sposobnost za preživetje v katerikoli situaciji«, torej več kot le »zmožnost
delavca (v najširšem smislu) za opravljanje delovnih nalog«. Zanj so namreč
kompetence značilnosti posameznika (znanja, sposobnosti, motivi …), ki jih je
potrebno najprej aktivirati, torej »zbuditi, zagnati«, šele nato pa povezane uporabiti v
zahtevnejših situacijah tudi zaradi delovnega mesta samega. Perrenould (prav tam,
23) meni, da kompetence niso nekaj statičnega, nespremenljivega, temveč gre za
nenehno spreminjanje, dograjevanje lastnosti, prilagajanje novim situacijam, kar
hkrati pomeni tudi osebni razvoj posameznika.
Čeprav posamezne sestavine kompetenc pri posamezniku lahko neposredno
(inteligentnost) ali posredno (osebnostne lastnosti) ocenimo in merimo, pa nikoli ne
vemo, kako se bodo slednje manifestirale v njegovem vedenju v konkretni situaciji.
Posameznik je lahko zelo inteligenten, a pri delu ni uspešen, ker ga le-to ne zanima.
Lahko veliko ve, a svojega znanja ne zna učinkovito uporabiti, ker ni razvil ustreznih
veščin. Pri tem je ključno vprašanje, ali je mogoče določiti natančno tisto obliko
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ravnanja posameznika (kompetenco), ki je odločilna za njegovo učinkovito izvajanje
določene procesne funkcije (Mayer in drugi 2005, 3).
Na razvitost kompetence pri posamezniku lahko sklepamo le na podlagi njegovega
konkretnega ravnanja in doseženih rezultatov. Rezultate pa lahko ugotavljamo le na
podlagi meril, ki temeljijo na zahtevnosti dela. To pomeni, da moramo na podlagi
procesne analize vseh opravil, ki sestavljajo organizacijsko vlogo, natančno določiti
vrsto in potrebno razvitost vseh tistih kompetenc, ki jih ta opravila zahtevajo in nato
ugotoviti, ali jih posameznik dejansko ima in v kolikšni meri (Mayer in drugi 2005,
3).
Pri kompetencah gre torej za kombinacijo osebnostnih lastnosti posameznika, znanja,
pridobljenega s formalnim izobraževanjem, z usposabljanjem in izpopolnjevanjem,
ter izkušenj, pridobljenih skozi vključitev v delovni proces (t. i. izkušnje pridobljene
na delovnem mestu). Kompetentnost je torej odvisna od treh dejavnikov:
posameznika, delovne situacije in organizacije, pri čemer standardi in zahteve dane
situacije v veliki meri določajo (ne)kompetentnost posameznika (Kohont 2005, 33–
34).
Da ne bomo zašli pri teoretiziranju samega pojma kompetenc posameznika,
Majcenova (2009, 24) predlaga naslednjo poenostavljeno definicijo, ki pravi, da so
kompetence posameznika tiste lastnosti oz. značilnosti posameznika, ki mu
omogočajo, da uspešno izvaja delovne naloge in rešuje probleme na določenem
delovnem mestu ali delovnem področju, kamor štejemo: zanje in izkušnje, različne
sposobnosti in veščine ter druge osebnostne lastnosti (značajske lastnosti,
motiviranost, vrednote itd.).
2.2.1 Sestavine kompetenc posameznika
Za boljše razumevanje osebnih kompetenc bomo v nadaljevanju podrobneje
predstavili še pregled posameznih komponent, ki so v literaturi predstavljene kot
sestavine, ki v medsebojni kombinaciji in z upoštevanjem konteksta tvorijo
kompetenco. Gre torej za privzgojene in priučene lastnosti, ki oblikujejo
posameznika in posredno vplivajo na njegove karakteristike, ki posredno določajo
tudi uspešnost posameznika.
2.2.1.1 Osebnostne lastnosti
Spencer in Spencer (1993, 9) opredeljujeta osebnostne lastnosti kot psihološke
značilnosti in dosledne odgovore na situacije in informacije. Po Lipičniku (1998, 28)
so osebnostne značilnosti značaj in temperament posameznika, ki delujeta kot
katalizator pri človeškem odzivu, a sama po sebi nista nujna pri reševanju
problemov. Osebnostne lastnosti so tako splošna dispozicija za vedenje posameznika
na določen način. Musek in Pečjak (2001; citirano v: Kohont 2005, 35) definirata
osebnostne lastnosti kot trajne značilnosti, po katerih se posamezniki razlikujemo
med seboj. Vsak posameznik te lastnosti združi v značilen vzorec, ki je enkraten in
neponovljiv, ter tako predstavlja njegovo osebnost. Osebnostne lastnosti lahko
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delimo še naprej na štiri velika področja: 1. temperament, 2. značaj, 3. sposobnosti in
4. telesna zgradba oz. konstrukcija, pri čemer vsaka od njih dodaja osebnostnim
lastnostim posameznika določene karakteristike, ki jih bomo v nadaljevanju še na
kratko predstavili. Temperament na primer določa predvsem odprtost posameznika
in njegov način sprejemanja novih idej. Značaj povezujemo s posameznikovim
odnosom do dela in življenja, ter tako govorimo o optimistih, pesimistih, realistih,
kolerikih in še bi lahko naštevali. Sposobnosti se navezujejo na posameznikovo
fizično sposobnost, kar je povezano z njegovo telesno zgradbo oz. konstrukcijo, in
mentalne sposobnosti, ki vplivajo na njegovo hitrost in uspešnost reševanja
problemov (Musek in Pečjak 2001, 203).
2.2.1.2 Znanje
V literaturi zasledimo različne opredelitve pojma znanje. Ena takih je opredelitev
Svetlika in Pavlina (2004, 206), ki menita, da je znanje družbeno konstruiran,
kontekstualno pogojen koncept, ki temelji na individualni izkušnji. Pogosto je
opredeljeno kot v kontekst postavljena informacija. Znanje je kumulativna zaloga
kognitivnih spretnosti in informacij, ki jih imajo posamezniki, družina ter skupnost in
jih lahko uporabljajo pri delu, v osebnih in družbenih situacijah. Znanje je torej
informacija, opredeljena z izkušnjami, resnico, s presojo, z intuicijo in vrednotami.
Gre za enkratno kombinacijo, ki posameznikom in organizacijam omogoča
sprejemanje novih situacij in sprememb. Če ga opredelimo z oblikami, v katerih se
pojavlja, pa razlikujemo med tihim in eksplicitnim znanjem, ki sta komplementarni
obliki (prav tam, 206). Avtorja v svojem delu povzemata Savagejevo definicijo
znanja, ki govori o šestih delih znanja: 1. vedeti KAJ – strukturno znanje in vzorci, 2.
vedeti ZAKAJ – globoko razumevanje stvari, 3. vedeti KAKO – veščine in postopki,
4. vedeti KDO – kdo je kompetenten za reševanje/pomoč, 5. vedeti KDAJ – občutek
za čas, 6. vedeti KJE – občutek za prostor (Kohnot 2005a, 54). Posameznik, ki je
sposoben odgovoriti na vseh šest vprašanj v zvezi z določenim problemom, ima
zagotovo dovolj znanja za rešitev tega problema.
Znanje je potrebno za opravljanje kateregakoli dela, vendar samo po sebi še ni
zagotovilo, da bo posameznik nalogo tudi uspešno opravil (npr. izobrazba). Kot
navaja Majcenova (2009, 45–50), znanje obravnavamo v treh večjih sklopih:
– strokovna izobrazba – temeljna znanja, pridobljena v šolskem sistemu,
opredeljena s stopnjo glede na raven zahtevnosti in vrsto izobrazbe,
– funkcionalna znanja – pridobljena znotraj ali zunaj šolskega sistema (npr.
znanje jezikov, znanje vodenja, organizacijsko znanje, znanje komunikacije
itd.),
– delovne izkušnje – pridobljene na podlagi praktičnega dela.
2.2.1.3 Sposobnosti
Ta sestavina sodi v področje psihologije. Musek in Pečjak (2001, 203) opredeljujeta
sposobnosti posameznika kot tiste lastnosti, ki najbolj bistveno vplivajo na dosežke
in uspešnost pri reševanju različnih nalog in problemov. Sposobnosti so torej tiste, ki
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določajo, kaj kdo more ali zmore. Avtorja v svojem delu delita sposobnosti na:
duševne, telesne in umske. Med duševne sposobnosti štejemo predvsem zaznavne
sposobnosti, kot je ostrina vida, med telesne sposobnosti štejemo moč in razne
telesne spretnosti, med umske sposobnosti pa štejemo zlasti inteligentnost in
ustvarjalnost (prav tam, 203).
2.2.1.4 Motivacija
Motivacija je kompleksen pojem, ki zajema tiste »sile«, ki delujejo na nas bodisi od
znotraj bodisi od zunaj in tako ali drugače povzročajo in/ali usmerjajo naše vedenje.
Sama beseda motivacija izvira iz latinske besede »movere«, kar pomeni gibati se.
Psihologija motivacije se ukvarja z vprašanjem, kaj nas pripelje do tega, da nekaj
naredimo ali pa sploh ne naredimo. Motivacija je torej tista, ki povzroča in usmerja
dejanja ter zajema spodbujanje, ohranjanje in usmerjanje telesnih ter duševnih
dejavnosti z namenom, da uresničimo določen cilj. Obsega vsa gibala našega
vedenja: potrebe, nagone, motive, želje, cilje, vrednote, ideale, interese in voljo.
Nagoni in potrebe nas spodbujajo, potiskajo in ženejo v vedenje, zato jih imenujemo
tudi motivacija potiskanja. Cilji, ideali in vrednote pa nam pomagajo izbrati način,
kako bomo potrebe zadovoljili (Kohont, 2005, 36). Motivi so stvari, o katerih
posameznik nenehno razmišlja ali želi, da povzročijo akcijo. Spencer in Spencer
(1993, 9) menita, da motivi vodijo, usmerjajo in izbirajo vedenje v določene akcije
ali cilje in proč od drugih.
2.2.1.5 Vrednote
Musek (1993; citirano v: Kohont 2005, 36) opredeljuje vrednote kot poimenovanje
ali prepričanje o zaželenih končnih stanjih ali vedenjih, ki presegajo specifične
situacije, usmerjajo in vodijo izbiro ali oceno ravnanja ter pojavov in ki so urejene
glede na relativno pomembnost. Kohont (2005, 56) meni, da so vrednote sestavni del
kompetenc, njihov vpliv na kompetentnost posameznika pa se kaže predvsem v tem,
da presegajo specifične situacije, saj iz ene vrednote izhaja več stališč. Vrednote
namreč usmerjajo in vodijo izbiro ali oceno ravnanja v določeni situaciji in poleg
zmožnosti, sposobnosti, znanja in motivov precej pripomorejo k (ne)uspešnosti
posameznika v situaciji (Kohont 2005, 36).
2.2.1.6 Samopodoba
Samopodoba so predstave in pojmi, ki jih oblikujemo o sebi. Naše vedenje je
odvisno od doživljanja samega sebe oz. kaj si pravzaprav mislimo o sebi. Pozitivna
samopodoba lahko pripomore k uspešnosti posameznika v dani situaciji. Kohont
(2005a, 56) razume samopodobo kot celoto predstav in pojmov, ki jih oblikujemo o
sebi. Ob tem se avtor sklicuje na Maslowa in Rogersa, dva vidnejša predstavnika
humanističnih ved, ki menita, da imamo vsi ljudje svobodno voljo. Samopodoba kot
vidik kompetenc je posrednik motivom in osebnostnim lastnostim, ki definirata
konkretno vedenje (prav tam, 56).
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2.3 Kompetence organizacij
Do sedaj smo govorili o kompetencah kot o lastnostih, ki jih iščemo pri ljudeh, ki jih
nameravamo zaposliti ali pa jih že imamo zaposlene v organizaciji. Ob tem ne
smemo pozabiti, da imajo tudi organizacije svoje kompetence. Kohont (2005, 42)
ugotavlja, da kompetence organizacij izhajajo iz ekonomskih teorij, kar je bistveno
nasprotje kompetenc posameznika, ki izhajajo iz psiholoških teorij.
Ko govorimo o kompetencah, običajno pomislimo na lastnosti zaposlenih, s čimer
opredeljujemo, da je nekdo bolj kompetenten, drugi pa manj. Kljub temu lahko na
kompetence gledamo tudi širše in se vprašamo: katera organizacijska enota ali
skupina je dovolj kompetentna, da uredi določeno zadevo? Na to vprašanje si
odgovorimo, da je kompetentna vsaka, za katero menimo, da bo kos nalogam, ki ji
jih bomo zaupali, to pomeni, da bodo imeli njeni zaposleni dovolj znanja, izkušenj,
volje, ustreznih orodij, spretnosti, sposobnosti itd. Skratka kompetentna je tista
organizacija, za katero upravičeno pričakujemo, da bo uspešno opravila naloge, ki ji
zaupamo (Majcen 2009, 24).
O organizacijskih kompetencah govorimo torej na najbolj splošni, organizacijski
ravni, ki jih oblikujejo enkratni dejavniki, zaradi katerih je organizacija konkurenčna.
V nadaljevanju bomo predstavili nekaj konkretnih primerov: japonski mednarodni
družbi Canon to omogoča izvrstna optika, družba Appel (ZDA) ima uporabniku
prijazne vmesnike in učinkovit distribucijski sistem, slovenski Pipistrel prednjači v
tehnologiji razvoja ultra lahkih letal in prav tako na tujih trgih navzoče podjetje
Akrapovič ima know-how za oblikovanje ter izdelavo vrhunskih izpušnih cevi. Gre
torej za kolektivno znanje organizacije, ki izvira iz izkušenj z najpomembnejšimi
izdelki (Boštjančič 2011, 26). Organizacijske kompetence so tiste, ki omogočajo
dostop do različnih trgov, pomembno prispevajo k zadovoljstvu končnega
uporabnika z izdelkom in so tako prevelik izziv konkurenci, da bi tekmovali z njimi
(Prahalad in Hamel 1990, 83–84). Po mnenju Boštjančičeve (2011, 26) bi morda
lahko bil boljši izraz za opis te vrste kompetenc t. i. organizacijska prednost, saj
organizacije vedno iščejo nova področja, na katerih bi bile prve, enkratne in
konkurenčne. Le tak način razmišljanja in dela jim namreč zagotavlja poslovni
uspeh.
Baitsch (1996; citirano v: Kohont 2005, 43) meni, da lahko organizacijsko
kompetenco opredelimo kot zmožnost delovanja organizacije v določenem
kontekstu, ki ji omogoča spoprijemanje z zunanjimi izzivi. Gorsline (1998; citirano
v: Kohont 2005, 43) pa dodaja, da so kompetence tudi skrite zmožnosti organizacije,
ki izvirajo iz kontinuiranega in skupinskega učenja ter organizacijsko specifičnih
sposobnosti ter rutine. Dessler (Dessler in drugi 2005, 352) pa povezuje kompetence
organizacij s kompetenco posameznikov. Po mnenju slednjega so kompetence
organizacij v večji meri povezane z zmožnostjo spreminjanja oziroma s samo
fleksibilnostjo, pri čemer mora biti prav tako fleksibilen delavec, kar omogoča tudi
fleksibilnost organizacije.
Schancez (2003; citirano v: Kohont 2005, 43) je eden izmed tistih avtorjev, ki je
kompetence organizacij opisal najobširneje in pravi, da imajo kompetence
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organizacij tri osnovne ravni: 1. koordinacija virov in sposobnosti, 2. integracija ter
uporaba virov in sposobnosti za določene namene in 3. doseganje cilja kot gonilne
sile organizacijskega delovanja. Slednji prav tako omenja vložke oziroma inpute, ki
so po njegovem mnenju ključni za oblikovanje organizacijskih kompetenc, pri čemer
izpostavlja naslednje: oblikovanje ključnih ciljev organizacije, opredelitev
specifičnih aktivnosti, ki bodo organizaciji v pomoč za doseganje ključnih ciljev, in
usklajena uporaba virov pri doseganju ključnih ciljev (prav tam, 43).
V nadaljevanju bomo predstavili najpogostejše delitve organizacijskih kompetenc.
2.3.1 Specifične in ključne kompetence organizacij
Pri obravnavi kompetenc organizacije se v strokovni literaturi pogosto omenjajo
specifične in ključne kompetence organizacij, med katerima je meja precej zabrisana
in včasih ju je sila težko jasno razmejiti.
New (1996; citirano v: Kohont 2005, 43) opredeljuje organizacijsko specifične
kompetence kot cilje, v skladu s katerimi posameznik v okviru organizacijske kulture
v organizaciji usklajuje svoj način delovanja ne glede na vlogo, ki jo ima v sami
organizaciji. Tako ločimo: delovno specifične kompetence ali managerske
kompetence, ki so neposredno povezane z opravljanjem nalog posameznika (njihovo
uspešnostjo) in organizacijsko specifične kompetence, ki pa so povezane z
uspešnostjo posameznika v organizaciji kot celoti.
Kohont (2005, 44) opredeljuje organizacijsko specifične kompetence kot tiste
kompetence, ki so značilne za določeno organizacijo in jo tako razlikujejo od drugih
organizacij, pri čemer ni nujno, da so specifične kompetence hkrati tudi ključne
kompetence organizacije.
Andrew (1971; citirano v: Kohont 2005, 44) opredeljuje ključno kompetenco
organizacije kot »razlikovalno kompetenco«, ki je specifična za organizacijo in ji
omogoča, da se učinkovito spoprijema z izzivi in razvija organizaciji lastne vzorce
tega spoprijemanja. Thompson in Richardson (1996; citirano v: Kohont 2005, 44) pa
opredeljujeta ključne kompetence organizacije kot grozd razločevalnih sposobnosti,
ki ne podpirajo samo delovanja organizacije na trgu, temveč tudi tiste značilnosti
izdelkov in marketinških aktivnosti, ki jih organizacija trenutno uporablja.
Prahalad in Hamel (1994; citirano v: Kohont 2005, 45) opredeljujeta ključno
organizacijsko kompetenco kot splet sposobnosti in tehnologije organizacije. Pri tem
gre za seštevek kolektivnega učenja med sposobnostmi posameznika in posameznimi
organizacijskimi enotami. Da lahko sposobnosti štejemo kot ključno kompetenco
organizacije, pa morajo biti izpolnjena sledeča merila: ustvarjati vrednost za kupca,
omogočiti diferenciacijo med tekmeci in omogočati razširitev dejavnosti.
Kompetence lahko po mnenju Kohonta (2005, 45) po določenem času izgubijo
vrednost, saj so odvisne od sprememb in sposobnosti organizacije, da se odzove na
spremembe oz. da se spreminja. Ne morejo pa se izrabiti ali porabiti, kot tudi ne
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izraziti v klasičnih računovodskih izkazih, kot vse to velja za oprijemljive vire, kar
ključne kompetence niso.
2.3.2 Generične kompetence organizacij
Generične kompetence organizacij so čisto nasprotje ključnih kompetenc. Gre
namreč za tiste kompetence, ki so potrebne za delovanje organizacij, same zase pa
hkrati niso strateško pomembne za nobeno organizacijo (Kohont 2005, 45).
Thompson in Richardson (1996; citirano v: Kohont 2005, 45) sta opravila obsežno
raziskavo, v kateri so sodelovale vodje zasebnih in javnih organizacij, in tako s
pomočjo vprašalnika in intervjujev identificirala 32 generičnih kompetenc
organizacije, ki sta jih za lažje razumevanje porazdelila v 8 različnih skupin: 1.
strateško zavedanje, 2. zadovoljstvo deležnikov, 3. konkurenčna strategija, 4.
implementacija strategij, 5. kakovost ter skrb za kupce, 6. funkcijske kompetence, 7.
izogibanje nesporazumom ter krizam in 8. etika ter socialna odgovornost. Po mnenju
omenjenih avtorjev je za vsako organizacijo nujno, da do določene stopnje razvije
prej omenjene skupine kompetenc. Ključni izziv strateškega vodstva vsake
organizacije pa naj bo stalno spreminjanje, izboljševanje in razvijanje
organizacijskega delovanja na podlagi različnih kompetenc (prav tam, 45).
2.4 Pomen medkulturne kompetence v obdobju globalizacije
Dandanes je za poslovni svet zelo pomembno, da se podjetja vključujejo v
mednarodno menjavo in si tako ustvarjajo prihodke izven meja domače države. Prav
zaradi vključenosti v to mednarodno okolje je pomembno, da so ljudje, ki želijo
tekmovati na globalni ravni, opremljeni s potrebnim znanjem in spretnostmi glede na
posamezno kulturo (Committee for Economic Development, 2006; citirano v:
Spitzberg in Changnon 2009, 4). Ker se ne moremo izogniti kulturni raznolikosti na
svetovnem trgu, je oblikovanje medkulturne kompetence še kako pomembna veščina
za posameznika. Delodajalci si tako prizadevajo zaposliti kader, ki ima sposobnost
upravljanja in povezovanja kulturne raznolikosti (Bremer 2006; Deardorff in Hunter
2006; Hulstrand 2008; citirano v: Spitzberg in Changnon 2009, 4). Gre torej za
sposobnost, ki se nanaša na poistovetenje z ljudmi, ki prihajajo iz povsem
drugačnega kulturnega in etničnega okolja, in velja za pomembno kompetenco doma
in v tujini (Lustig 2005; citirano v: Spitzberg in Changnon 2009, 4). Velika svetovna
podjetja, kot je npr. podjetje Nike, sprejemajo kulturno raznolikost kot del politike
podjetja in tako zahtevajo od svojih zaposlenih, da so medkulturno kompetentni.
Glede na potrebe konkurenčnosti v današnji globalni družbi velja, da posamezniki
množično potujejo po svetu. Ne glede na to, ali se posameznik odloči za potovanje iz
zasebnih ali poslovnih razlogov, je pomembno, da se zavedamo, kako pomembno je
biti medkulturno kompetenten.
V želji, da nas medkulturni stiki vodijo do medkulturne interakcije in razvoja
medkulturne kompetence, je potrebno dodati še radovednost, odprtost in zaupanje.
Kulturna raznolikost tako predstavlja izziv in priložnost za medkulturno učenje in
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osebnostno rast, pri čemer je potrebna še osebna motiviranost in institucionalna
podpora. Rezultat takšnega medkulturnega učenja je medkulturna kompetenca.
Slednjo so različni avtorji (Bennett 1993; citirano v: Čeh 2010a, 98) definirali kot
dolgotrajno spremembo v kognitivnem znanju, stališčih, čustvih in vedenju, ki nam
omogočajo pozitivno naravnano in učinkovito interakcijo s pripadniki različnih
kultur.
Stiki ljudi iz različnih kultur in uporaba tujega jezika zagotavljata odlično priložnost
za spodbujanje razvoja medkulturne kompetence. Razvoj medkulturne kompetence je
proces v teku; ko se ta proces prične, lahko traja celo življenje. Posameznik se v
procesu vedno bolj zaveda, uči, pridobiva znanja in razvija čustva ter odnose.
Posameznik tako ni nikoli povsem medkulturno kompetenten. Novi izzivi se vedno
pojavijo kljub dejstvu, da se posameznik nenehno razvija in širi svoje kompetence
(Reisinger 2011, 384).
Postati medkulturno kompetenten je odvisno od faz, skozi katere gre posameznik, in
stopenj, do katerih prilagaja drugo kulturo. Posameznik lahko: zavrne ciljno kulturo,
se prilagoditi dvema ali več kulturam in postane dvojezičen – dvokulturen ali
večjezičen – multikulturen, se prilagodi tuji kulturi in izgubi izvirno identiteto
(prisilno ali prostovoljno asimiliranje), dvomi v svojo identiteto kot član določene
skupine (nacionalni sovražnik, izgubiti močne vezi s svojo kulturo) (Fantini 2000;
citirano v: Reisinger 2011, 384).
Sama medkulturna izkušnja ni dovolj. Ne moremo pričakovati, da se bo nekdo, ki ga
pošljemo v tujo kulturo na delo ali študij, vrnil medkulturno kompetenten. Zgolj stik
s tujo kulturo ni dovolj, da se razvije medkulturna kompetenca (Allport 1954;
citirano v: Deardorff 2009a, xiii). Ključ kulturno učečega se procesa predstavlja
izgradnja pristnih odnosov, ki jih dosežemo na podlagi opazovanja, poslušanja,
spraševanja tistih, ki prihajajo iz različnih okolij, da nas o nečem podučijo, delitvi
mnenj, vodenja dialoga glede pomembnih vprašanj itd. Ključni osnovi za izgradnjo
takšnih pristnih odnosov, iz katerih se lahko veliko naučimo drug o drugem, sta
spoštovanje in zaupanje. Savicki (2008; citirano v: Deardorff 2009a, xiii) je s svojo
raziskavo dokazal, da je za posameznika, ki želi razviti medkulturno kompetenco,
potrebna ustrezna predhodna priprava na medkulturno izkušnjo, kot na primer delo
ali študij v tujini. Medkulturna kompetenca se ne zgodi kar tako; če bi temu tako
bilo, bi bilo veliko manj medkulturnih nesporazumov. Prav zato mora posameznik
namerno razviti medkulturno kompetenco, kar doseže preko ustrezne priprave,
vsebine medkulturnih interakcij in gradnje odnosov (Deardorff 2009a, xiii).
2.5 Koncept medkulturne kompetence
Obstaja mnogo konceptov medkulturne kompetence, ki se razlikujejo glede na
disciplino, terminologijo, strokovnost in praktičnost ciljev. V nadaljevanju bomo
tako poskušali predstaviti nekatere skupne osnove modelov, pri čemer se moramo
zavedati, da bodo nekatere teoretične predpostavke nekaterih avtorjev popačile
celotno sliko, vendar bomo kljub temu poskušali opredeliti najbolj koristna dognanja
obstoječih modelov (Spitzberg in Changnon 2009, 5).

33

Sam termin kompetenca izpodbija konceptualno stran. Gre namreč za to, da že nekaj
časa obstaja v literaturi ohlapna opredelitev tega pojma (Deardorff 2006; citirano v:
Spitzberg in Changnon 2009, 6), ki posveča presenetljivo malo pozornosti samemu
pomenu besede in različnim konceptom, ki se med seboj še kako razlikujejo
(Spitzberg in Cupach 2002; citirano v: Spitzberg in Changnon 2009, 6).
Kompetentnost pogosto enačimo z razumevanjem (npr. natančnost, jasnost, skupno
naravnanost, prekrivanje pomena), razvojem odnosov (npr. privlačnost, intimnost),
zadovoljstvom (npr. zadovoljstvo s komunikacijo, zadovoljstvo odnosov, kakovostna
relacija), učinkovitostjo (npr. doseganje ciljev, institucionalni uspeh, pogajalski
uspeh), ustreznostjo (npr. legitimnost, sprejetost, asimilacija) in s prilagodljivostjo.
Vsako tako enačenje je naletelo na mešane odzive različnih avtorjev (Spitzberg in
Cupach 2002; citirano v: Spitzberg in Changnon 2009, 6). Na eni strani je šlo za
zavzemanje teh enačenj, na drugi strani pa za kritiziranje in zavračanje. Kasneje se je
pojem kompetenca večkrat enačil z nizom sposobnosti ali spretnosti, kar je
subjektivno vplivalo na samo ocenjevanje. Prejšnja razlaga pomena besede je skupen
pristop mnogih pojasnjevanj, vendar pa tudi pri tem pristopu obstajajo številne
težave. Vedenje in sposobnost se lahko dojemata kot kompetenci posameznika v
določenem kontekstu, v drugem kontekstu pa ne, ker ne moremo določiti, katere
sposobnosti in spretnosti so univerzalne, da je nekdo kompetenten (Spitzberg in
Cupach 2002; citirano v: Spitzberg in Changnon 2009, 6). Kljub navedenim težavam
bomo za potrebe predstavitve upoštevali vsak koncept kot nekaj pomembnega, kar
omogoča obvladovanje interakcije na način, ki je bolj primeren in učinkovit za
posameznika, relacijo, skupino ali rezultate institucije.
Mnogo konceptov, teorij in modelov medkulturne kompetence poskuša v svojih
razlagah upoštevati sledeča pojma: prilagoditev (ang. adjustmen, adaptationt) in
asimilacija (ang. assimilation). Gre torej za pojma, ki ju pogosto enačimo s pojmom
kompetenca, zato ju bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili. Asimilacija
običajno predstavlja obseg, v katerem se tujec zlije ali poistoveti s kulturo gostitelja.
Še vedno ni določeno, ali asimilacija pomeni vedenjski ali kognitivni premik v smeri
avtohtone kulture ali gre zgolj za vedenjsko posnemanje kulture. Kljub dilemi pa
večina pojmov kaže na to, da gre za gibanje na vseh teh področjih. Prilagoditev se
pogosto uporablja v literaturi klinične psihologije in običajno pomeni proces
normalizacije, ko oseba postane »dobro prilagojena« na okolje in ne doživlja več
stresa ali kulturnega šoka. Prilagoditev proučujemo iz dveh vidikov: mikro in makro
raven. Koncept prilagoditve na mikro ravni se ukvarja s soodvisnostjo in
spreminjanjem vedenja med samo interakcijo, kot na primer kako dejanja ene
interakcije vplivajo na dejanja druge interakcije v samem kontekstu. Na drugi strani
pa prilagoditev na makro ravni pomeni, da se komunikator spretno prilagodi kulturi
gostitelja in tako sodeluje v interakciji s to kulturo (Spitzberg in Changnon 2009, 6).
Ponujenih je veliko pogledov in opredelitev termina kultura. Za potrebe nadaljnjega
proučevanja bomo termin kultura obravnavali kot teoretičen pojem, ki se ukvarja z
razvijanjem medgeneracijskih stališč, vrednot, prepričanj, ritualov/običajev in
vedenjskih vzorcev, s katerimi so ljudje ne samo rojeni, ampak tudi namensko
ustvarjeni in vzdrževani s strani njihovih dejanj. Tako velja, da je medkulturna
kompetenca ustrezno in učinkovito upravljanje interakcij med ljudmi, ki do neke
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mere do drugih predstavljajo drugačno ali divergentno čustveno, kognitivno in
vedenjsko usmeritev na svet. Te usmeritve se bodo najpogosteje odražale v
normativnih kategorijah, kot so: narodnost, rasa, etična pripadnost, pleme, vera ali
regija. Gledano širše lahko rečemo, da je medkulturna interakcija enaka
medskupinski interakciji. Ob tem moramo poudariti, da same skupine niso v
interakciji, temveč so v interakciji njeni posamezniki (Spitzberg 1989; citirano v:
Spitzberg in Changnon 2009, 6–7). Okolje, znotraj katerega posameznik manifestira
poglede, ki nastanejo pod vplivom skupinske ali kulturne pripadnosti in značilnosti,
je tisto, kar naredi interakcijo kot medkulturni proces.
Kljub temu, da večina teorij in modelov temelji na posamezniku, ki prestavlja
osnovo same analize, pa nekateri med njimi priznavajo tudi pomembno vlogo drugih
dejavnikov. Pri kronološkem pregledu teorij in modelov medkulturne kompetence
lahko vidimo napredovanje iz modelov, ki temeljijo na posamezniku, na modele, ki
so bolj sistematični in vključujejo različne dejavnike. V nadaljevanju bomo
predstavili nekaj standardnih konceptov. Od leta 1950 prevladuje kognitivni pristop,
ki se odraža v modelih kompetence posameznika (Bloom 1956; Havighurst 1957;
citirano v: Spitzberg in Changnon 2009, 7), in je sestavljen iz naslednjih glavnih
komponent: motivacije (čustva), znanja (kognitivno) in spretnosti (vedenje, dejanja).
Ob vključitvi drugih dejavnikov, ki vplivajo na kompetenco posameznika, pa sta
Spitzberg in Cupach (1984; citirano v: Spitzberg in Changnon 2009, 7) razširila
koncept, ki vključuje kontekst (situacija, okolje, kultura, odnos, delovanje) in
rezultate (npr. primerno dojemanje, zaznavanje učinkovitosti, zadovoljstvo,
razumevanje, privlačnost, intimnost, asimilacija, doseganje nalog). V veliki meri
temeljijo vse teorije in modeli medkulturne kompetence na teh konceptih, ki slednje
prav tako pojasnjujejo (npr. Gertsen 1990; Lustig in Koester 2006; Spitzberg 1997;
Sue 2001; citirano prav tam, 7). Kljub poskusom, da se pri pojasnjevanju tega pojma
vključujejo v modele ostali interakcijski in kontekstni dejavniki, pa v zadnjem
desetletju ostaja posameznik osnova teoretičnih razlag.
2.5.1 Dimenzije medkulturne kompetence
V literaturi lahko zasledimo, da obstaja kar nekaj vrst medkulturne kompetence, pri
čemer je edina težava v tem, da mnogi avtorji te različne vrste zgolj omenijo, le redki
pa jih tudi naštejejo in pojasnijo.
Vrečerjeva (2009, 10) je v sklopu študije medkulturne kompetence v izobraževanju
odraslih naštela sledeče vrste medkulturne kompetence: 1. empatija, 2. upoštevanje
mnenj, 3. odprtost za nove izkušnje, 4. tolerantnost do nejasnih in nepredvidljivih
situacij, 5. znanje, 6. sposobnost prilagajati se vrednotam drugih, 7. zavedanje lastne
kulturne identitete, 8. interpersonalne veščine, 9. fleksibilnost, 10. etično obnašanje,
11. potrpežljivost, 12. zavzetost, 13. prilagajanje in samoizražanje, 14. občutek za
humor.
Glavne izmed njih bomo v nadaljevanju tudi podrobneje predstavili.
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Med najpomembnejše vrste medkulturne kompetence sodi empatija. Slednja
pomeni, da smo se sposobni vživeti v situacijo posameznika iz druge kulture, da ga
ne sodimo z lastnimi merili, temveč ga poskušamo videti v njegovi situaciji. Če do
posameznika iz druge kulture nismo empatični, ga ne moremo razumeti. Tako velja
poudariti, da je empatija pogoj za razumevanje in hkrati predstavlja prvi pogoj, da se
lahko razvije medkulturna kompetenca (prav tam, 17).
Naslednjo medkulturno kompetenco predstavlja spoštovanje mnenj drugih.
Moramo si priznati in spoštovati kulturne razlike in različna mnenja, ki iz njih
izhajajo. Pomembno je, da poudarimo podobnosti med kulturami in se ne
osredotočamo zgolj na razlike. Lahko rečemo, da gre pri tej vrsti medkulturne
kompetence za strategijo v upravljanju medkulturnih razlik v medkulturnem okolju
(Vrečer 2011, 174).
Odprtost za nove izkušnje predstavlja naslednjo medkulturno kompetenco.
Pozitivno je, če smo odprti za nove izkušnje, nove kulturne realnosti in različne
perspektive. Prav tako se moramo zavedati pomena tolerantnosti do nejasnih in
nepredvidljivih situacij. Za večkulturne skupine je značilno še več nejasnosti kot za
skupine, v katerih so predstavniki zgolj iz ene kulture. Ljudje imajo namreč različne
potrebe in različne odzive, pri čemer je prilagodljivost prvi pogoj za to, da smo
tolerantni do nejasnosti. Delo v večkulturnem okolju tako zahteva prilagajanje na
nove načine vedenja, pri čemer je potrebno upoštevati tudi izkušnje drugih ljudi iz
drugih kultur (Vrečer 2010, 17).
Tudi znanje spada med medkulturno kompetenco. Pri tem mislimo na tisto znanje, ki
ga človek pridobi, ko se v večkulturnem okolju pozanima, od kod prihajajo
posamezni člani drugih kultur, kakšna je njihova tradicija, kakšne so njihove
vrednote, šege in navade (prav tam, 17).
Sposobnost prilagajanja vrednotam drugih je naslednja glavna kompetenca. Pri
tem gre za pripravljenost, da se ne odzovemo etnocentrično, da ne poveličujemo
svojih vrednot, temveč smo sposobni spoznavati vrednote drugih. To pomeni, da
moramo priznavati vrednost vrednot drugih kultur (Vrečer 2011, 174).
Zavedanje lastne kulturne identitete je pomembna medkulturna kompetenca, ki jo
poudarja večina avtorjev. Zelo pomembno je, da se zavedamo lastne kulturne
identitete, svojih vrednot, odnosov, vzorcev obnašanja itd. Če se tega zavedamo, se
ne bomo počutili ogrožene s strani vrednot druge kulture, s katero bomo v stiku. Prav
tako bomo lažje predstavili svojo lastno kulturo predstavnikom drugih kultur, če se
zavedamo svoje kulturne identitete (prav tam, 174).
Ob vsem tem imajo pomembno vlogo tudi medosebne veščine. Sposobni moramo
biti interakcij v večkulturnih skupinah in imeti moramo občutek za občutljive teme in
kulturne razlike. Na slednje moramo gledati kot na nekaj pozitivnega. Do ljudi
moramo tako pristopati brez stereotipov in predsodkov, saj jih v nasprotnem primeru
ne vidimo v pravi luči, saj na posameznike posplošujemo lastnosti skupine (Vrečer
2011, 174).
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2.6 Dejavniki razvoja medkulturne kompetence
Kulturni dejavniki niso edini vzrok za uspeh ali neuspeh pri pridobivanju
medkulturne kompetence. Obstajajo tudi druge spremenljivke, kot so starost, spol,
kontekst (delo, družba) ali politični in ekonomski dejavniki, ki določajo sposobnost
posameznika, da se učinkovito sooča v medkulturnem okolju. Pripadniki različnih
socialno-ekonomskih in kulturnih sistemov imajo različno razumevanje pojma
kompetence in uporabljajo različne definicije in interpretacije koncepta
medkulturnosti (Reisigner 2011, 384).
Kulturna razdalja med turistom in kulturo gostitelja igra pomembno vlogo pri
sposobnosti posameznika, da deluje, se prilagaja, vključuje in uspešno integrira v
drugo kulturo. Ko se ljudje pri stiku s predstavniki iz drugih kultur soočijo s težavo,
se med njimi poveča kulturna razdalja in s tem se posledično zmanjša prilagodljivost
na novo kulturo. Težave, kot so stereotipi in etnocentrizem (vsiliti lastne vrednote
nekomu drugemu, prepričanje, da so lastne vrednote pomembnejše), blokirajo
sposobnost posameznika, da postane medkulturno kompetenten. Kot zaključek naj še
dodamo, da je za doseganje medkulturne kompetence zelo pomembno, v kolikšni
meri je posameznik usposobljen pridobiti potrebna znanja in spretnosti (prav tam,
384).
2.7 Modeli medkulturne kompetence
Pri pregledu teoretičnih in empiričnih spoznaj bi lahko omeni dva pristopa:
sekvenčnega in vsebinskega. Sekvenčni pristop obravnava najprej prvi model, nato
še drugega, za tem tretjega in tako naprej. Pri vsebinskem pristopu pa gre za
proučitev konceptov vseh modelov hkrati. Razlika med obema pristopoma je v tem,
da sekvenčni pristop poudarja edinstvenost posameznih modelov, med tem ko
vsebinski pristop poudarja samo skupne značilnosti le-teh (Spitzberg in Changnon
2009, 9).
Obstaja kar nekaj načinov, ki razlikujejo modele na analitični ravni. Po mnenju
Turnerja (1985, 1990; citirano v: Spitzberg in Changnon 2009, 10) sem sodijo:
abstrakcija, posploševanje, sinteza, vključevanje časa ali testiranje. Modele
medkulturne komunikacijske kompetence bomo za potrebe nadaljnje raziskave
razdelili v naslednje skupine (Spitzberg in Changnon 2009, 10): kompozicijski (ang.
compositional), ko-orientacijski (ang. co-oriental), razvojni (ang. developmental),
adaptacijski (ang. adaptational) in vzročno procesni modeli (ang. casual process). V
nadaljevanju jih bomo na kratko še predstavili.
Kot navaja Turner (1985; citirano v: Spitzberg in Changnon 2009, 10) velja za
kompozicijske modele analitična shema in tipologija. Ti modeli identificirajo
hipoteze komponent kompetenc in ne opredeljujejo odnosov med njimi. Takšni
modeli predstavljajo »sezname« ustreznih ali verjetnih lastnosti, značilnosti,
domnevnih produktivnih spretnosti ali pa osnove kompetentne interakcije.
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Ko-orientacijski modeli so modeli, ki so primarno usmerjeni v oblikovanje
interakcijskih dosežkov medkulturnega razumevanja (npr. natančno zaznavanje,
empatija, perspektivno dojemanje, jasnost, prekrivanje pomenov itd.). Takšni modeli
si delijo mnoge značilnosti drugih modelov, vendar so osredotočeni na točno določen
kriterij komunikacijske vzajemnosti ali delitve pomenov (prav tam, 10).
Razvojni modeli ohranjajo dominantno vlogo časovne razsežnosti medkulturne
interakcije, ki določa stopnjo napredovanja ali zrelosti, skozi katero se kompetenca
hipotetično razvija. Takšni modeli si lahko delijo komponente drugih modelov,
vendar poudarjajo proces napredovanja v daljšem časovnem obdobju (prav tam, 10).
Adaptacijski modeli imajo po navadi dve prepoznavni značilnosti: 1. običajno
vključujejo več ljudi v interakcijskem procesu in 2. poudarjajo njihovo soodvisnost z
modeliranjem procesov medsebojnega prilagajanja. Več ljudi, ki sodeluje v
interakcijskem procesu, lahko modeliramo kot konceptualni odsev drug drugega, pri
čemer je lahko proces prilagajanja hipoteza, ki predstavlja ali vsebuje poljubno
število različnih izidov, pri čemer je glavni poudarek v tem, da se kompetenca kaže v
medsebojnih spremembah ukrepov, odnosov in razumevanju osnov interakcije s
pripadniki drugih kultur. Tako je sama adaptacija postala neke vrste merilo
kompetentnosti (prav tam, 10).
Zadnji, vzročno procesni modeli, odražajo dokaj natančno določene medsebojne
povezave med komponentami, ki jih najlažje oblikujemo ali prevedemo iz ali v testne
stavke. Ti modeli imajo običajno podobno obliko, kot to velja za model poti, ki z
najbližjimi in najbolj oddaljenimi koncepti vodijo do niza podajanja rezultatov, ki
označujejo ali določajo kriterij kompetentnosti (prav tam, 10).
Teh pet modelov se med seboj ne izključuje in ni dvoma, da ne obstajajo še kakšni
alternativni tipološki sistemi, ki bi jih lahko učinkovito uporabili.
Po mnenju nekaterih avtorjev je pojem medkulturna kompetenca, kot smo že več krat
omenili, zelo težko definirati, zato zanjo ne obstaja neka splošno sprejeta definicija.
Deardorffova (2006, 246) je izvedla obsežno študijo, v kateri je sodelovalo veliko
vidnih znanstvenikov. Namen te študije je bil poskus definiranja pojma medkulturne
kompetence. V teku same raziskave je ugotovila, da prihaja do razhajanj med
različnimi profili sodelujočih. Gre torej za razhajanje med administratorji in
znanstveniki. Administratorji so pokazali največ odobravanja za definicijo, ki je
nastala na podlagi Byramovega dela (1997; citirano v: Deardorff 2006, 247) in pravi,
da je medkulturna kompetenca znanje o drugih in o sebi, sposobnost interpretacije in
navezovanja odnosov, raziskovanja in odzivanja, cenjenja vrednot, vedenja in
prepričanja drugih ter lastna revitalizacija. Na drugi strani pa je pri znanstvenikih
prihajalo do velikih razhajanj glede enotnosti definicije. Njihova mnenja je
predstavila v svoji definiciji (2004; citirano v: Deardorff 2006, 247), ki pravi, da je
medkulturna kompetenca sposobnost učinkovitega in primernega komuniciranja v
medkulturnih situacijah, in sicer na podlagi medkulturnega znanja, spretnosti in
stališč.
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V eni izmed razmeroma redkih raziskav, ki se ukvarjajo z identifikacijo osnovnih
komponent medkulturne kompetence in so postavljene na podlagi deduktivnih in
induktivnih procesov, je Deardorfova (2006; citirano v: Spitzberg in Changnon,
2009, 13) po Delfi metodologiji, v kateri je sodelovalo 23 medkulturnih
strokovnjakov, izvedla prvo raziskavo in tako dokumentirala soglasje med vodilnimi
medkulturnimi strokovnjaki glede same opredelitve in komponent medkulturne
kompetence. Raziskava, ki temelji na teoriji in se opira na soglasje strokovnjakov, ki
uveljavljajo svoje lastne koncepte perspektiv in teorij, omogoča oblikovanje
procesov in pogojev v smislu inputov zaposlenih kot induktivno metodo za izgradnjo
modela. Deardorffova (prav tam, 13) pridobljene podatke tako sintetizira v dva
modela, torej piramidni model, ki sodi v skupino kompozicijskih modelov, in
procesni model, ki sodi v skupino vzročno procesnih modelov. Oba omenjena
modela bomo v nadaljevanju tudi podrobneje predstavili.
2.7.1 Piramidni model medkulturne kompetence
Piramidni model, tako kot večina kognitivnih pristopov, predstavlja motivacijske
(potrebno vedenje), kognitivne (znanje in razumevanje) in spretnostne elemente, ter
jih vključuje v sam kontekst komponent. Za razliko od mnogih drugih kognitivnih
pristopov piramidni model poskuša v prenesenem pomenu predstaviti koncepte
temeljnih elementov in jih implicirati kot vidne rezultate učinkovite ter ustrezne
komunikacije in samega vedenja v medkulturnih situacijah. Znanje in veščine
predpostavljajo nekatere vedenjske dispozicije, ki skupaj ilustrirajo pojav kompetenc
– izidov, ki so posledica elementov nastalih kot produkt vedenja, znanja, spretnosti in
rezultatov vedenja. Po mnenju avtorice se lahko posebnosti vedenja, znanja in
spretnosti, ki jih omenjeni model izpostavlja, uporablja za izpeljavo specifičnih
kazalnikov in kriterijev na vsakem od teh področij (Spitzberg in Changnon 2009, 13–
14).
Na vrhu piramidnega modela (Deardorff 2006, 255) je prva komponenta, to so želeni
zunanji rezultati, pri čemer gre za učinkovito in primerno obnašanje in
komuniciranje, ki temeljijo na medkulturnem znanju, spretnostih in stališčih, kar
vodi k cilju komunikacije. Pod njo se nahaja druga komponenta, to so želeni notranji
rezultati, ki temeljijo na prilagodljivosti, fleksibilnosti in empatiji. Naslednji dve
komponenti sta horizontalno povezani: na en strani sta znanje in razumevanje, na
drugi pa spretnosti. K znanju in razumevanju prištevamo kulturno samozavedanje,
globoko razumevanje in poznavanje kulture, poznavanje kulturno specifičnih
informacij in sociolingvistično zavedanje. K spretnostim prištevamo poslušanje,
opazovanje, interpretiranje, vrednotenje in povezovanje. Zadnja komponenta v
piramidi so potrebna stališča, kamor sodijo spoštovanje, odprtost, radovednost in
raziskovanje. Pri snovanju te piramide je Deardorffovi zelo pomembno dejstvo, da so
poudarjeni tako zunanji kot notranji elementi (prav tam, 255).
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SLIKA 2: PIRAMIDNI MODEL MEDKULTURNE KOMPETENCE

Vir: Deardorff (2006, 254).

2.7.2 Procesni model medkulturne kompetence
Gre za vzročno procesni model, ki ponazarja kompetentne dosežke. Gre torej za
nadaljevanje kognitivnega pristopa, ki v osrednjem delu pojasnjuje vloge
motiviranja/odnosov, znanja/razumevanja in spretnosti. Deardorff (2006; citirano v:
Spitzberg in Changnon 2009, 31–32) v svojem modelu uporablja osnovni teoretični
pristop, ki izhaja iz zunanjih vidikov medkulturne kompetence, kar so potrdili vodilni
medkulturni strokovnjaki. Slednji so skupaj razvili procesni model, ki določa
vedenje, ki omogoča medkulturno kompetenco (t. i. ustreznost in učinkovitost),
vključno s spoštovanjem, z odprtostjo in radovednostjo. Motivacija je okrepljena z
vplivom komponent znanja (kulturno samozavedanje, globoko kulturno znanje,
sociolingvistična zavest) in spretnosti (poslušanje, opazovanje, ocenjevanje,
analiziranje, interpretacija). Ti vidiki motivacije, znanja in spretnosti sledijo poti
lažjega premika notranjih okvirjev, ki krepijo empatijo, etnorelativizem in
prilagodljivost. Ti premiki notranjih okvirjev prav tako napovedujejo ustrezne in
učinkovite rezultate. Sam model tako predstavlja simulacijo interakcijskih procesov,
ki imajo odzive na skoraj vseh ravneh in prav tako predvideva več specifičnih
zaporednih vzročnih poti (prav tam, 31–32).
Pri procesnem modelu (Deardorff 2006, 257) gre v bistvu za krog, v katerem
posameznik s svojim znanjem in razumevanjem zna poslušati, opazovati, vrednotiti,
analizirati, interpretirati in se povezovati. Slednje ga vodi do notranjega rezultata,
torej do prilagodljivosti, fleksibilnosti, empatije. Potem posameznik stopi v
interakcijo, ki pripelje do zunanjega rezultata, torej do učinkovite ter primerne
komunikacije in obnašanja v medkulturni situaciji, kar pa pripelje do odnosa, torej do
spoštovanja, odprtosti, radovednosti in raziskovanja. Ta zadnja komponenta je ob
enem tudi začetna komponenta novega kroga, ki vodi posameznika v medkulturno
komunikacijo (prav tam, 257).
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SLIKA 3: PROCESNI MODEL MEDKULTURNE KOMPETENCE

Vir: Deardorff (2006, 256).

2.8 Merjenje medkulturne kompetence
Zaradi kompleksnosti pojma medkulturna kompetenca, kar smo predstavili že v
uvodu, je ostalo še veliko nerešenih vprašanj na to tematiko, vključno z
najpomembnejšim in temeljnim vprašanjem vseh vprašanj: Katere sposobnosti so
poleg jezika potrebne za uspešno medkulturno interakcijo? Odgovor na to vprašanje
je ključnega pomena v procesu merjenja. Vsako pomanjkanje jasne opredelitve na tej
točki pomeni, da je postopek merjenja prav tako nejasen, ne glede na vrsto nedavno
razvitih instrumentov, ki naj bi napovedovali medkulturni uspeh, spremljanje
medkulturnih procesov in merjenja rezultatov same medkulturne izkušnje (Fantini
2009, 456). V nadaljevanju se bomo tako poskušali osredotočiti na medkulturno
merjenje in na osnove samega merjenja medkulturne kompetence ter predstavili
seznam orodij, ki nam bo pomagal v samem procesu merjenja.
Preden začnemo z raziskovanjem tega področja, se moramo vprašati: Kaj bi v resnici
moral biti temeljni fokus medkulturnega merjenja? Različni avtorji, ki se ukvarjajo z
medkulturnim področjem, so izpostavili nepredvidljivost medkulturnih sposobnosti.
Prav zaradi tega zasledimo dilemo okoli tega vprašanja ob prebiranju različne
razpoložljive literature. Široka paleta uporabljenih izrazov, to so bikulturalizem,
multikulturalizem, dvojezičnost, večjezičnost, komunikacijska kompetenca,
medkulturna prilagodljivost, medkulturno zavedanje, medkulturno komuniciranje,
kulturna kompetenca, kulturna ali medkulturna občutljivost, učinkovita
medskupinska komunikacija, etnorelativizem, medkulturno sodelovanje, globalna
konkurenčna inteligenca, globalna kompetenca, mednarodna kompetenca,
medkulturna interakcija, metaforična kompetenca, transkulturna komunikacija
(Fantini 2009, 457) in tako naprej, potrjuje pomanjkanje soglasja med raziskovalci.
V literaturi srečamo različne vrste instrumentov. Nekateri instrumenti se tako
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osredotočajo na glavne komponente in sposobnosti, na drugi strani pa se nekateri
drugi instrumenti osredotočajo na podkomponente medkulturne kompetence. V
nadaljevanju zasledimo še instrumente, ki se raje fokusirajo na jezikovne vidike
namesto na kulturne, spet drugi nasprotno. Naslednja vrsta instrumentov so še tisti, ki
poudarjajo mednarodnost namesto medkulturnosti in s tem izključujejo razlikovanje
nacionalnih meja, spet drugi pristopi pa so zelo dvoumni in njihov namen ostaja
nejasen.
V literaturi lahko zasledimo konstrukt medkulturne kompetence s številnimi
komponentami in njihovimi povezavami. Te komponente vsebujejo različne atribute,
področja, štiri dimenzije, strokovnost ciljnega jezika in razvojne stopnje, kar skupaj
tvori okvir za holistični pogled na medkulturno kompetenco.
SLIKA 4: DIMENZIJE MEDKULTURNE KOMPETENCE
A => zavedanje (ang. awareness)
A + => odnosi (ang. attitudes)
S => spretnost (ang. skill)
K => znanje (ang. knowledge)
Vir: Fantini (2009, 459).

V nadaljevanju bomo na kratko predstavili vsako komponento posebej (Fantini 1999;
citirano v: Fantini 2009, 459):
– atributi so v literaturi najpogosteje navedeni (in utemeljeni z raziskavami),
kamor prištevamo: fleksibilnost, humor, potrpežljivost, odprtost, zanimanje,
radovednost, empatijo, toleranco do dvoumnosti in izločanje predsodkov.
– Medsebojno povezana področja so: sposobnost za vzpostavitev in
vzdrževanje odnosov, sposobnost komuniciranja z minimalno izgubo ali
motnjami in sposobnost sodelovanja pri izpolnitvi nalog v skupnem interesu
ali po lastni potrebi.
– Štiri dimenzije so: znanje, (pozitiven) odnos, spretnost in zavedanje. Vse to
ponazarja slika 4 v obliki nekakšne vetrnice, ki ilustrira, da prve tri dimenzije
spodbujajo okrepljeno zavedanje skozi posameznikov odsev, hkrati pa
povečujejo zavedanje, ki vpliva na razvoj ostalih treh dimenzij.
Merjenje teh štirih dimenzij predstavlja poseben izziv za ocenjevalce. Učitelji so
vajeni, da merijo oz. ocenjuje znanje in morda celo spretnosti, ostali področji, kot sta
zavedanje in odnos, pa ostajata redko ocenjeni oz. merjeni. Ob tem je potrebno
poudariti, da zavedanje in odnos nista zlahka količinsko izpostavljena in
dokumentirana. Da si pomagamo pri tem izzivu, je potrebna zastavitev jasnih ciljev
vsake dimenzije, kar lahko najdemo v različnih instrumentih merjenja (Byram 1997;
Fantini in Tirmizi 2006, citirano v: Fantini 2009, 459). Glede na to, da so vse štiri
dimenzije pomembne sestavine medkulturne kompetence, je potrebno vsako od njih
posebej obravnavati in meriti.
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Zanimivo je, da je t. i. strokovnost ciljnega jezika pogosto prezrta v mnogih
modelih medkulturne kompetence. V tem okviru je strokovnost ciljnega jezika
predstavljena kot bistvo za razvoj medkulturne kompetence, čeprav je pogosto ne
enačimo tako. Profesionalnost v drugem jeziku na kateri koli ravni krepi ostale
vidike medkulturne kompetence v kvantitativnih in kvalitativnih načinih, kot na
primer: spoprijemanje z drugim jezikom nam omogoča, da se soočimo, kako
dojemamo, konceptualiziramo, izražamo, se vedemo in sodelujemo v sami
interakciji. Gre torej za spodbujanje alternativnih komunikacijskih strategij na
podlagi pogojev določenega posameznika. Slednje omogoča razlago in
preoblikovanje našega običajnega pogleda na svet. V nasprotju s tem pa nas že vsako
minimalno pomanjkanje znanja o drugem jeziku omejuje pri razmišljanju o svetu in
tako postanemo izrazito etnocentrični (Fantini 2009, 459).
Nenazadnje naj omenimo, da velja za medkulturno kompetenco, da je razvojni
proces v teku. Medkulturna kompetenca se razvije skozi čas, čeprav se občasno
razvija tudi v obdobjih stagnacije ali celo nazadovanja. Doseganje različnih ravni je
odvisno od stopnje stika, kot tudi posameznikove motivacije glede naravnanosti
ciljnega jezika posamezne kulture. Oblikovanje samih meril lahko pripomore k
samemu nadzoru razvoja. Ob tem naj še dodamo, da so vse komponente medkulturne
kompetence – od atributov do razvojnih stopenj – pomembne za spremljanje
celovitosti in kakovosti samega procesa merjenja (Fantini 2009, 459).
Večina organizacij ima kompetence vpletene v svojo vizijo in strategijo, pri čemer pa
ne smemo pozabiti, da so slednje usmerjene v prihodnost, in kandidatom narekujejo,
katere osebnostne kompetence morajo imeti oz. h katerim je priporočljivo, da
stremijo in jih razvijajo, da bodo pri svojem delu uspešni in učinkoviti. Kompetence
so bile v poslovni svet vpeljane predvsem zato, da bi vodje lažje in bolj celostno
razumeli, vodili, motivirali in usmerjali vedenje svojih zaposlenih. Za vodje je tako
zelo pomembno, da dobijo ustrezne in zanesljive informacije o doseganju kompetenc
zaposlenih. Lahko rečemo, da je merjenje kompetenc enako pomembno kot njihovo
oblikovanje v prvi fazi, njihova uporaba v praksi v zadnji fazi in njihov razvoj ob
delu, torej z izobraževanjem in treningi. Ko govorim o merjenju osebnih kompetenc,
ki so potrebne za opravljanje določenih vrst dela in nalog na delovnem mestu,
merimo vedenje, znanje in motiviranost. Poleg merjenja osebnih kompetenc pa
ocenjujemo tudi zaposlitvene kompetence, katere so potrebne pri selekciji in razvoju
samih kadrov (Boštjančič 2011, 38).
V literaturi zasledimo dilemo, ali se kompetence merijo ali ocenjujejo? Bucik (1997;
citirano v: Boštjančič 2011, 38) v svojem delu povzema McCalla, ki je leta 1938
zapisal, da je mogoče vsako stvar, ki obstaja v določeni količini, meriti tako in
drugače. Merjenje tako omogoča kvantifikacijo fenomenov, kvalitet (prav tam, 38).
Gre torej za pripisovanje števil (recimo testnih rezultatov) osebam, ki jih merimo,
tako da nekatere lastnosti števil zanesljivo izražajo nekatere njihove lastnosti
(Krantz, Luce, Suppesin in Tversky 1971; citirano v: Boštjančič 2011, 38). Merimo
lahko različno: izmerimo le določeno kompetenco (obstaja ali ne obstaja) ali pa jo
opišemo večplastno. Pomena besed meriti in ocenjevati se med seboj razlikujeta.
Beseda ocena nas najprej spomni na šolo in na razlikovanje med znanjem in
neznanjem. Če na primer ocenjujemo kompetenco vodenja pri dveh osebah, ki se
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recimo potegujeta za isto delovno mesto, in ena oseba dobi oceno tri, druga pa štiri,
si lahko ti dve oceni razlagamo kot razliko med kandidatoma, pri čemer pa je
natančna »razdalja« med njima izbrisana, saj namreč ne izražata, po čem se oba
kandidata razlikujeta in ali je morda razlika med njima le v eni ocenjevalni točki. V
praksi se vedno stremi k razvojni naravnanosti uporabe kompetenc, zato se priporoča
uporaba besedne zveze merjenje kompetenc. Želja je, da bi izmerjena kompetenca
zaposlenega izražala realno stanje in da bi čim podrobneje opisovala vedenje
posameznika. Slednje ga lahko še dodatno spodbudi k učinkovitejšemu opravljanju
delovnih nalog in motivira za nadaljnji osebnostni razvoj (prav tam, 38).
Osebnostne lastnosti, sposobnosti, spretnosti in strokovno znanje posameznika lahko
merimo z različnimi metodami. Za merjenje slednjih v psihologiji obstajajo različni
pristopi, ki so bolj ali manj zanesljivi in imajo višjo ali nižjo napovedno vrednost
posameznikove uspešnosti na delovnem mestu. Po mnenju Boštjančičeve (2011, 38–
39) lahko uporabimo metodo 360 stopinj (kompetence posameznika ocenjujejo
nadrejeni, sodelavci, neposredno podrejeni in sami), ocenjevalne centre, intervjuje
(selekcijske, razvojne in ocenjevalne), psihološko testiranje s testi (testi sposobnosti
in osebnostnih lastnosti, test koncentracije ter dosežka) in vprašalnike (vprašalnik
timskih vlog, vprašalnik stališč in vrednot, vprašalnik o delovni motivaciji,
vprašalnik kariernih sider). Za ugotavljanje obstoja in stopnje izraženosti določenih
kompetenc se najpogosteje uporablja celostni pristop, s katerim zajamemo večje
število kompetenc s čim širšim naborom oblik vedenja, ki določeno kompetenco
opisujejo. Celostni pristop lahko vključuje eno metodo merjenja, ki je zasnovana
dovolj široko (npr. metoda 360 stopinj ali ocenjevalni centri), ali pa kombinacijo
različnih metod, ki so združeni v testno baterijo.
Slednje potrjuje tudi naša raziskava o merjenju medkulturne kompetence osebja v
recepcijah slovenskih hotelov, ki smo jo izvedli za potrebe znanstvenega
raziskovalnega dela. Metoda, ki smo jo uporabili, je bila samoocenjevanje, saj ni bilo
priložnosti za metodo neposrednega opazovanja z udeležbo, ki je klasična
antropološka metoda, katero uporabljajo tudi v nekaterih drugih vedah. Sestavili smo
vprašalnik, v katerem smo navedli dimenzije medkulturne kompetence ter le-te tudi
na kratko pojasnili. Respondenti so ocenjevali, koliko je posamezna trditev značilna
za njih same. Na voljo jim je bila ocenjevalna lestvica od 1 do 5, pri čemer so svoje
strinjanje/nestrinjanje izražali v razponu od 1 kar pomeni, da se s trditvijo
popolnoma ne strinjajo in 5 da se s trditvijo popolnoma strinjajo. Ostalo so bile
vmesne vrednosti. Vprašalnik smo poslali na izpolnitev vsem recepcijam hotelov v
Sloveniji, ki imajo uspešno izvedeno nastanitveno kategorizacijo. Na ankete je
odgovorilo 119 respondentov (86 žensk in 33 moških). Kljub temu, da smo imeli z
metodo samoocenjevanja dobro izkušnjo v času testiranja ankete, ki smo jo izvedli v
mesecu septembru 2014 na območju Maribora, se je pri končnem merjenju
medkulturne kompetence pokazala za manj učinkovito. Velika večina je namreč
ocenila, da imajo veliko ali zelo veliko vseh kompetenc, za kar menimo, da so pri
samoocenjevanju pozabili na samokritičnost in na to, da je proces krepitve
medkulturne kompetence proces vseživljenjskega učenja in jih je potrebno ves čas
izboljševati. Ob tem naj poudarimo, da so metodo samoocenjevanja za merjenje
medkulturne kompetence predlagali tudi nekateri drugi avtorji, kot npr. Deardorff
(2006, 251), vendar v kombinaciji z drugimi naštetimi metodami. Kot ustrezno
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metodo Deardorff (2009b, 478) predlaga študijo primera. Deardorff (2009b, 483)
meni, da je za merjenje medkulturne kompetence potrebno timsko delo, kakor tudi
načrt samega ocenjevanja.
2.8.1 Modeli ocenjevanja medkulturne kompetence
Medkulturna kompetenca velja za kompleksen pojav, zato velja, da predstavlja njeno
merjenje poseben problem. Po mnenju Frantinija (2009, 462) mora merjenje potekati
večdimenzionalno. Gre predvsem za to, da moramo pred samim merjenjem
medkulturne kompetence slednje natančno opredeliti. Na srečo je dandanes
kvalitetno merjenje olajšano zaradi razvoja mnogih novih pristopov merjenja, katerih
namen je vedno enak: kako dobro doseči zastavljene cilje. Novejši testi in strategije
pomagajo pridobiti informacije na boljši in raznovrsten način, kar omogoča premik
iz tradicionalnih testov, torej testov s papirjem in svinčnikom, ki jih posameznik reši
sam in ni nikoli dovolj učinkovito merilo za samo medkulturno kompetenco.
Pristopi, ki vključujejo profile, opazovanje, intervjuje, predstavitvene naloge itd., so
bolj dragoceni pri merjenju medkulturne kompetence. Te možnosti namreč
dovoljujejo večdimenzionalne pristope merjenja, kar je bistvenega pomena za
spremljanje in merjenje kompleksnega pojava, kot so medkulturne kompetence (prav
tam, 462).
Kakovost merjenja je pogojena s številnimi dodatnimi dejavniki, ki jih bomo v
nadaljevanju tudi na kratko predstavili (Deardorff 2004; citirano v: Fantini 2009,
461–462):
– prvi od vseh je namen: Kaj je in zakaj ga merimo?
– Ciljna publika: Kdo je in koga bomo merili?
– Jasnost o uspešnosti rezultatov: Kateri rezultati se bodo merili?
– Uporaba ustreznih orodij in strategij za merjenje, ki so usklajeni z učnimi
cilji.
– Postopek merjenja: kako se test razume, meri in dosega.
– Vidiki uporabljenega merjenja: njihov obseg, učinkovitost, dolžina kot tudi
njihova veljavnost in zanesljivost.
– Predstavitev različnih vzorcev merjenja: merjenje v teku in ne samo zaključek
testiranja.
– Izogibanje pristranskosti: izogniti se motnjam, ki lahko vplivajo na pridobitev
ustreznih vzorcev.
Glede na to, da je pri proučevanju medkulturne kompetence zaželen
večdimenzionalen pristop, bi bilo smiselno, da predstavimo nekaj osnovnih vidikov
merjenja na splošno. Slednje vključuje (Fantini 2009, 462): območja, vrste, oblike,
tehnike in strategije merjenja, kar bomo v nadaljevanju tudi podrobneje predstavili.
Območja merjenja
Na začetku moramo naprej ugotoviti, katera področja medkulturne kompetence
bomo merili. Ob tem se je potrebno spomniti na strokovne opredelitve komponent, ki
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jih vključuje medkulturna kompetenca in jih povzemamo še enkrat: atributi, tri
območja (gradnja odnosov, komunikacija in sodelovanje), štiri dimenzije (znanje,
odnos, spretnost in zavedanje), jezik gostitelja, strokovnost, razvoj kazalnikov skozi
čas ali kombinacija vsega prej omenjenega (Fantini 2009, 462).
Vrste merjenja
Ko opredelimo, katere komponente medkulturne kompetence bomo merili, moramo
razmisliti, kateri tip merjenja je najbolj primeren za izbrano nalogo. Ker obstaja
mnogo tipov merjenja oz. testiranja, vsak s posebnim namenom, moramo izbrati tisti
tip, ki najbolj ustreza našim potrebam. Slednje vključuje na primer sledeče (Fantini
2009, 462–463):
– testi pripravljenosti: uporablja se za določanje pripravljenosti za medkulturno
izkušnjo;
– testi umestitve: slednji se za razliko od testov kulture na splošno uporabljajo
za ugotavljanje združljivosti s posebnim kulturnim kontekstom;
– diagnostični testi se uporabljajo za ugotavljanje, katera področja
kompetentnosti so močna in katera bi bilo potrebno dodatno okrepiti;
– testi usposobljenosti se uporabljajo za ugotavljanje posameznikovih
zmožnosti za učenje določenih spretnosti in znanja; slednji se pogosto
uporabljajo pri jezikovnem usposabljanju;
– testi odnosa se uporabljajo pri preiskovanju posameznikovega odnosa do
posamezne kulture ali skupine ljudi;
– testi strokovnosti, komunikacije ali kompetentnosti se uporabljajo za merjenje
uspešnosti v določenem vidiku kompetentnosti;
– testi, ki se sklicujejo na merila ali norme, se uporabljajo za preučitev
posameznikove usposobljenosti, ki je v skladu z določenimi merili, ki veljajo
za posamezno populacijo ali skupino;
– testi dvojezičnosti ali jezikovno-kulturne dominantnosti se uporabljajo za
določanje sposobnosti obvladovanja dveh jezikov in/ali kultur;
– testi oblikovnosti se uporabljajo za merjenje posameznikovega razvojnega
procesa v določenem trenutku skozi čas;
– testi dosežkov ali standardizacije se uporabljajo za merjenje posameznikovih
dosežkov kar zadeva določenih kriterijev, ki so določeni za populacijo ali
skupino, ki ustreza tem normam.
Oblike merjenja
Pri merjenju medkulturne kompetence se priporoča pester nabor oblik, kar prikazuje
spodnja slika.
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SLIKA 5: KVADRAT OBLIK MERJENJA

Vir: Fantini (2009, 463).

Po mnenju Fantinija (2009, 463) je zelo pomembno izbrati tisto obliko ali še
pomembnejše izbrati kombinacijo tistih oblik, ki se najbolje poistovetijo z našim
ciljem merjenja.
Neposredna oblika merjenja se izvaja v določenem trenutku ter je običajno
napovedana in dokumentirana. Tradicionalni testi in spraševanje merijo pridobljeno
zanje in so tipičen primer neposrednega merjenja, kamor prištevamo še portfelje,
zaključne izpite in druge različice, ki vključujejo ocene predmetov (prav tam, 463).
Posredna oblika merjenja po navadi poteka občasno in ni vedno jasno opredeljena
kdaj se izvaja. Na primer učitelj opazuje svoje učence v razredu med poukom in si
pripravlja zapiske o njihovem delovanju, ki temeljijo na merilih, ki si jih učitelj sam
predhodno zastavi. Učitelj se lahko osredotoča na to, kako učenci sodelujejo, ali
sprašujejo, ko naletijo na težave, so motivirani, ciljno naravnani, angažirani itd.
Periodične opombe učiteljev, glede uspešnosti njihovih učencev, jim pomagajo, da se
posvetijo posameznim problematikam skozi nadaljnji učni proces. Druge posredne
oblike merjenja so še: lastno ocenjevanje, intervjuji in fokusne skupine, v katerih
študentje sporočajo lastne vtise o procesu učenja (prav tam, 463).
Diskretna oblika merjenja se osredotoča na zelo specifičen vidik učenja, kot na
primer ali je študent dojel namen, ali izkazuje določene sposobnosti in poglede. Gre
za ozek in specifičen pogled, kar je v nasprotju s splošnim merjenjem, ki se
osredotoča na sposobnosti, ki zahtevajo združitev in uporabo v drugačnem kontekstu.
Po navadi se več teh oblik ali vse uporabljajo skupaj. Kot primer naj navedemo
sledeče (Fantini 2009, 464): testna vprašanja z DA ali NE so lahko neposredna in
diskretna, med tem ko je študija primera mešanica med posrednim in splošnim
merjenjem. Na splošno gre za stalno uporabo kombinacij različnih oblik, katerih
produkt so najboljši kazalniki učenja skozi čas.
Tehnike in strategije merjenja
Merjenje medkulturne kompetence prav tako zahteva uporabo različnih tehnik in
strategij. Sem lahko štejemo (Fantini 2009, 464):
– vprašanja odprtega in zaprtega tipa;
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– objektivne strategije, ki vključujejo ocenjevanje (npr. ujemanje,
strinjanje/nestrinjanje z vprašanjem, vprašanja z več možnimi odgovori,
dopolnjevanje praznih polj);
– pisne in ustne sposobnosti (npr. parafraziranje, prevajanje, eseji);
– aktivne in pasivne aktivnosti;
– individualne in medsebojne dejavnosti v parih ali skupinah;
– dialogi, intervjuji, razprave in diskusije;
– predstavitve, plakati, igre vlog in simulacije;
– strukturirane in nestrukturirane naloge na terenu in izkušnje;
– vprašalniki, ki zahtevajo samoocenjevanje, ocenjevanje vrstnikov,
vrednotenje skupine ali ocenjevanje učitelja.
Nedavni razvoj je na področju splošnega ocenjevanja kot tudi na področju
ocenjevanja medkulturne kompetence olajšal uporabo različnih ocenjevalnih vrst,
oblik in strategij. Ta razvoj je skupaj s procesi, ki vključujejo učenca v procesu
ocenjevanja oz. merjenja (preko samoocenjevanja, refleksije in povratnih
informacij), omogočil boljše in bolj raznolike kazalnike napredka in dosega učnih
ciljev. Eden teh pristopov je portfeljski, ki je postal široko sprejet in izboljšuje ne
samo prejetje informacij, ampak tudi krepi sam učni proces. Portfeljski kot tudi
strokovni pristop, ki ju izvajamo skupaj, zagotavljata boljšo osnovo za spremljanje in
merjenje medkulturne kompetence (prav tam, 464).
Kljub različnim opredelitvam medkulturne kompetence je študija Deardorffove
(2006; citirano v: Fantini 2009, 465) dokazala strinjanje strokovnjakov, da se lahko
medkulturna kompetenca meri. Pri tem je pomembno, da se spomnimo, kot je bilo že
večkrat navedeno, da mora biti merjenje medkulturne kompetence
večdimenzionalno, multiperspektivno, v teku, integrirano, usklajeno in namensko.
Slednje mora vključevati še mešanico kvalitativnih in kvantitativnih metod, vključno
z intervjujem, opazovanjem ter s presojanjem sebe in drugih (prav tam, 465).
Danes obstajajo številni zunanji instrumenti z namenom, da ocenijo medkulturno
kompetenco ali pa vsaj njene različne aspekte. Ti instrumenti so na voljo s strani
različnih virov, nekateri so objavljeni v različnih strokovnih publikacijah, drugi so
dostopni preko spleta, spet tretji pa obstajajo na trgu in jih izvajajo specializirane
agencije ali organizacije proti plačilu. Fantini (2006; citirano v: Fantini 2009, 456) v
svojem delu predstavlja selektiven, revidiran in posodobljen seznam, ki vsebuje 44
instrumentov. Vsak instrument predstavlja različne koncepte medkulturne
kompetence ali drugačno obravnavanje komponent, kar je razvidno že iz samih
naslovov instrumentov. Slednji pogosto odražajo tudi tisto, kar bi se naj merilo in se
smatralo v svojem merjenju kot nekaj dobrega.
Nekateri instrumenti so predvidevanja, drugi so formalni, spet tretji normativni ali
povzetki. Najbolj omenjeni instrumenti medkulturne kompetence se navezujejo na
jezik, nekaj se jih navezuje na jezik, ne da bi se ozirali na druge vidike medkulturne
kompetence, v največ primerih pa gre za obravnavo jezika in kulture skupaj. Pri
izbiri instrumentov je zelo pomembno, da razumemo, kaj posamezni instrument meri
in ali se sklada s cilji našega ocenjevanja, ki ga želimo doseči. Prav nobenega smisla
nima, da izberemo zunanji instrument, ki ne bo zagotovil informacij, ki jih želimo. V
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vsakem primeru pa je zelo pomembno, da se zavedamo, da izbira enega samega
instrumenta ni zadostno merilo za merjenje vseh vidikov medkulturne kompetence.
Kot pomoč pri izbiri ustreznega instrumenta za potrebe raziskave, se je potrebno
vprašati sledeče (Deardorff 2004; citirano v: Fantini 2009, 465):
– Ali je orodje združljivo s ciljem naše raziskave?
– Ali nam izboljša načrt merjenja?
– Ali temelji na teoretični osnovi?
– Ali vsebuje kulturno pristranskost in ali se lahko uporablja za katerokoli
etično ali nacionalno skupino?
– Ali je primerno za vse starostne skupine in razvojne stopnje vpletenih?
– Kateri logistični vidiki so vključeni v uporabo instrumenta, ki vključuje še
stroške, čas in potrebo po drugih virih?
– Komu so namenjeni rezultati – ali so rezultati za študente, ki bodo slednje
uporabili v učnem procesu, ali so v glavnem namenjeni za raziskovalce,
učitelje, administratorje ali nadzornike?
2.8.2 Sestavine izbranega modela ocenjevanja medkulturne kompetence
Kljub nestrinjanju strokovnjakov glede enotne opredelitve tega pojma, pa so slednji
enotni, da se medkulturna kompetenca navezuje na posameznikovo sposobnost
primernega in učinkovitega vedenja v interakciji s posamezniki iz različnih kultur ali
pa v sposobnosti, da posameznik razvije kompetence v drugi kulturi in postane vešč
v tistem jeziku. Da posameznik postane medkulturno usposobljen in sposoben
učinkovitega sodelovanja v medkulturnem okolju, morajo biti prisotni številni
dejavniki, katere bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili.
Slika 6 prikazuje uvodni koncept modela medkulturne kompetence po Reisingerjevi
(2011, 378). Skladno s to sliko je medkulturna kompetenca sestavljena iz štirih
dimenzij: kognitivne, čustvene, vedenjske in okoljske. Te dimenzije omogočajo
posamezniku, da učinkovito deluje, se prilagaja, sodeluje in se vključuje v drugo
kulturo.
SLIKA 6: KONCEPT MODELA MEDKULTURNE KOMPETENCE PO
REISINGERJEVI

Vir: Reisinger (2011, 378).
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Kognitivna dimenzija se nanaša na znanje in pojasnjuje, kako posamezniki
pridobijo in kategorizirajo kulturno znanje. Posameznik, ki ima znanje o novi kulturi
in njenih ljudeh, je sposoben delovati v tej kulturi. Čustvena dimenzija se nanaša na
čustva, občutke in odnose, ki se pridobijo s pomočjo znanja. Posameznik, ki razvije
pozitivna čustva in odnose do nove kulture, se je sposoben prilagoditi novi kulturi.
Vedenjska dimenzija se nanaša na sposobnosti in spretnosti povezane s specifičnim
kulturnim obnašanjem. Posameznik, ki ima te sposobnosti in spretnosti, je sposoben
učinkovitega sodelovanja v novi kulturi. Okoljska dimenzija se navezuje na odnose
med posameznikom in okoljem. Posameznik, ki pozna kulturno usmeritev novega
okolja, ima možnost popolne vključitve v to okolje (Reisinger 2011, 379).
2.8.2.1 Kognitivna dimenzija
Kognitivna dimenzija po Reisingerjevi (2011, 379), ki jo predstavlja slika 7, se
nanaša na pridobitev kulturnega znanja in je sestavljena iz: (1) znanja, (2) zavedanja,
(3) jezika in (4) učenja. Tisti, ki imajo kulturno znanje o določeni kulturi, lahko
normalno funkcionirajo v tej kulturi, saj imajo višjo sposobnost, da se izognejo
morebitnim nesporazumom z ostalimi iz te druge kulture. Znanje je lahko splošno ali
specifično.
SLIKA 7: KOGNITIVNA DIMENZIJA MEDKULTURNE KOMPETENCE
PO REISINGERJEVI

Vir: Reisinger (2011, 379).

Splošno znanje o kulturi po Reisingerjevi (2011, 380) vključuje znanje o konceptu
kulture, njenih komponentah, namenu, različnih področjih in sistemih vrednot,
znanje, kako so vrednote naučene, okvirih za razumevanje in primerjanje različnih
kultur, vplivih kulturnih razlik na vedenje človeka, kulturnih šokih in konfliktih ter
znanje o dojemanju in stereotipih. Splošno znanje o kulturi vključuje prav tako
poznavanje ekonomskega, političnega, pravnega, socialnega, finančnega in
tehnološkega okolja, v katerem posameznik deluje (Johnson in drugi 2006, 530–
531). Splošno znanje o kulturi pripravi posameznika, da se nauči, kako se učiti, kako
si pridobiti širše izkušnje in kako si omogočiti lažje spoznavanje kulturnih
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posebnosti. Splošno znanje o kulturi predstavlja podlago za pridobivanje znanja o
kulturnih posebnostih (Novaka in Takeuchi 1995, 198).
Specifično znanje o kulturi po Reisingerjevi (2011, 380) se nanaša na poznavanje
drugih kultur: njeno geografijo, ekonomijo, pravni sistem, zgodovino, religijo,
vrednote, norme, običaje, tradicijo, kulturno prakso, »kaj lahko storimo in kaj ne« in
njen jezika. Specifično znanje o kulturi je lahko (Byram 1997, 42):
1. poznavanje dejstev – poznavanje dejstev določene države, zgodovine,
geografije, političnega sistema, ekonomskega sistema, institucij in družbene
strukture;
2. konceptualno – razumevanje sistema vrednot posamezne kulturne skupine in
njen vpliv na obnašanje ljudi in
3. pripisovano – visoka stopnja zavedanja o primernem vedenju, sposobnost
pravilnega pripisovanja posameznikovega vedenja k ciljni kulturi.
Zavedanje (samega sebe ali drugih) je ključen dejavnik za učinkovito in primerno
multikulturno interakcijo. Tisti, ki se zavedajo svoje lastne kulture in njenih vrednot,
tradicije in norm, se lahko zavedajo in razumejo kulturo in vrednote drugih.
Zavedanje se razvija skozi raziskovanje, eksperimentiranje in izkušnje. Zavedanje
tako vodi do globljega znanja, spretnosti, vedenja in čustev. Zavedanje je zelo
pomembno pri medkulturni kompetenci, saj omogoča posamezniku, da se zave
samega sebe in spozna njegov odnos do drugih. Pridobivanje znanja je
najpomembnejša naloga v procesu izobraževanja (Reisinger 2011, 380).
Specifično znanje o kulturi prav tako vključuje poznavanje lastnega jezika in jezika
drugih. Jezik je glavno vodilo pri zaznavanju, interpretaciji, razmišljanju in
izražanju. Tisti, ki dobro govorijo svoj materni jezik, se lahko hitro naučijo jezika in
tako komunicirajo in razumejo ljudi iz drugih kultur (prav tam, 380).
Kognitivno področje prav tako vključuje učenje. Učenje se nanaša na proces
pridobivanja znanja, ki vključuje: osebni vidik, spremenljivke nalog in strategijo.
Osebni vidik (individualni, univerzalni) se ukvarja s tem, kako ljudje spoznavajo
druge ljudi ter kako vidijo sami sebe in druge. Poznavanje osebnega vidika je zelo
pomembno pri družbenih interakcijah. Spremenljivke nalog se ukvarjajo s tem, kako
se oseba, ki spoznava kulturo, sooča z naravo informacij, ki so ji na razpolago, in s
samo kompleksnostjo te naloge. Strategija se ukvarja s tem, kako ljudje uporabljajo
pridobljeno znanje in kaj počnejo z njim (Earley in Ang 2003; citirano v: Reisinger,
2011, 380).
2.8.2.2 Čustvena dimenzija
Poznavanje kulture, zavedanje in učenje so nujno potrebni, vendar ne zadostujejo za
učinkovito delovanje v večkulturnem okolju. Posamezniki, ki želijo biti medkulturno
kompetentni, morajo biti motivirani, da uporabijo znanja, ki so jim na voljo.
Čustvena dimenzija se nanaša na občutke ter čustva in posamezniku omogoča, da se
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prilagodi novi kulturi. Čustvena dimenzija po Reisingerjevi (2011, 381), ki jo
predstavlja slika 8, je sestavljena iz: (1) motivacije za uporabo kulturnega znanja, (2)
občutljivosti na kulturne razlike, (3) odnosa do nove kulture in tistih z drugačnim
kulturnim ozadjem in (4) osebnih lastnosti, ki pomagajo posamezniku uporabiti
pridobljeno znanje o kulturi.
SLIKA 8: ČUSTVENA DIMENZIJA MEDKULTURNE KOMPETENCE PO
REISINGERJEVI

Vir: Reisinger (2011, 381).

Pri motivaciji gre za to, da je lahko posameznik v medkulturnem okolju
kompetenten, ne samo zaradi znanja, ki ga ima o posamezni kulturi, ampak zaradi
motiviranosti, da si pridobi novo znanje o kulturi in tako spozna nov način življenja
in ljudi same. Posameznik mora biti prav tako občutljiv na kulturne razlike in
razumeti, da njegova kultura ni edina in prestižna, saj obstajajo tudi druge kulture, ki
jih je potrebno razumeti in sprejeti. Imeti pozitiven odnos do kulturno različnih
ljudi, pokazati zanje zanimanje in spoštovanje do njihove tradicije, zgodovine ter
delovanja so sestavine čustvene dimenzije. Sem spadajo prav tako osebne lastnosti
posameznika v odnosu do notranjih vrednot, norm in prepričanj o njegovi lastni
kulturi. Primeri takšnih osebnih lastnosti so: spoštovanje drugih, strpnost do kulturno
različnih, imeti pogum za interakcijo z ljudmi, sprejeti tveganje in morebitne
nejasnosti pri soočanju s kulturno različnimi ljudmi, biti sposobni obvladovati
konflikte, čustva (čustvena inteligenca), se prilagoditi in sprejeti druge (kulturna
inteligenca) ter biti sočutni, prilagodljivi, razumevajoči, radovedni, ambiciozni,
potrpežljivi, vztrajni, strastni do drugih kultur, pripravljeni pozabiti na predsodke, se
pripravljeni razkriti, odpreti ter vzpostaviti medosebne odnose (socialna inteligenca).
Obstaja na desetine drugih zaželenih lastnosti, ki bi jih naj imele medkulturno
kompetentne osebe, vendar še vedno ni znano, katere lastnosti so ključne.
Predpostavlja se, da je potrebna kombinacija lastnosti širšega spektra, da se
posameznik prilagodi medkulturnemu okolju (Reisinger 2011, 381–382).
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2.8.2.3 Vedenjska dimenzija
Vedenjska dimenzija po Reisingerjevi (2011, 382), ki jo predstavlja slika 9, se
pogosto nanaša na spretnosti in sposobnosti, ki so potrebne v povezavi z uporabo
kulturnega znanja. To področje omogoča posamezniku, da se vključi v novo kulturno
okolje.
SLIKA 9: VEDENJSKA DIMENZIJA MEDKULTURNE KOMPETENCE PO
REISINGERJEVI

Vir: Reisinger (2011, 382).

V literaturi lahko zasledimo, da gre za precejšnje prekrivanje med spretnostmi,
sposobnostmi (paleta posebnih znanj) in zmožnostmi (zmožnost posameznika, da si
pridobi dodatno paleto sposobnosti in spretnosti), ki pa ni nujno, da jih med seboj
jasno razlikujemo. Spretnosti, kot sestavina vedenjske dimenzije, vsebujejo
komunikacijske spretnosti (besedno in nebesedno), socialne spretnosti (odnosi,
medosebno), primerjalne spretnosti (sposobnost primerjave vrednot različnih kultur),
sposobnosti dokončanja nalog ali emocionalne spretnosti (človeška toplina).
Sposobnosti vključujejo zmožnost prilagajanja novi kulturi, socialnemu ali
političnemu okolju, razumevanja drugih, vzpostavljanja odnosov, videti in razumeti
svet iz drugačne perspektive, se soočati s stresom, obvladovati anksioznost,
zmanjšati tveganje, pokazati potrpljenje, se soočati z nesporazumi, reševati
probleme, se izogniti težavam, sodelovati z drugimi in sprejeti drugačne načine
delovanja. Tudi tukaj obstaja na desetine drugih spretnosti, ki so potrebne za
učinkovito delovanje v medkulturnem okolju. Čeprav še vedno ni znano, katere
spretnosti so bistvenega pomena za medkulturno kompetentnost, lahko rečemo, da je
kombinacija spretnosti širokega spektra tista, ki omogoča posamezniku, da
učinkovito sodeluje v medkulturnem okolju (Reisinger 2011, 382–383).
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2.8.2.4 Okoljska dimenzija
Medkulturna kompetenca ni vezana samo na kulturno znanje, pozitivne odnose in
občutke do drugih kultur ter posebne spretnosti in sposobnosti. Medkulturno
kompetenten posameznik se mora biti sposoben vključiti v medkulturno okolje.
Okoljska dimenzija po Reisingerjevi (2011, 383) je interakcijska dimenzija, ki
omogoča ljudem, da se vključijo v novo kulturno okolje. To področje je sestavljeno
iz: (1) družbene interakcije, (2) odnosov do narave in (3) usmerjenosti v čas, kar
prikazuje spodnja slika 10.
SLIKA 10: OKOLJSKA DIMENZIJA MEDKULTURNE KOMPETENCE PO
REISINGERJEVI

Vir: Reisinger (2011, 383).

Družbena interakcija pojasnjuje, kako ljudje medsebojno delujejo: ali se
osredotočajo na enakost, ali sprejemajo družbeno hierarhijo, ali delujejo v skladu z
interesi skupine ali s svojimi lastnimi, ali se izogibajo tveganju z neznanci, ali so
pripravljeni sprejeti novince medse in nove izkušnje, ali se osredotočajo biti
konkurenčni in agresivni, ali pa želijo poudariti kakovost življenja. Odnos do
narave pojasnjuje odnos ljudi do narave: ali jo častijo in živijo v sožitju z njo ali pa
jo nadzirajo in podjarmijo. Usmerjenost v čas pojasnjuje odnos in dojemanje ljudi v
povezavi s časom: ali sprejmejo čas kot nekaj fleksibilnega in koristnega, kakšen
odnos imajo do delovnega časa, urnikov in sestankov ter kakšen pomen pripisujejo
terminskemu planu v primerjavi z medčloveškimi odnosi (Reising 2011, 383).
2.9 Medkulturna komunikacijska kompetenca
Komunikacija predstavlja bistvo našega življenja. Poteka v različnih okoljih, ob
različnem času in z ljudmi, ki prihajajo iz nam podobnih ali nam nepoznanih okolij.
Komunikacija nas tako lahko vodi k sklepanju medsebojnih odnosov ali pa nas celo
razdvaja (Čeh 2010b, 7).
Komunikacija je neizogiben del našega vsakdanjega življenja. Poteka v smeri
pozdravov, opravičil, komentarjev itd. Obstaja namreč mnogo načinov, ki jih lahko
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izberemo v samem procesu komuniciranja. Sami prihajamo iz enega okolja oziroma
kulture in tako ni nujno, da poznamo okolje in kulturo osebe, s katero komuniciramo.
Kadar komuniciramo v skupnem jeziku, ne moremo pričakovati, da bo sogovornik
zadovoljen s komunikacijo, kot smo zadovoljni mi sami. V teku same komunikacije
se lahko zgodi, da sami ne bomo zadovoljni z odgovori sogovornika, kot smo to
sprva pričakovali. Četudi smo prepričani, da zelo dobro poznamo sogovornikovo
kulturo, se lahko izkaže, da naše komuniciranje vendarle ni neprimerno za
predstavnike teh kultur (prav tam, 7).
Medkulturno komunikacijsko kompetenco najdemo tudi pod izrazom
komunikacijska kompetenca (kratica CC; Byram 1997; citirano v: Fantini 2009,
458). Pri komunikacijski kompetenci gre predvsem za to, da ima vsak posameznik že
prirojeno komunikacijsko kompetenco (CC1). Pri navezovanju medkulturnih stikov
tako posameznik naleti na sogovornika, ki ima tudi svojo komunikacijsko
kompetenco (CC2). Tisti, ki se odločijo, da bodo prisostvovali pri drugi
komunikacijski možnosti, CC2, morajo razviti medkulturno kompetenco, ki priznava
prisotnost CC1 in razvoj CC2, kar posameznika postavi v položaj, da primerja
komunikacijski kompetenci in ju tudi odraža. Ta razlaga predstavlja pomemben vidik
medkulturne kompetence in nekaj, kar enojezičnost ali monokultura ne moreta doseči
(Slika 11).
SLIKA 11: MEDKULTURNA KOMUNIKACIJSKA KOMPETENCA
komunikacijska kompetenca 1 + komunikacijska kompetenca 2 + (CC3,4,itd). =>
medkulturna komunikacijska kompetenca
Vir: Fantini (2009, 458).

Povedano drugače, medkulturno kompetenco lahko opredelimo kot celovito
sposobnost, ki je potrebna za učinkovito in ustrezno interakcijo z ostalimi, ki so
jezikovno in kulturno drugačni od nas. Učinkovito odražanje lastnih stališč v ciljnem
jeziku oz. kulturi učinkovito odraža, kako domačini dojemajo takšno delovanje
(Fantini 2009, 458).
Rezultat komuniciranja se lahko v nekem odnosu izkaže kot nekaj dobrega ali nekaj
slabega. Slednje je odvisno od same kvalitete komunikacije. Četudi smo seznanjeni z
drugimi kulturami, ni zagotovil, da bo komunikacija potekala v smeri pričakovanih
rezultatov. Kakorkoli že, dobro poznavanje drugih kultur nas lahko vzpodbudi k
pazljivosti in nenazadnje k motiviranosti, da spoznamo posamezno kulturo še bolje
(Čeh 2010b, 7).
Ko govorimo o medosebni komunikaciji, lahko rečemo, da gre za kompleksen
socialni in psihološki proces. Wood (2004; citirano v: Čeh 2010b, 9) komunikacijo
definira kot sistematičen proces, pri katerem ljudje reagirajo drug na drugega s
pomočjo simbolov in na tak način razumejo in oblikujejo nove pomene. Frinnegan
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(2002; citirano v: Čeh 2010b, 9) trdi, da komunikacija poteka bolj ali manj z
določenim namenom in vplivom. Poteka namreč na različnih ravneh hkrati ali
zaporedoma in se nenehno spreminja in razvija. Avtor tako razume komunikacijo kot
dinamičen in vzajemen proces, ki obstaja na podlagi organiziranih in namernih
aktivnosti ter dojemanja le-teh s strani tistih, ki sodelujejo pri tem (prav tam, 9).
Čehova (2010b, 10) opredeljuje medkulturno komunikacijo kot aktivnost, ki se
izvaja med udeleženci različnih kulturnih, etničnih, nacionalnih, verskih ali
subkulturnih skupin. Prevladujoč način komuniciranja v različnih kulturnih skupinah
ima lahko velik vpliv na stopnjevanje konflikta ali sproščanje napetosti. Slednji
lahko ustvari občutek večvrednosti, manjvrednosti, etnocentrizma ali celo rasizma
(prav tam, 10).
Eden izmed predpogojev za uspešen razvoj medkulturne kompetence je dobro
poznavanje jezika, v katerem se vrši komunikacija. Komunikacijska kompetenca je
sestavljena iz (Čeh 2010b, 38):
– slovnične kompetence, ki vsebuje znanje vezano na besedišče in slovnico,
– sociolingvistične kompetence, ki je sestavljena iz sociokulturnega in
pogovornega diskurza in
– strateške kompetence, ki pa je sestavljena iz besedne in nebesedne
komunikacijske strategije, katero govorec uporabi, ko pride do okvare v
komunikaciji.
Komunikacija v turizmu ni nikoli tako dobra, da ne bi mogla biti še boljša, bolj
učinkovita ali prijetna. Prvi korak k izboljšanju je po mnenju Čehove (2010b, 38)
zavedanje sodelujočih v komunikaciji in potreba po izboljšanju zaradi njih. Lahko
rečemo, da je turizem brezmejno medkulturno komuniciranje. K temu moramo
dodati, da se medkulturno komuniciranje lahko izboljša na podlagi spoznavanja
drugih kultur in primerjanja z našo lastno kulturo (prav tam, 38).
Komunikacija v turizmu se nikoli ne konča. Četudi nam zmanjka besed pri
komuniciranju in tako nastane tišina, še vedno poteka komunikacija z načinom, kako
se premikamo, stojimo, sedimo, gledamo ali kaj počnemo. Sporočilo, ki ga
sporočamo z besedami, mora biti podprto z nebesedno komunikacijo, drugače ne
bomo dosegli želenih rezultatov. Turizem je nenehno komuniciranje. Sami nenehno
komuniciramo, četudi ne komuniciramo z besedami. Lahko nehamo govoriti, vendar
kljub temu še vedno izražamo, kaj mislimo in kaj občutimo (Čeh 2010b, 18).
2.9.1 Vpliv kulture na komuniciranje
Beseda kultura izvira iz latinske besede cultura, culturae in pomeni obdelovanje,
vzgoja, izobrazba. Prvotni pomen besede kultura je bil obdelovanje zemlje
(poljedelstvo), gojenje, negovanje, reja. Pomenila je prav tako izobraženost,
spoštovanje in oplemenitenje. V prenesenem pomenu lahko rečemo, da se je beseda
kultura nanašala na gospodarski, moralni, znanstveni itd. razvoj človeka v njegovi
ustvarjali dejavnosti in iz nje izhajajočih posodobitev, kot so vzorci obnašanja,
vrednote in navade (Jelovac 2010, 9).
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Jelovac in Rek (2010, 18) opredeljujeta kulturo kot večplasten, večpomenski in
multidimenzionalen fenomen. Vezana je namreč na človekov način sobivanja v svetu
in predstavlja skupek vrednot in dosežkov, kar je rezultat ustvarjalnega delovanja
človeškega bitja. Bistvo fenomena kultura je predvsem zavest o sebi in prostoru/času,
v katerem bivamo. Gre za zavest, ki zajema vse, kamor sežeta naša misel in naše
delovanje; je zavest o skupnem razumevanju preteklosti, oblikovanju sedanjosti in
prihodnosti. Instrumenti, s katerimi vzdržujemo to zavest, so: jezik, vrednote, vera,
tradicija, ideologija, umetnost itd. Slednji ohranjajo simbole in pomene, ki
omogočajo medsebojno povezanost pripadnikov določene kulture. Prostor, na
katerem se vzdržuje ta zavest, pa je lahko domovina, država, civilizacija ali svet
(prav tam, 18).
Kulturo razumemo kot »živ sistem«, ki omogoča posameznikom in skupinam, da
sodelujejo med sabo in zunanjim svetom (Jelovac in Rek 2010, 18). Zaradi tega
kultura pogojuje naše osebno in družbeno življenje, saj se vsako naše dejanje
manifestira skozi njo. Mole (2003; citirano v: Jelovac in Rek 2010, 18) pravi, da
sama kultura ljudi združuje v skupnem cilju s skupnim jezikom, skupnimi
vrednotami in idejami. Na podlagi slednjega lahko opredelimo teoretični modul
kulture, ki ga definirajo trije aksiomi (prav tam, 18): 1. Ne glede na to, kateri
kulturi ljudje pripadajo, delajo na način, za katerega so prepričani, da je
najboljši za njih. Uspeh kulture se tako meri le s tem, kako učinkovita je za
preživetje in blaginjo ljudi, pri čemer se je potrebno zavedati, da nobena kultura ni
boljša od druge. 2. Nobena kultura ni statična. Kultura je v nenehnem
spreminjanju, pri čemer se vrednote spreminjajo počasneje kot tehnologija. 3.
Človeško vedenje ni naključno ali samoumevno. Zunanji vidiki kulture so le odraz
skritih vrednot in prepričanj. Če torej želimo, da se navzven nekaj spremeni, se
morajo najprej spremeniti vrednote (prav tam, 18).
V procesu besednega komuniciranja uporabljamo jezik. Person in drugi (2006, 60)
definirajo jezik kot »nabor simbolov, črk ali besed, s pomenom in pravili, ki se
uporabljajo za komuniciranje«. Odkar je jezik nekaj abstraktnega, so besede
abstraktne oziroma poenostavljene za tisto, kar predstavljajo. Jezik je lahko tako
vzpodbuda ali pa ovira za komuniciranje, kar je seveda odvisno od govorca, kako
uporablja jezik oziroma prejemnika, kako dobro ga razume.
Pogovor je najpogostejši način komuniciranja med ljudmi. Ustna komunikacija
običajno ne posveča toliko pozornosti sami slovnici, kot to velja za pisno
komunikacijo. Pri običajnem komuniciranju uporabljamo veliko pogovornih oblik,
kot so besede in fraze, ki jih uporabljamo neformalno (Čeh 2010b, 11).
Lahko rečemo, da je jezik pogosto povezan s kulturo. Jezik namreč predstavlja
bistveni del vsake kulture, ki je povezana preko jezika. Kulturo lahko definiramo kot
sistem prepričanj in vrednot, ki jih deli določena skupina ljudi (Storti 2001, 110).
Hofstede in Hofstede (2010, 6) definirata kulturo kot kolektivni miselni program, ki
razlikuje člane ene skupine ali kategorije ljudi med seboj. Lahko jo definiramo kot
zelo pragmatičen način z upoštevanjem, »da je kultura način, kako tukaj delamo« ali
bolj v akademskem smislu rekoč »kultura je delitveni sistem predpostavk, vrednot in
prepričanj ljudi, ki se odraža v značilnosti vedenja« (Utley 2004, 7). Po mnenju
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avtorja je najboljši način, da razumemo kulturo tako, da jo primerjamo z otrokom, ki
se uči svojega prvega jezika – instinktivno, nezavedno in odvisno od njegovega
okolja. Slednji ne pridobivajo samo jezikovnega znanja, temveč prav tako
sporazumevalne zmožnosti. Učijo se uporabljati ustrezno hitrost in glasnost govora,
višino in ton glasu, smehljanja, vzdihovanja, sopihanja itd., da bi bili sposobni
izraziti paleto čustev. Prav tako se otroci učijo dodatno jezikovno komutacijo, kot
recimo geste, kdaj in kako priti v stik z očmi, kako blizu stati do določene osebe,
kdaj so na vrsti, da spregovorijo itd. V času rasti in učenja si otroci pridobijo kulturne
kompetence, ki jih je mogoče razumeti kot veliko mrežo povezanega znanja, kot na
primer katere skupine ljudi je potrebno spoštovati, katero vedenje je sprejemljivo za
moške in katero za ženske, katera hrana je užitna, kaj se smatra kot smešno itd. Na ta
način otroci postanejo polnopravni člani skupnosti. Vrednote, norme in vedenje, ki se
jih naučijo, lahko povzamemo z besedo kultura. Priučena kultura tako vpliva na
način naše komunikacije (Čeh 2010b, 11). Učenje tujega jezika je odlična priložnost
za vsakega posameznika, da se preko slednjega približa določeni kulturi (Vetrih,
2007; citirano v: Čeh 2010, 12).
2.9.2 Medkulturno komuniciranje
Na podlagi zanimive anekdote (Weber 2002, 195–196) lahko prikažemo, kako
pomembno je medkulturno komuniciranje. V majhni iranski vasici se je zaradi
dotrajanosti porušil most, ki je skorajda padel v lokalno reko, ki je ločevala skupino
hiš na eni strani in bazar, kavarne in ostale javne prostore na drugi. Nekega dne,
noben se na spomni točno zakaj, so zaposlili ameriškega arhitekta, ki jim bo zgradil
čisto nov most. Nadebudni arhitekt je prišel do spoznanja, da bi bilo bolje zgraditi
slednjega na novi lokaciji, ki bi predstavljala najkrajšo pot od hiš do bazarja. Tako
jim je po logiki “racionalne” zahodne pameti skonstruiral most, ki naj bi jim skrajšal
pot in s tem olajšal življenje. Seveda se ob tem ni vprašal, čemu je stal stari most
točno na tem mestu. Novi most je tako zgradil na novi lokaciji, vendar na žalost ni
bilo ženske, ki bi bila zadovoljna z njim. Izkazalo se je, da je bila razdalja med
obema bregovoma pri starem mostu res daljša, a vendar na idealni lokaciji, ki je
omogočala ženskam, da se izmuznejo na bazar, brez da bi vzbujale pozornost
njihovih mož, ki so preživljali svoj čas v kavarnah in opazovali okolico. To ne
pomeni, da možje niso dovolili svojim ženam, da odidejo na bazar, ampak za njihove
žene je bilo bolj sprejemljivo, da niso bile na očeh celotne javnosti. Nov most, nad
katerim so se pritoževale, je bil preveč spolzek zanje in za osle, ki so prevažali težek
tovor iz enega na drugi breg. Tako so ženske s svojim nezadovoljstvom prepričale
svoje može, da so rekonstruirali nov most na stari lokaciji in življenje na vasi je
postalo ponovno takšno kot prej (prav tam, 195–196). Ta anekdota nakazuje, kako
pomembno je medkulturno komuniciranje, da se izognemo takšnim ali drugačnim
konfliktnim situacijam.
Obstaja nešteto definicij, ki pojasnjujejo izraz kultura. Kulturo lahko opišemo kot
razpon ritualov, kot so pozdravi, verska prepričanja, načini razmišljanja in obnašanja,
ki so tipična za določeno skupino ljudi. Pavan (2009, 125) definira kulturo kot skupni
vzorec kategorij, stališč, prepričanj, definicij, norm in vrednost, pri čemer ne smemo
pozabiti na subjektivno naravo kulture, ki poudarja, da je vsak posameznik različen.
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Hofstede in Hofstede (2010, 384) opisujeta medkulturna srečanja in definirata
preproste oblike srečanj med tujim posameznikom in novim kulturnim okoljem. Po
njunem mnenju lahko neizkušen tujec pogosto doživi obliko »kulturnega šoka«, v
kolikor ne prepozna ali občuti osnovnih vrednot posamezne kulture. Menita, da se
vsak obiskovalec tuje kulture na nek način vrne v duševno stanje otroka in se tako
nauči preproste stvari še enkrat. Slednje lahko vodi v občutek stiske, nemoči ali celo
do sovražnosti nove kulture. Avtorja pripovedujeta o premiku občutkov, ki jih
doživljajo ljudje, ki stanujejo v tujih kulturnih okoljih. Premiki so opisani kot
akulturacijska krivulja. Najprej sledi kratko obdobje evforije (ang. euphoria), ki se
izraža skozi pozitivne občutke navdušenja nad potovanjem in videnjem novih dežel.
Nato sledi obdobje kulturnega šoka (ang. cultural schock), kjer prevladujejo
negativni občutki, ki sovpadajo s pričetkom novega življenja v novem okolju.
Slednjemu sledi obdobje akulturacije (ang. acculturation), ko se obiskovalec počasi
nauči, kako funkcionirati v novem okolju in sprejme nekatere lokalne vrednote in se
tako do neke mere vključi v novo družbo. Zadnje obdobje je opisano kot stabilna
faza (ang. stable state), ki je lahko nekoliko pozitivna ali še vedno nekoliko
negativna in ostane relativno nespremenjena za daljše časovno obdobje.
SLIKA 12: AKULTURACIJSKA KRIVULJA PO HOFSTEDE IN HOFSTEDE

Vir: Hofstede in Hofstede (2010, 385).

Kadarkoli komuniciramo s predstavniki drugih kultur, nismo samo aktivno udeleženi
v komunikaciji, ampak smo aktivno udeleženi v medkulturno komuniciranje. Pavan
(2009, 122–123) definira medkulturno komuniciranje kot prakso izmenjave
pomembnih in nedvoumnih informacij preko kulturnih meja, pri čemer se ohranja
medsebojno spoštovanje in minimizirajo nasprotovanja. Po prepričanju mnogih je
uspešen komunikator tista oseba, ki ima sposobnost uspešnega komuniciranja z
osebami različnega rasnega, etičnega in kulturnega ozadja. Dandanes je vedno več
ljudi izpostavljenih različnim sokulturam, kot so etnične skupine, tolpe, gejevske in
lezbične družbe, politične skupine. Pogosto ta komunikacija ni predmet »jaz« in »ti«
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v ednini, ampak »mi« in »vi« v množini. Najpogostejši razlog, zakaj nas zanima
medkulturno komuniciranje je ta, da smo pogosto vključeni vanjo na podlagi
zasebnega ali profesionalnega življenja. Dandanes se v vsaki državi na svetu
povečuje pritok beguncev in imigrantov. Prav tako lahko vsak dan v metropolah
srečamo poslovne partnerje, voznike taksijev, prodajalce v trgovinah, receptorje in
vse ostale, ki prihajajo iz različnih kultur ali sokultur. Naša komunikacija se lahko s
slednjimi občutno izboljša, če imamo dovolj znanja o njihovem kulturnem ozadju
(Čeh 2010b, 20).
Komuniciranje in vzpostavljanje odnosov z ljudmi iz različnih kultur ima vrsto
pozitivnih posledic tako za posameznika kot družbo. Jelovac in Rek (2010, 81)
navajata le nekaj: (1) povečanje mednarodnega, nacionalnega in lokalnega
poslovanja ter prodaje, (2) napredek v znanju in inovacijah, kot posledica
hibridizacije različnih idej, znanj in veščin, (3) osebna rast, povečana tolerantnost do
drugačnosti tako v lokalnem kot globalnem okolju itd.
Prva stvar, na katero pomislimo, ko govorimo o medkulturnem komuniciranju, je
soočanje z jezikovnimi ovirami. Vsak, ki ima izkušnje z medkulturnim
komuniciranjem, ve, da poznavanje tujega jezika ni zadosten razlog za uspešno
komuniciranje. Medkulturno komuniciranje vključuje interakcijo, obnašanje in
ustvarjanje naše lastne slike, kot tudi slike nekoga drugega, med tem ko
komuniciramo s predstavnikom druge kulture. Slednje lahko predstavlja težavo, ki se
bolj pogosto pojavlja na področju gradnje medsebojnih odnosov kot pri samem
posredovanju sporočila. Nesporazumi v medsebojnih odnosih so težje obvladljivi kot
nesporazumi na jezikovnem področju. Medkulturno komuniciranje ni samo prisotno
pri komunikaciji članov različnih jezikovnih skupin, ampak je prisotno tudi v istih
jezikovnih skupinah. Kot je že znano, lahko prihaja do nesporazumov tudi med
Američani in Britanci, kljub temu da govorijo isti jezik. Oba naroda sta razdeljena po
skupnem jeziku. Do velikih kulturnih razlik lahko pride tudi pri članih iste
nacionalnosti, ki pripadajo različnim družbenim skupinam ali skupnostim. Med njimi
je velika razlika v spolu, starosti, poklicu in življenjskih pogojih, ki vplivajo na
razvoj njihove mikro kulture. Na vse to je potrebno pomisliti, če želimo komunicirati
brez nesporazumov ali motenj (Čeh 2010b, 21).
Podobno lahko ugotovimo, da je za uspešno medkulturno komuniciranje bistvenega
pomena njena odprtost in ustvarjanje ozračja sodelovanja v smeri doseganja
komunikacijskih ciljev, ne glede na pripadnost posameznikov, ki v komunikaciji
sodelujejo, ne glede na določeno skupino ali kulturno orientacijo (Jelovac in Rek
2010, 81).
Jelovac in Rek (2010, 81) navajata, da je pogosto ob komunikaciji z nekom, ki
prihaja iz kulturno drugačnega okolja, prisotna negotovost. Pogosto se zgodi, da ne
vemo prav veliko o sogovornikovi kulturi, vrednotah, navadah, vedenju itd. Morda
tudi ne vemo, kaj bi rekli v določenih okoliščinah. Ta negotovost lahko vodi v
zadrego ali celo v konflikt. Prej omenjena avtorja (2010, 81) navajata, da so konflikti
sicer do določene mere neizogibni oz. jih nikoli ne moremo popolnoma preprečiti.
Vendar jih lahko, v kolikor razumemo medkulturno razumevanje, omejimo ali
»upravljamo«. Konflikti pogosto izhajajo iz naše nezmožnosti razumevanja stališč
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sogovornika, ki prihaja iz kulture, ki je nam nepoznana. Naše vedenje v
medkulturnem komuniciranju je lahko posledica nekih posplošenih (celo
stereotipnih) predpostavk o pripadnikih določene kulture, ki pa so lahko netočne. Da
se izognemo konfliktom, je zelo pomembno, da se naučimo znanja in veščin, ki so
nujno potrebne za kompetentno komuniciranje v medkulturnem okolju. Ob vsem tem
so bistvene tri stvari: (1) razumevanje same narave komuniciranja, (2) razumevanje
kulturnega konteksta in (3) razvijanje empatije ter udejanjanje naučenega v praksi
(Jelovac in Rek 2010, 82).
2.9.2.1 Elementi medkulturnega komuniciranja
Medkulturno komuniciranje je zahtevna aktivnost, saj pričakujemo, da se bomo
spoznali z različnimi kulturami in srečali z različnimi osebami. Tako se bomo soočili
z osebnimi in kulturnimi razlikami. Medkulturno komuniciranje po eni strani
priporoča več sočustvovanja, postavitev v »čevlje druge osebe«, razumevanja
drugačne perspektive ter družbenega in etničnega ozadja. Po drugi strani pa je lahko
bolj zanimivo ter fascinantno in nas tako vzpodbuja, da smo bolj odprti in
raziskujemo drugo kulturo. Medkulturno komuniciranje lahko gradi mostove,
vzpodbuja deljenje, rešuje konflikte in spodbuja odprtost. Gibson (2000; citirano v:
Čeh 2010b, 22) meni, da se vedno več ljudi zaveda pomembnosti medkulturnega
komuniciranja na področju poslovnega komuniciranja.
Neulip (2003; citirano v: Čeh 2010b, 22) omenja nekaj karakteristik medkulturnega
komuniciranja. Prva dimenzija je način komuniciranja, ki se razlikuje glede na
nizko ali visoko kontekstnost kulture. Pri nizko kontekstni kulturi je posameznikom
dovoljena svobodna komunikacija na njihov lasten način in jim omogoča lastno
izbiro, kako k temu pristopiti. Pri visoko kontekstni kulturi pa je način, po katerem
posameznik komunicira zelo definiran in ne daje takšne možnosti izbire. Kot primer
lahko navedemo, da imajo posamezniki v sodobnih zahodnih kulturah nešteto
možnosti komunikacije. Tukaj gre za nizko kontekstnost. V nasprotju s tem pa v
nekaterih azijskih državah, kot sta Japonska in Indija, velja zelo visoka kontekstnost,
pri čemer so sporočila kodirana z nebesednimi znaki. Ta komunikacija je v veliki
meri odvisna od različnih faktorjev, kot so čas, prostor, medosebni odnosi, situacija
itd. Formalna in neformalna pravila komuniciranja so spoštovana in cenjena, med
tem ko zna biti pogovor bolj posreden, saj morajo posamezniki zapolniti manjkajoče
vrzeli sami (prav tam, 22).
Druga dimenzija po Neulipu (2003; citirano v: Čeh 2010b, 22) je oblikovanje
osebnosti, pri čemer gre za individualno in kolektivno kulturo. Pri individualni
kulturi sta posameznik kot oseba in njegova osebnost cenjena. Pri tem gre za to, da je
vsak posameznik edinstven in neodvisen ter samozadosten. V teh kulturah, ki so
značilne za zahodne države, se ceni avtonomija, vitalnost, individualna originalnost
in individualni dosežki. Nasprotje temu je kolektivna kultura, ki velja za Azijo in
Latinsko Ameriko. Za slednje je značilna skupnost in družbeno oblikovane identitete.
Le-ti se bolj osredotočajo na »nas«, spoštujejo kulturna pravila, družbo, tradicijo,
starost in hierarhijo. Posamezniki so člani širšega družinskega kroga in so pohvaljeni
za njihov prispevek k dosežkom skupine (prav tam, 22).
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Tretja dimenzija, ki jo navaja Neulip (2003; citirano v: Čeh 2010b, 22), je
porazdelitev moči do stopnje, pri kateri je neenakost med člani neke družbe še
dovoljena in sprejeta. Tukaj gre za egalitarno ali hierarhično kulturo. Prvi tip, t. i.
egalitarna kultura, dovoljuje majhne razlike med njihovimi člani in poskuša
zmanjšati razlike med različnimi razredi in skupinami. Takšne kulture veljajo v
večini za evropske moderne in družbeno demokratične države. Drugi tip, t. i.
hierarhična kultura, pripada kulturam, ki v nasprotju s prejšnjimi gradijo razlike v
družbeni moči in katerih člani imajo visoko razvit sistem hierarhičnosti in
avtoritativnosti. K temu tipu spadajo predvsem azijske kulture (prav tam, 22).
2.9.2.2 Omejitve v medkulturnem komuniciranju
Človeško komuniciranje ne poteka brez težav. Ovire, s katerimi se posamezniki
srečujejo v komunikacijskih situacijah, lahko po mnenju avtorjev Jelovac in Rek
(2010, 81) izhajajo bodisi zaradi nasprotujočih si predpostavk o sami komunikaciji
bodisi zaradi nerazumevanja le-teh, ali pa zaradi različnih čustev, ki jih gojijo do
oseb vključenih v komunikacijo ali do teme komuniciranja. Nenazadnje se tudi
sposobnost komuniciranja razlikuje od človeka do človeka. Nekatere razlike tako
izhajajo iz kulture, izobrazbe ali pa samih osebnostnih značilnosti posameznika.
Medkulturno komuniciranje po mnenju Čehove (2010b, 23) pogosto vodi k
primerjanju različnih kultur, kar sčasoma povzroča tudi ocenjevanje kultur. Včasih
smo prepričani, da je naša kultura superiorna ali na nek način boljša od drugih,
zatorej svoji kulturi pripišemo nekatere dodatne vrednote in tako izboljšamo svoj
podobo. Etnocentrizem je po mnenju Čehove (prav tam, 23) prepričanje, da je naša
kultura superiorna ostalim kulturam in na tak način ocenjujemo ves ostali svet s
stališča naše lastne kulture. En tak primer je občutek, da bi morali vsi na svetu
govoriti angleški jezik in da se prebivalci, ki živijo v tistih državah, kjer je angleščina
njihov prvi jezik, ne rabijo učiti drugih jezikov. Še en tak primer je občutek, da je
prikloniti se nekomu zelo nenavaden način pozdravljanja. Etnocentrizem je lahko
poleg vseh ostalih stvari posledica pomanjkanja interakcije z drugimi kulturami. V
nasprotju z etnocentrizmom je kulturni relativizmom, pri čemer nekdo sodi kulturo
po svojih načelih. Namesto da nekdo reče, da je priklon čuden način pozdravljanja,
lahko preprosto sprejme, da je priklon znak spoštovanja v nekaterih kulturah. Če
želimo učinkovito komunicirati z ljudmi iz drugih kultur, se moramo izogniti
etnocentrizmu. Lažje bomo komunicirali, če bomo verjeli v kulturni relativizem
(prav tam, 23).
Pomanjkanje znanja o drugih predstavlja še eno nevarnost v medkulturnem
komuniciranju. V želji, da nekoga spoznamo bolje, se lahko zatečemo k stereotipom.
Stereotipi so po mnenju Čehove (2010b, 23) posploševanje ali opisovanje
posameznikov na podlagi določene kulture ali skupine, kateri slednji pripadajo. V
tem primeru ne opisujemo posameznika po njegovih osebnih karakteristikah. Če
rečemo, da so Židje bogati, pomeni, da smo to posplošili. V resnici so Židje lahko
bogati ali revni kot vse ostale skupine. Posploševanje je pogosta strategija, ki jo
uporabljamo, ko želimo zmanjšati negotovost v stiku s tujci oz. z drugimi ljudmi.
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Stereotipom se lahko izognemo tako, da se naučimo nekaj več o kulturi ter sokulturi
in dovolimo, da obstajajo posamezne razlike (prav tam, 23).
Orelova (2010; citirano v: Čeh 2010b, 23–24) je v svojem delu proučevala, da so na
nek način stereotipi pomembni za razumevanje sveta. Ker je zelo težko spoznati
vsakega posameznika na osebni ravni, nam posploševanje in poenostavljanje
omogoča razumevati okolico. Takšna popačena slika se prenaša iz generacije v
generacijo z namenom, da jo sprejmemo kot del naše kulture. Enkrat, ko so stereotipi
sprejeti, se izkaže, da jih je zelo težko spremeniti. Kadar narod oblikuje stereotipe o
sebi, lahko govorimo o avto-stereotipih. Glede na geografsko majhnost dežele to
velja za resnično na primeru Slovenije. Veliko stereotipov na temo Slovencev smo
ustvarili Slovenci sami. Vsesplošno je znano, da so avto-stereotipi, ki jih oblikujemo
sami, pozitivno naravnani, saj želimo opisati pozitivne karakteristike našega naroda.
Kakorkoli že, ne želimo pa biti tako splošni do drugih narodov. Kadar jih želimo
opisati, postanemo precej bolj kritični (prav tam, 24).
Kulturni in etnični predsodki lahko po mnenju Čehove (2010b, 24) predstavljajo
resno oviro v procesu medkulturnega komuniciranja. Slednje lahko vodi do
pomanjkanja spoštovanja ali nestrpnosti do določene kulture, pri čemer gledamo z
viška na člane določene kulture ali ljudi zaradi njihove verske ali spolne
usmerjenosti. Predsodki niso zanimivi v vseh različicah, ampak samo v ekstremnih
oblikah. Le-ti lahko spremenijo naše dojemanje sveta. Kot opazovalci se lahko
osredotočimo na tiste karakteristike osebe, ki sovpadajo z našimi predsodki, in na tak
način zanemarimo ostale. Predsodki so deloma zaznani z nebesedno komunikacijo
(prav tam, 24).
2.9.2.3 Strategije za izboljšanje medkulturne komunikacije
Za današnji svet veljajo globalizacijski trendi in nove tehnologije, kar dramatično
učinkuje na ljudi po vsem svetu. Vedno več ljudi, bolj kot kdajkoli prej v zgodovini,
ima posredni in neposredni stik z ljudmi iz različnega jezikovnega in kulturnega
okolja, kar omogoča ne samo oblikovanje novih komunikacijskih zmožnosti za vse
vpletene, temveč tudi nove izzive (Fantini 2009, 456).
Mnogi strokovnjaki ugotavljajo, da je nujno potrebno razviti nove sposobnosti za
učinkovito komuniciranje preko posameznikovih jezikovno-kulturnih razlik. To ne
pomeni biti razumljiv v lastnem jeziku, jeziku sogovornika ali tretjem jeziku, ki ni
materni, temveč da se naučimo novih vedenj in interakcijskih stilov, ki presegajo
tiste v domačem sistemu. Širitev lastnega komunikacijskega repertoarja je zelo
pomembna še posebej, ker se sprejetost ne doseže na podlagi posameznika in
njegovih pogojev, temveč na podlagi pogojev posameznikovega sogovornika ali
gostitelja. Sama komunikacija in sprejetost morata biti usmerjeni na čim manj kršitev
vedenja in se osredotočiti samo na uporabo pravilne slovnice. To so spoznanja, ki so
kakšnih 50 let nazaj spodbudila razvoj na področju medkulturne komunikacije
(Wight 1999; citirano v: Fantini 2009, 456).
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Kljub temu, da so se medkulturni učitelji leta in leta intenzivno ukvarjajo z
dojemanjem, vedenjem in interakcijskimi strategijami, pa še naprej ignorirajo
pomembno vlogo, ki jo ima znanje gostiteljevega jezika med samim medkulturnim
srečanjem. Po njihovem mnenju je to naloga, ki jo prepuščajo jezikovnim učiteljem.
Slednji v nasprotju z medkulturnimi učitelji dajejo kulturo na stran in se intenzivno
ukvarjajo z jezikom na splošno ter tako ignorirajo vedenje in interakcijske vidike
komunikacije, saj vidijo sebe kot učitelje jezikov in ne kot učitelje medkulturne
kompetence (Sercu, 2006; citirano v: Fantini 2009, 456). Kljub temu pa za vse tri –
jezik, vedenje in interakcijske strategije – velja, da skupaj tvorijo govorni akt, ko gre
za medkulturnost, kot to velja za govorni akt v svoji lastni kulturi. Vsi trije so torej
bistvenega pomena za samo medkulturno komunikacijo.
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3 TURIZEM V OBDOBJU GLOBALIZACIJE IN TEHNOLOŠKEGA
NAPREDKA
3.1 Dejavnosti turizma
Turizem velja za eno izmed največjih industrij današnje družbe, ki se pojavlja v
različnih oblikah in v kateri sodeluje množica različnih akterjev. Gre torej za širok in
kompleksen pojem, zato ne obstaja neka splošno sprejeta definicija, ki bi sam pojem
pojasnjevala.
Turizem se je prebil, merjeno glede na njegovo uspešnost in hitro rast, v sam vrh
svetovnega gospodarstva. Za seboj ima dolgo pot, lahko rečemo, da enako dolgo, kot
jo predstavlja življenje človeka v vlogi homo culturis. Ko se človek prične zavedati
lepote sveta okoli sebe, žlahtnosti umetniških stvaritev soljudi in kakor hitro ima
možnost potovanja, postane turist, saj ga žene od doma želja po spoznavanju takšnih
stvari (Lebe 2008, 17).
Brezovec (2010, 5) opredeljuje turizem kot najpropulzivnejšo dejavnost 21. stoletja,
ki je mnogo več kot le gospodarska dejavnost. Turizem smo ljudje. Turizem je sklop
medčloveških odnosov na potovanju in destilaciji turista. Turizem je dandanes
predvsem globalni in medkulturni družbeni pojav.
S trendom širjenja raznolikosti je turizem postal ena izmed najhitreje rastočih se
gospodarskih panog po svetu, ki skozi desetletja doživlja nenehno rast in razvoj.
Moderni turizem je tesno povezan s samim razvojem in zajema vedno večje število
novih destinacij, kar ga je poneslo v ključno in gonilno silo družbeno-ekonomskega
napredka. Dandanes je obseg poslovanja v sektorju turizma enak ali pa celo presega
izvoz nafte, živilskih proizvodov ali avtomobilov; turizem je tako eden izmed
glavnih akterjev mednarodne trgovine in hkrati predstavlja enega izmed glavnih
virov dohodka mnogih držav v razvoju. Ta rast gre z roko v roki z vse večjo
raznolikostjo in konkurenco med destilacijami samimi. To svetovno širjenje turizma
v industrializiranih in razvitih državah omogoča pozitivne ekonomske in
zaposlitvene koristi v številnih sorodnih sektorjih, kot so: gradbeništvo, kmetijstvo in
telekomunikacije. Prispevek turizma h gospodarski blaginji je tako odvisen od
kakovosti in prihodkov same turističen ponudbe (UNWTO 2015).
Kot turistične migracije štejejo premiki ljudi z vsaj eno prenočitvijo izven kraja
stalnega bivanja (Združeni narodi 2016). Sem prištevamo še ljudi, ki se odpravljajo v
tujino na počitnice, tudi poslovneže, ki gredo tja na službeno pot, pa trgovce,
znanstvenike, učitelje, vojake mirovnih sil, katere statistika prišteva med turiste, saj
kot turistične migracije opredeljuje vse prehode meja nerezidentov države
(Schiemann 1998; citirano v: Lebe 2008, 18).
Turizem v Sloveniji predstavlja pomembno gospodarsko panogo, ki v bruto družbeni
produkt prispeva več kot 12 % in predstavlja 8 % celotnega izvoza ter približno 40 %
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izvoza storitev. Po začasnih podatkih11 Statističnega urada RS (SURS) se je v prvih
desetih mesecih leta 2015 skupno število prihodov turistov glede na leto 2014
povečalo za 11 %, njihovih prenočitev pa za 7,5 %. Število prihodov tujih turistov se
je tako povečalo za 11,8 % in so skupaj ustvarili za 8,1 % več prenočitev kot leta
2014. V letu 2015 beležimo ponovni trend rasti števila prihodov in prenočitev
domačih gostov, in sicer v višini 9,2 % in 6,5 %. Po podatkih Banke Slovenije prilivi
iz naslova izvoza potovanj v prvih devetih mesecih leta 2015 znašajo 1,77 milijarde
evrov, kar glede na enako obdobje lani predstavlja 10,7 % rast (Slovenska Turistična
Organizacija 2015).
Turizem je od nastanka pojava masovnega turizma postal ne le izjemno pomemben
ekonomski, temveč tudi družbeni pojav. Pravico do turizma (gre torej za pravico do
razvedrila in pravico do potovanja) uvršča Svetovna turistična organizacija (1999;
citirano v: Lebe 2008, 18) v svojem Globalnem kodeksu etike za turizem med
osnove človekove pravice in med deset osnovnih načel etike, na katerih temelji
sodobni turizem.
3.2 Turizem ter globalizacija
Dandanes je trend v turističnem sektorju usmerjen h globalizaciji, saj je mnogo
turističnih podjetij globalno organiziranih in delujejo preko nacionalnih meja.
Turizem predstavlja eno največjih svetovih gospodarskih dejavnosti (Friedman 1995,
76) in se od začetka 21. stoletja uvršča med prvih pet izvoznih industrij za kar 83 %
držav (Fayed in Fletcher 2002; citirano v: Chang in Hsu 2013, 52). Turizem
vključuje največji pretok blaga, storitev in ljudi na svetu, kar predstavlja najvidnejši
odraz globalizacije. Čeprav se vloga turizma v mednarodni menjavi nenehno
povečuje, je bila ponudba turističnih storitev prvotno usmerjena predvsem v države v
razvoju, kot sta Severna Amerika in Evropska unija. Delež teh držav je v merilu
svetovnega turizma razmeroma nizek kljub značilnemu naraščanju (Reisinger 2011,
8).
Globalizacija je odprla nove možnosti za razvoj turizma. Lahko rečemo, da je prav
globalizacija tista, ki je omogočila rast v turizmu, predvsem z razvojem elektronske
tehnologije, telekomunikacije in transporta. Slednja je prav tako vplivala na
dobavitelje s širnega sveta in z računalniško podprte informacijske in rezervacijske
sisteme, ki so tako postali bolj prilagodljivi in stroškovno učinkoviti. Na tak način so
se znižali stroški letalskega transporta in omogočili lažji ter hitrejši dostopi do
turističnih destinacij (Perič 2005, 34–35). Hitra razširitev informacijske tehnologije
ni le izboljšala učinkovitosti delovanja te panoge, temveč tudi kakovost storitev za
njihove potrošnike. Posledično je tako vplivala na povečanje zanimanja po novih
turističnih storitvah, kot so: računalniške rezervacije hotelov (ang. hotel booking) in
avtomobilov (ang. car booking), spletne rezervacije storitev (ang. online reservation
services), telekonference (ang. teleconferencing), video brošure (ang. video
brochures), pametne kartice (ang. smart cards) in elektronski prenos sredstev (ang.
11

Prvi uradni podatki za leto 2015 bodo objavljeni sredi leta 2016.
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electonics funds transfer). Naraščajoča uporaba interneta v destilacijskem marketingu
(ang. destination marketing), neposredna prodaja (ang. direct sales) in rezervacije
(ang. booking) so povzdignile sam elektronski turistični trg (Reisinger 2011, 8–9).
Razvoj posebnih spletnih strani je omogočil razširjenost potovalnih informacij in
lažjo dostopnost do potencialnih strank. Lahko rečemo, da je prav internet tisti, ki je
omogočil različnim odjemalcem globalno dostopnost turističnih izdelkov po precej
nižjih stroških. Rezultat slednjega je tehnološko in internetno usmerjeno
povpraševanje strank. Pravzaprav je internet postal orodje, po katerem se iščejo
hotelske sobe, letališča, potovalne informacije, zabaviščni centri in izobraževalne
ustanove. Vpliv tehnologije in interneta je tako močno vplival na delovanje
potovalne dejavnosti in znatno zmanjšal potrebo po turističnih posrednikih
(Reisinger 2011, 9).
Ljudje se dandanes odločajo za potovanja iz takšnih ali drugačnih razlogov. Zaradi
potovalne hitrosti se povečujejo medosebni stiki preko nacionalnih meja. Potniška
letala dandanes omogočajo poslovnežem obisk večjega števila azijskih držav z
namenom, da poiščejo nove posle, ustvarjajo skupna vlaganja (ang. joint venture) ali
pa se posvetujejo o skupnih problemih v samo enem tednu (Deardorff 2009a, ix).
Vloga mednarodnih srečanj vseh vrst, javnih uradnikov, profesorjev, zdravnikov in
mnogih drugih, se skozi leta povečuje. Posledično se je izjemno razširil tudi turizem
in je v primerjavi s preteklimi leti prešel na povsem novo raven. Dandanes
posamezne države obišče vedno večje število tujih državljanov bodisi iz poslovnih
bodisi turističnih razlogov. Enako velja za domačine posamezne države, ki obiščejo
druge narode in kulture po vsem svetu s podobnim namenom (prav tam, ix).
Vedno več ljudi, predvsem tisti iz revnejših držav, potujejo z namenom, da si
poiščejo nova delovna mesta ali pa iščejo priložnosti za uspeh v bolj razvitih delih
sveta (Deardorff 2009a, ix). V letu 2015 se je po podatkih Združenih narodov (2016)
število mednarodnih migrantov, gre torej za osebe, ki živijo izven svoje domovine,
doseglo 244 milijonov za svet kot celoto, kar predstavlja 41 % povečanje v
primerjavi z letom 2000. Te številke vključuje skoraj 20 milijonov beguncev, kar je
leto 2015 označilo za leto evropske begunske krize12. Zadnje poročilo Združenih
narodov (2016) tako razkriva, da število mednarodnih migracij narašča hitreje kot
sama rast svetovnega prebivalstva. Tako je delež migrantov v merilu svetovnega
prebivalstva dosegel 3,3 % v letu 2015, v primerjavi z 2,8 % v letu 2000. V Evropi,
Severni Ameriki in Oceaniji tako mednarodni migranti predstavljajo vsaj 10 %
celotnega prebivalstva, v nasprotju s temi celinami pa v Afriki, Aziji, Latinski
Ameriki in na Karibih slednji prestavljajo manj kot 2 %.

12

Pregoni, konflikti in revščina so v letu 2015 prisilili milijon ljudi, da so se zatekli v Evropo,
ocenjujeta Agencija Združenih narodov za begunce (UNHCR) in Mednarodna organizacija za
migracije (IOM). Do 21. decembra 2015 je po podatkih UNHCR Sredozemsko morje prečkalo okoli
972 500 oseb. Po podatkih IOM slednji ocenjuje, da je več kot 34 000 ljudi prispelo iz Turčije v
Bolgarijo in Grčijo po kopnem (UNHCR 2015). Več na to temo na sledeči povezavi:
http://www.unhcr-centraleurope.org/si/novice/2015/v-letu-2015-se-je-v-evropo-zateklo-milijonbeguncev-in-migrantov.html.
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3.2.1 Oblike in primeri vpliva globalizacije na turizem
Globalizacijo v turizmu lahko opazimo skozi različne primere, ki jih bomo v
nadaljevanju poskušali podrobneje predstaviti.
Primer globalizacije v letalskem sektorju vključuje liberalizacijo zračnega
transporta, ki omogoča zasebnim prevoznikom vstop na trg, oblikovanje
mednarodnih zavezništev, privatizacijo, prestrukturiranje prevoznikov v državni
lasti, investicijske naložbe v tuje prevoznike, skupna vlaganja (ang. joint ventures)
med različnimi letalskimi družbami ali med letalskimi prevozniki in proizvajalci
opreme. Tri največja letalska zavezništva so bila Star Allienace, Oneworld in
SkyTeam (Dimanche in Jolly 2006, 13). Ta zavezništva so sodelovala pri trženju in
promociji, standardizaciji opreme, storitev in dobaviteljev, razvoju skupne blagovne
znamke in delitve pogostih letalskih programov (Perič 2005, 38–39). Veliki letalski
prevozniki so razvili računalniške rezervacijske sisteme (CRS – Computer
Reservation System) in globalne distribucijske sisteme (GDS – Global Distribution
System), kar je skrajšalo proces rezervacije leta in postalo glavno distribucijsko in
marketinško orodje v mednarodnem turizmu (Reisinger 2011, 9).
Primer globalizacije v nastanitvenem sektorju vključuje hotelsko sodelovanje in
ustvarjanje verig, skupna vlaganja (ang. joint ventures), franšizing (ang. franchizing),
pogodbe o opravljanju (ang. management contracts) in konzorcije neodvisnih hotelov
(ang. consortia of independent hotels). Velike mednarodne hotelske skupine
vključujejo Intercontinetal Hotels (Velika Britanija), Accour (Francija) in Cendant,
Marriott ter Starwood Hotels and Resorts (ZDA). Te hotelske korporacije so prisotne
v različnih državah po vsem svetu. Na primer: Marriott International je kupila več
kot 50 % Renaissance Hotel Group in trenutno upravlja več kot 1.300 hotelov
različnih blagovnih znamk po vsem svetu. Strateška partnerstva z Marriott
International omogočajo dostop do 40 novih trgov in vključujejo še Rusijo, Kitajsko,
Japonsko, Indijo, Italijo in Turčijo. Four Seasons hoteli uporabljajo strateško
partnerstvo z Regent International Hotels Ltd., s katerim prevzamejo vodenje hotelov
v Bangkoku, Hong Kongu, Kuala Lumporju, Melbournu in Sydneyu (Knowles in
drugi 2001; citirano v: Reisinger 2011, 9).
Primer globalizacije v sektorju trgovine na drobno vključuje partnerstva,
integracijo (ang. integration) in franšizing. Organizatorji potovanj in potovalne
agencije vstopajo v partnerstva in/ali se integrirajo s hoteli, čarterskimi letalskimi
družbami, z distributerji na drobno in s križarskimi podjetji. American Express je
razvil paleto izdelkov v različnih sektorjih industrije. Odkar se osredotoča na
aktivnosti 3.200 potovalnih agencij, je postal največji organizator potovanj v ZDA,
Kanadi, Mehiki in Franciji (Knowles in drugi 2001; citirano v: Reisinger 2011, 9–
10). Franšizing in pogodbe o upravljanju se uporabljajo kot strategija upravljanja
prehrambenih podjetij. Še en primer je nemška skupina TUI, ki velja za svetovnega
voditelja na področju turizma za prosti čas. Slednja ima v lasti potovalne agencije,
organizatorje potovanj, letalske družbe, križarske ladje in hotele v več kot 30
državah.
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Velika podjetja izvajajo vpliv na poslovanje lokalnih podjetij, ki lokalnim oblastem
nalagajo popustitev pri določenih zakonih in s tem prilagodijo pogoje lokalnim
dobaviteljem. Nekateri organizatorji potovanj so močno vplivali na delovanje
posameznih hotelov in cene, ki jih le-ti zaračunavajo. Na primer pustolovskopotovalni operater iz Velike Britanije je močno zavezan k varovanju okolja
posamezne destinacije, zato zahteva, da njegovi lokalni dobavitelji delujejo v skladu
s predpisi o varstvu okolja in zagotavljajo okolju prijazno opremo, proizvode in
materiale (Perič 2005, 36).
3.2.2 Izzivi globalizacije za turizem
Globalizacija predstavlja svetu in turistični industriji nov niz izzivov. Za podjetja je
najpomembnejše, da v državah gostiteljicah delujejo z različnimi kulturnimi,
političnimi, gospodarskimi, tehnološkimi in pravnimi praksami, ki jih morajo
prilagoditi lokalnemu okolju. Praksa in strategije, ki so popolnoma sprejemljive v eni
državi, lahko predstavljajo tabu v drugi. Kompleksnost globalizacije zahteva
razumevanje in sprejemanje različnih svetovnih nazorov, sprejemanje razlik v
poslovnih praksah delodajalcev in razlik v nacionalnih kulturah zaposlenih in
potrošnikov. Globalni turistični managerji in tržniki morajo razviti visoko stopnjo
medkulturnega sporazumevanja in kompetence ter ustrezno prilagoditi svoje
poslovne prakse glede na posamezno mednarodno okolje. Globalni turistični
managerji se morajo učinkovito soočati s komunikacijskimi težavami in z
obvladovanjem pravnih in političnih odločitev. Prav tako morajo prilagoditi strukturo
in sestavo delovne sile zahtevam kulturno raznolike poslovne prakse. Razviti morajo
ne samo mednarodno politiko človeških virov, tako da zagotovijo medkulturno
usposobljenost v nastanitvenih, transportnih in gostinskih sektorjih, ampak tudi
zavedanje o obstoju različnih kulturnih norm, zdravju, varnosti in poklicnih
standardih, kot tudi zaposlovanju, odpuščanju, diskriminaciji in delavskih pravicah
(Reisinger 2011, 24–25).
Zaposleni v turizmu prilagajajo svoj pogled na svet in odnos do dela glede na potrebe
in želje potrošnikov. Da se globalni managerji in tržniki prilagodijo svojim
zaposlenim in potrošnikom, se morajo naučiti kulturnih razlik v religiji, navadah,
poklicni etiki, jezikih, vedenjskih kodeksih in standardih. Kot primer naj omenimo
prehrambeno verigo McDonalds, ki je morala ob vstopu na indijski trg prilagoditi
meni kulturnemu okusu domačinov (Reisinger 2011, 25).
Globalizacija je prav tako ustvarila nove izzive za destinacijski marketing. Kulturna
raznolikost (ang. cultural difference), razčlenitev trga (ang. market disaggregation) in
segmentacija (ang. segmentation) – ni kulturnega zbliževanja in združevanja trga –
so pomembna ciljna orodja, ki določajo destinacijsko konkurenčnost v prihodnosti.
Globalni turistični tržniki se morajo zavedati kulturnih potreb posameznega trga in
uporabiti znanje o teh potrebah za razvoj destinacijskega marketinškega plana za
mednarodne turiste. Tržniki morajo razlikovati med globalnimi, mednarodnimi in
nacionalnimi kulturami in temu primerno razlikovati svoje pristope do
destinacijskega marketinga. Destinacije morajo ustvariti edinstvene kulturne
identitete, ki se razlikujejo od drugih destinacij na globalnem trgu (prav tam, 25).
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Zavedati se je potrebno, da so jutrišnji globalni potrošniki današnji otroci, kar
predstavlja izziv v razvoju njihovega interesa v lokalni skupnosti in ponosu njihove
identitete. Današnji otroci so zelo dobro seznanjenji z internetom in različnimi vplivi
globalnega oglaševanja. Slednji so vajeni globalnih izdelkov, kot sta McDonalds in
Disney, že od zgodnjega otroštva. Ali bodo ti otroci, ko odrastejo, sledili tradiciji ali
globalnim vrednotam pa je odvisno od njihovih intelektualnih, etičnih in praktičnih
razlogov, da zaščitijo lokalno kulturo pred globalizacijo. Izziv tako predstavlja razvoj
njihovega interesa v lokalnem okolju in razvoj ponosa v njihovi kulturni identiteti
(Swarbrook in Horner 2001, 193).
3.3 Vpliv tehnološkega napredka na turizem
Tehnološki napredek in turizem gresta z roko v roki že vrsto let (Poon, 1993; citirano
v: Buhalish in Law 2008, 609). Od leta 1980 je informacijsko komunikacijska
tehnologija (IKT) ponesla turizem na svetovno raven. Razvoj IKT je tako nedvomno
spremenil poslovno prakso in strategije v strukturi panoge (Porter 2001; citirano v:
Buhalish in Law 2008, 609). Ustanovitev računalniškega rezervacijskega sistema
(ang. Computer Reservation System – CRS) v 70. letih in globalnega rezervacijskega
sistema v 80. letih (ang. Global Distribution System – GDS), katerima je sledil
razvoj interneta v poznih 90. letih, so dramatično preoblikovali operativno in
strateško prakso panoge (Buhalis 2003; citirano v: Buhalish in Law 2008, 609). V
zadnjih 20. letih smo bili priča zanosu tehnologije. Od leta 2000 smo bili priča pravi
transformaciji učinkov komunikacijske tehnologije, kar je vzpodbudilo razvoj novih
orodij in storitev, ki omogočajo globalno interakcijo med udeleženci iz celotnega
sveta (Buhalish in Law 2008, 609).
Turizem, kot mednarodna panoga in največji ponudnik prostih delovnih mest na
svetu, se ponaša z največjo paleto heterogenih interesnih skupin v primerjavi z
ostalimi panogami. Energična rast in razvoj panoge sta ogledalo rasti IKT. Rast in
sinergijski učinki med tehnologijo in turizmom so v zadnjem času prinesli korenite
spremembe v sami panogi. Vse bolj pomembna vloga prenosa novih informacij je
pripeljala panogo turizma na novo raven interaktivnosti preko žice. IKT igra tako
ključno vlogo v konkurenčnosti turističnih organizacij in destilacij kot tudi same
turistične panoge (UNWTO 2001; povzeto po Buhalish in Law 2008, 609). Razvoj
spletnih brskalnikov, moč in hitrost omrežja imajo velik vpliv na število potnikov po
svetu, ki uporabljajo tehnologijo za načrtovanje in doživljanje njihovih potovanj.
IKT je prav tako spremenil učinkovitost turističnih organizacij v smeri, kako delujejo
na trgu in kako potrošniki sodelujejo z različnimi organizacijami (Buhalish in Law
2008, 609).
3.3.1 Vloga informacijsko-komunikacijske tehnologije v turizmu
IKT nudi potnikom dostop do zanesljivih in točnih informacij, kar mu omogoča
rezervacijo v določenem času, z nižjimi stroški v primerjavi s konvencionalnimi
metodami (O'Connor 1999; citirano v: Buhalish in Law 2008, 610). IKT v veliki
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meri pripomore k izboljšanju kakovosti storitev in povišanju zadovoljstva gostov oz.
potnikov. Vsak turist je drugačen in s seboj nosi edinstveno mešanico izkušenj,
motivacije in želj. Do neke mere se je sodoben popotnik oblikoval na podlagi
izkušenj. Turisti iz različnih regij sveta so postali vsakdanji popotniki, ki so
jezikovno in tehnološko usposobljeni, da lahko funkcionirajo v multikulturnem in
zahtevnem tujem okolju. Razvoj IKT in deloma tudi interneta sta izboljšala
»novega« turista, ki je postal bolj izobražen in ceni vrednost denarja in časa. Ne
zanimajo ga paketna potovanja in sledenje množici. Bolj so naklonjeni svojim
preferencam in urniku. Vedno več paketnih potovanj izgublja svoj delež na trgu v
primerjavi s priljubljenimi samostojno organiziranimi potovanji. Sodoben uporabnik
je vedno manj potrpežljiv s čakanjem in z zamudami. Ključ do uspeha je hitro
prepoznavanje potrošnikovih potreb in doseganje potencialnih kupcev z
vsestranskimi, osebnimi in aktualnimi proizvodi ter s storitvami, ki zadovoljujejo te
potrebe. Nov, izkušen, sofisticiran in zahteven potnik zahteva interakcijo z
dobaviteljem, ki bo zadovoljil njegove specifične potrebe in želje. Živeti hektično
življenje pomeni za potrošnika v razvitem svetu kratek čas za sprostitev in napolnitev
baterij ter izvajanje njemu priljubljenih aktivnosti. Prosti čas se vedno bolj koristi za
»zabavno učenje«, tj. raziskovanje osebnih interesov za lasten osebni in profesionalni
razvoj (Buhalish in Law 2008, 610–611).
Potovanja in počitnice sodijo v skupino najdražjih stvari, ki si jih gospodinjstva po
vsem svetu redno kupujejo in predstavljajo pomemben delež v letnem proračunu
posameznika. Internet je tako dramatično spremenil obnašanje potrošnikov (Mills in
Law 2004; citirano v: Buhalish in Law 2008, 611). Bodoči potrošniki imajo
neposreden dostop do veliko večjega bogastva informacij po zaslugi turističnih
organizacij, zasebnih podjetij in drugih uporabnikov/potrošnikov. IKT tako ponuja
veliko orodij za pospeševanje in izboljšanje procesov, od iskanja informacij do
potrošnje destilacij/proizvodov in objavljenih doživetih izkušenj. Potrošniki sami
iščejo informacije povezane s potovanjem, opravljajo spletne rezervacije letalskih
kart, spletne rezervacije sob in druge spletne nakupe, namesto da bi to za njih počele
potovalne agencije (Morrison, Jing, O'Leary in Lipping 2001; citirano prav tam,
611). Zaradi priljubljenosti internetnih aplikacij večina turističnih organizacij, kot so
hoteli, letalske družbe in turistične agencije, uporabljajo internetno tehnologijo kot
marketinško in komunikacijsko strategijo.
Iskanje informacij preko interneta je pomemben in radikalen del procesa
nakupovalnih odločitev. IKT tako zmanjšuje negotovost in tveganje ter izboljša samo
kakovost potovanja (Foodnes in Murray 1997; citirano v: Buhalish in Law 2008,
611). Lotiti se raziskovanja poti in si zagotoviti veliko pomembnih informacij sta
dejavnika, ki potrošniku pomagata zaznati in zadovoljiti njegove potrebe. Dobro
informiran potrošnik lažje povezuje lokalne vire in kulturo z namenom, da najde
proizvode in storitve, ki izpopolnjujejo njegove zahteve, pri čemer izkoristi prednosti
posebne ponudbe in znižane cene. Snepenger, Meged, Snelling in Worrall (1990;
citirano prav tam, 611) navajajo štiri glavne dejavnike, ki vplivajo na iskanje
informacij v turističnem kontekstu, ki so: 1. sestava počitniških skupin, 2. prisotnost
družine in prijateljev na destilaciji, 3. predhodni obisk destilacij in 4. stopnja novosti
povezane z destilacijo. Gursoy in McCleary (2004; citirano prav tam, 611) sta razvila
obsežen teoretični model, ki združuje vse psihološke/motivacijske, ekonomske in
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procesne pristope v kohezivno celoto, za lažje razumevanje turističnega vedenja po
iskanju informacij.
Buhalis (1998; citirano v: Buhalish in Law 2008, 611) meni, da je potencialni potnik
postal bolj neodvisen in prefinjen pri uporabi širokega nabora orodij za organiziranje
njegovega izleta. Slednji vključujejo rezervacijske sisteme in spletne potovalne
agencije (npr. Expedia), iskalnike in meta-iskalnike (kot sta Google in Kayak),
sisteme za upravljanje destilacij (kot recimo visitbritainn.com), socialna omrežja in
web 2.0 portale (kot sta wayn in tripadvisor), strani za primerjanje cen (kot je
Kelkoo), kot tudi posamezne ponudniške in posredniške strani. Cene so poglavitne za
eTurizem. Prav zaradi tega mnogo organizacij uporablja IKT, kot orodje za
neposredno komuniciranje s potrošnikom na spletu. Doplačila in tarife se prenesejo v
popuste, ki so posledica privarčevanih provizij in stroškov distribucije v že tako
kratki vrednostni verigi. Raziskave so pokazale veliko cenovno razpršenost v
ponudbi domačih letalskih kart, ki so jih ponujali potovalni agenti preko spleta v
ZDA. Slednje so bile nižje v primerjavi s cenami tradicionalnih potovalnih agentov
(Brynjolfsson in Smith 2000; Clemons, Hann in Hitt 2002; citirano prav tam, 611).
Prav tako so kupci porabili več časa za primerjavo cen na različnih potovalnih
straneh, kot sta Kayaj in Kelkoo, in iskanju alternativnih proizvodov, ki bi lahko
znižali stroške njihovega potovanja. Raziskava je pokazala, da so stroški iskanja,
»kako znižati stroške« na elektronskih trgih nižji zaradi nizkih stroškov izmenjave
podatkov. To v zameno omogoča potrošnikom, da najdejo ponudbe, ki ustrezajo
njihovim potrebam in okusom (Bakos 1997, 1998; citirano prav tam, 611).
Virtualna skupnost postaja vedno bolj vplivna v turizmu, saj potrošniki vse bolj
zaupajo njihovim sovrstnikom kot samim marketinškim sporočilom. Najpogosteje
citirana opredelitev virtualnih skupnosti je bila podana s strani Rheingold (1993;
citirano v: Buhalish in Law 2008, 612): »virtualna skupnost je skupina ljudi, ki se
lahko ali pa tudi ne sreča iz oči v oči in si izmenja besede in ideje preko računalnika
in omrežij.« Virtualna turistična skupnost (VTC –Vitrual Travel Community) olajša
ljudem, da dobijo potrebne informacije, ohranjajo povezave, razvijajo odnose in
sčasoma sprejmejo odločitve v povezavi s potovanjem (Stepehenkova, Mills in Jiang,
2007; citirano prav tam, 612). Odkar mnogi potniki izražajo svoje mnenje o
potovalnih izkušnjah in svetujejo drugim potnikom, je VTC postal eden od
priljubljenih področij za objavo njihovih potovalnih dnevnikov. Prav tako se spletni
popotniki z navdušenjem povezujejo z ostalimi, ki imajo podoben odnos, interese in
način življenja (Wang, Yu in Fesenmaier 2002; citirano prav tam, 612). Pojav
aplikacij Web 2.0 ali Travel 2.0 je povezal koncept socialne mreže/virtualne
skupnosti, ki velja za turistično panogo. TripAdvisor (www. Tripadvisor.com) je ena
izmed najuspešnejših socialnih mrež/virtualnih skupnosti v turizmu, ki omogoča
pregled vseh hotelov po vsem svetu in združuje posameznike po forumih. Sistem
omogoča uporabnikom neodvisne potovalne preglede in komentarje zapisane s strani
članov TripAdvisor ter strokovne komentarje svetovalcev, ki zagotavljajo močno
platformo za povezovanje med vrstniki (Wang in Fesenmaier, 2004; citirano prav
tam, 612). Zadovoljstvo uporabnikov je poglavitni faktor pri ocenjevanju turističnih
organizacij. Z analizo VTC vsebine lahko turistična organizacija razume
zadovoljstvo njihovih strank in njihovo vedenje, pri čemer uporabijo korektivne
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ukrepe za izboljšanje njihove ponudbe. S tem lahko povečajo prepoznavnost svoje
blagovne znamke in krepitev le-te s pomočjo VTC.
3.3.2 Rezervacijski sistemi v turizmu
Internet je ena izmed najvplivnejših tehnologij, ki je spremenila potnikovo vedenje.
Različne raziskave dokazujejo, da so turisti, ki raziskujejo preko interneta, bolj
nagnjeni k večji potrošnji na svoji destilaciji v primerjavi s tistimi potniki, ki se
posvetujejo z drugimi viri informacij (Bonn, Furr in Susskind 1998; Luo, Feng in
Cai, 2004; citirano v: Buhalish in Law 2008, 611). Internet tako omogoča
potrošnikom, da naredijo rezervacije direktno pri dobavitelju in se tako izognejo
posrednikom. Prav tako mu omogoča dinamično interakcijo z dobaviteljem in
destinacijo. Ti pogosto prisluhnejo prošnjam svojih kupcev in jim tako prilagodijo
svoje izdelke. Trenutno se beleži velika porast kupcev, ki izvajajo svoje rezervacije
direktno preko hotelske spletne strani (Jeong, Oh in Gregoire 2003; citirano prav
tam, 611). Zaradi hitrega internetnega prenosa podatkov se je drastično zmanjšal
odzivni čas med organizacijo in kupcem. Reakcija na spletno povpraševanje lahko
vpliva na kupčevo zadovoljstvo in rezervacijsko vedenje.
IKT in internet sta drastično povečala množičnost izbire za potrošnike. Do pojava
interneta so lahko potrošniki dostopali le do večjih imen blagovnih znamk in tistih
organizacij, ki so bile v njihovi neposredni bližini. Sedaj imajo potrošniki večjo
izbiro pri iskanju in posledično možnost nakupa preko spleta. Z hitro rastjo osnovnih
storitev, kot to velja za easyJet in Ryanair, počitniške pakete in diskontne hotelske
sobe z last minute aranžmaji, lahko potniki uživajo poceni potovanja. Nizko cenovne
letalske karte imajo visok delež spletnih rezervacij, saj ponujajo preprost izdelek z
neposredno prodajno strategijo. Drugi letalski prevozniki z zapletenimi
dohodkovnimi strategijami ovirajo potrošnike pri iskanju učinkovitih letov brez
strokovne pomoči. Vodilni svetovni spletni potovalni agenti, kot so Expedia, Orbitz,
Lastminute.com, Opodo in Travelocity, so po večini uspešni zaradi njihove skrbne
platforme »vse na enem mestu« s pomembnimi izboljšavami za uporabnost in
interakcijo modela. V primerjavi s tradicionalnimi potovalnimi organizacijami lahko
uporabniku prijazna spletna stran z enostavnim cenikom omogoča pritegniti kupce,
ki izvedejo internetno transakcijo (Buhalish in Law 2008, 612–613).
Rezervacijski sistemi igrajo pomembno vlogo v turizmu in predstavljajo napredek v
svetovni turistični dejavnosti. Lahko rečemo, da so prav rezervacijski sistemi tisti, ki
posamezniku omogočajo dostop do želenih potovalnih produktov in storitev. Po
mnenju Inkpena (1994, 76) sta tako za rezervacijske sisteme pomembni dve osnovni
tehnologiji: računalnik z internetno povezavo do globalno telekomunikacijske mreže
za letalske in hotelske rezervacije ter pregledovalnik podatkov za potovanja in prosti
čas, kot so počitnice in trajekti.
Kot smo že omenili je kratica CRS (ang. Computer Reservation Sytem) je pogosto
uporabljen ameriški izraz in v prevodu pomeni računalniški rezervacijski sistem ter
označuje tehnologijo, ki obvladuje razpoložljivost letalskih sedežev in omogoča
dostop do hotelskih in rent a car rezervacij. Podobno lahko zasledimo kratico GDS
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(ang. Global Distribution System), ki v prevodu pomeni globalni distribucijski sistem
in predstavlja mrežo, ki vključuje enega ali več sodelujočih CRS-jev v različnih
državah širom sveta (Inkpen 1994, 78).
Rezervacijski sistem je neke vrste sistem v hiši, ki pozorno spremlja rezervacije.
Sistem nudi podatke o razpoložljivosti sob in samodejno ustvarja poročila vezana na
rezervacije. Ko zaposleni v rezervacijski službi vnese spremembo v sam sistem,
rezervacijo ali odpoved, se stanje razpoložljivosti kapacitet nemudoma posodobi in
tako zaposleni takoj dobijo informacijo, kakšna je razpoložljivost kapacitet hotela v
danem trenutku (Khaokham 2015, 7).
Prve takšne sisteme so razvile letalske družbe in hotelska podjetja, da bi zagotovile
hiter vpogled v proste zmogljivosti in tako omogočile enostavno rezervacijo le-teh.
Konec 20. stoletja so bili na svetu štirje glavni distribucijski sistemi: Amadeus,
Galilelo, Sabre in Worldspan.
3.3.2.1 Uporaba rezervacijskih sistemov v turizmu
Mnogi hoteli imajo računalniško podprte sisteme v recepcijah predvsem zaradi
rezervacijske funkcije, ki zaposlenim olajša delo, v primerjavi z zastarelim ročnim
sistemom. Tak ročni sistem zaradi različnih zapletenih korakov ni bil enostaven za
uporabo, kar je povzročilo veliko težav in vodilo v slabo poslovanje rezervacijske
službe. Kot poglavitne pomanjkljivosti naj omenimo: veliko napak, napačni izračuni
o razpoložljivosti sob in manjkajoča dokumentacija zaradi različnih zapletenih
korakov (Khaokham 2015, 17-18).
Računalniški sistem je sestavljen iz treh med seboj povezanih in soodvisnih
komponent: strojne ter programske opreme in uporabnikov. Trije najpogostejši
računalniški sistemi, ki se uporabljajo v hotelirstvu so (Castillo in drugi 2014, 287):
– sistem za upravljanje s sredstvi (ang. Property Management – PMS): gre za
splošen izraz, ki opisuje uporabo strojne ter programske računalniške opreme
in se uporablja v različnih službah hotelov;
– centralni rezervacijski sistem (ang. Centralized Reservation System –
CRS): gre za računalniško podprt rezervacijski sistem skupine ali verige
hotelov, kar jim omogoča hiter in enostaven vpogled v razpoložljivost
nastanitvenih kapacitet in posledično učinkovito prodajo le-teh in
– globalni distribucijski sistem (ang. Global Distribution System – GDS), pri
čemer gre za računalniški sistem, ki je globalno povezan preko satelitov in se
uporablja za rezervacije v hotelih, rezervacije letalskih vozovnic in drugih
potovalnih dogovorov.
Zaposleni v recepciji, ki uporabljajo računalniško podprte rezervacijske sisteme,
lahko zlahka obravnavajo zapletene naloge, kot so: navodila za usmerjanje, delitev
stroškov, deljene rezervacij, programi zvestobe, programi članstev, dogovorjene cene
in dogovorjeni popusti (Khaokham 2015, 17). Po mnenju Brooksa in Kasavana
(Walker; citirano v: Castillo in drugi 2014, 287) so pri izbiri računalniško podprtega
rezervacijskega sistema pomembni sledeči dejavniki:
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– varnost: programska oprema rezervacijskih sistemov hotelov mora biti vedno
opremljena z varnostnim sistemom, ki zagotavlja varnost in zasebnost. Gre
torej za varovanje podatkov o gostih.
– Enostavnost za uporabo: pri izbiri rezervacijskega sistema je potrebno
preučiti, ali je programska oprema enostavna za uporabo. Grafični prikazi in
vmesne aplikacije morajo biti enostavne za razumevanje. Zapleteni vmesniki
lahko privedejo do napak v rezervaciji, kot npr. pridobivanje napačnih
datumov ali namestitev nekadilskih gostov v sobe, ki dovoljujejo kajenje itd.
– Prikladnost: rezervacijski sistem hotela mora biti vgrajen v online
rezervacije, kar omogoča potencialnemu gostu, da si naredi rezervacijo
nastanitev. Slednje lahko rezervacijskim službam prihrani čas, v kolikor
gostom omogočijo prijavo na spletnih straneh hotela in izbiro dobrin ter
storitev, ki jih potrebujejo.
– Učinkovito upravljanje: z računalniško podprtimi sistemi lahko
management hotela lažje opravlja svoje delo. Rezervacijski sistem hotela je
opremljen z možnostjo, ki v danem trenutku prikaže razpoložljive kapacitete
hotela zaradi česar poteka rezervacija in namestitev bolj učinkoviteje. S
slednjim lahko preprečimo neljube dvojne rezervacije.
– Cena: preden se odločimo za nakup rezervacijskega sistema, moramo
premisliti o ceni. Večina teh sistemov je lahko draga glede na to, kaj vse
nudijo in za kaj jih hoteli nameravajo koristiti. Obstajajo proizvajalci
programske opreme, ki lahko izdelajo rezervacijski sistem po meri in ga
prilagodijo zahtevam in potrebam managementa posameznega hotela.
Računalniško podprt sistem je zaradi številnih konkurentov ključnega pomena za
hotele. Izbira računalniško podprtega rezervacijskega sistema pomeni za hotel
povečanje učinkovitosti, kar privede do višje stopnje zasedenosti hotela, večjega
zadovoljstva gostov in povečanja prihodkov hotela (Khaokham 2015, 17–18).
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4 SPECIFIČNE KOMPETENCE OSEBJA V RECEPCIJAH HOTELOV
4.1 Dejavnosti recepcij
Hotelirstvo predstavlja pomemben del veliko večjega gostinskega sistema in obsega
podjetja, ki ponujajo raznovrstne storitve, predvsem nastanitve, hrano in pijačo, ne
samo za tiste, ki potujejo za zabavo, ampak tudi za poslovne popotnike (Walker;
citirano v: Castillo in drugi 2014, 285). Hotelirstvo sodi v dejavnost, ki se nenehno
spreminja. Slednje predstavlja za hotele poseben izziv, saj se morajo nenehno
prilagajati trendom te dejavnosti. Novi hoteli se tako na primer osredotočajo na
določene starostne skupine in življenjske sloge, manjši hoteli se osredotočajo na
luksuzne dobrine, eleganten dekor, moderne coctail salone, s čimer sporočajo svoj
prestiž, tisti hoteli, ki pa nudijo podaljšano bivanje, pa se osredotočajo na nizke cene,
kar je skupaj z varnostjo in udobjem poglavitnega pomena za poslovne popotnike.
Vsem hotelom, ki se prilagajajo spremembam je skupna želja, da razlikujejo svojo
blagovno znamko v primerjavi z ostalimi hoteli, pri čemer je ključnega pomena
zavedanje, katere so potrebe hotelskih pokroviteljev, strank ali gostov in kako te
potrebe zadovoljiti (Avery 2008, 6).
Zaradi hitrih sprememb v gospodarstvu, družbi, politiki, pravu, demografiji,
tehnologiji, konkurenci in omejenosti sredstev je prišlo do velikih premikov v okusu
kupcev, njihovih zahtev in pričakovanj. Ti premiki so postali velik izziv za poslovno
prakso, saj so kupci na vsakem koraku obdani z neomejeno izbiro. Podjetja, zlasti
ponudniki storitev, se soočajo z neusmiljeno bitko, kako zadovoljiti potrebe
zahtevnih kupcev, saj se zavedajo, da lahko slednji kadarkoli menjajo določeno
znamko za drugo, v kolikor z določeno niso zadovoljni. V današnjem visoko
konkurenčnem hotelirstvu se morajo hotelirji zavedati potreb in zahtev svojih gostov
in biti nanje še kako pozorni (Abdullah in drugi 2012, 199).
Glavni pokazatelj uspešnosti v hotelirstvu predstavlja zasedenost hotela. Ta stopnja
se meri glede na število zasedenih sob v razmerju s številom razpoložljivih sob, pri
čemer večje število zasedenih sob pomeni večji dobiček (Bardi; citirano v: Castillo in
drugi 2014, 285). Ker je stopnja zasedenosti hotelov sezonske narave, je za hotele
bistvenega pomena, da dosežejo visoko zasedenost v sami konici sezone (Abdullah
in drugi 2012, 200).
Stopnja zasedenosti hotela je odvisna tako od zunanjih kot tudi notranjih dejavnikov.
Med zunanje dejavnike prištevamo višje sile, kot so: stanje v gospodarstvu,
tehnologija, politika, demografija in zakonodaja. Kot primer naj navedemo dogajanje
izpred 10 let, strah pred virusom SARS in H1N1 ter vprašanje terorizma, kar je
močno prizadelo dejavnost turizma, predvsem pa samega hotelirstva. Na drugi strani
pa se notranji dejavniki nanašajo na izzive upravljanja hotelov, kamor sodijo
kakovost hotelskih storitev, cene, pristojbine, raznolikost in kvaliteta hrane,
nastanitve, zabava, razpoložljivost kapacitet in lokacija hotela. Slaba predstavitev v
smislu slabe kakovosti storitev prispeva k težavam notranjih dejavnikov. Ob tem je
potrebno priznati, da vplivajo tako zunanji kot notranji dejavniki na stopnjo
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zasedenosti hotela z namenom, da si hoteli pridobijo trajno konkurenčno prednost
(Abdullah in drugi 2012, 200).
Turizem predstavlja bistvo za delovanje hotelskih in nastanitvenih storitev. V
zadnjem desetletju se je ta dejavnost zelo hitro razvijala, kljub spopadanju s težkimi
izzivi. Prišlo je do razcveta novih hotelov v večjih mestih, starejši hoteli pa so se
trudili po svojih najboljših močeh s prenovo svoje podobe in z nadgradnjo ponujenih
storitev (Edralin in Castillo 2001, 6).
Recepcija predstavlja osrednji del vsakega hotela ali nastanitvenega objekta. Gre
torej za osrednjo območje, ki ga gost vidi in doživi. Naloga osebja v recepciji je izrek
dobrodošlice gostu in obvladovanje ter zagotavljanje raznovrstnih storitev svojim
gostom. Lahko rečemo, da je recepcija ena izmed najpomembnejših služb v samem
hotelu, saj omogoča prvi stik gosta s hotelom in predstavlja podobo hotela, kar vpliva
na gostov vtis o samem hotelu (Castillo in drugi 2014, 286). Proces registracije tako
nedvomno velja za eno najpomembnejših hotelskih izkušenj za gosta, saj se v tem
času oblikuje vtis, ki ga hotel naredi nanj. Ismail (2002, 134) navaja, da se kar 75 %
celotnega zadovoljstva gosta oblikuje v času njegove registracije, zato mora vsak
uspešen hotel narediti prav vse, da mu zagotovi zadovoljstvo pri vsakem koraku
registracije.
Recepcije hotelov so tiste, ki srbijo za rezervacijo sob, registracijo hotelskih gostov,
svetovanje in pomoč svojim gostom. V manjših hotelih ali nastanitvenih obratih se
prodaja sob in rezervacije opravljajo prav na recepciji. Hoteli, ki se dnevno ukvarjajo
z večjo količino nastanitvenih transakcij (rezervacije, registracije), imajo po večini
računalniško podprte sisteme, kar jim omogoča lažje in preglednejše delo.
Računalniška programska oprema, ki jo hoteli uporabljajo za svoje poslovanje, se
oblikuje glede na velikost in potrebe samega hotela. Ponudniki računalniške
programske opreme pred oblikovanjem samega programa analizirajo potrebe
posameznega hotela in ga nato prilagodijo glede na njihove potrebe in želje. Slednje
predstavlja visok investicijski strošek, ki ne vključuje samo nakupa programske
opreme, temveč tudi nakup strojne opreme, ki se namesti v različne delovne postaje
hotela (Castillo in drugi 2014, 286).
Večina hotelov obratuje 24 ur na dan, 365 dni v letu in zagotavlja gostu sobo za
počitek, banketne in ostale hotelske storitve, kar zahteva nenehno razpoložljivost
hotelskega osebja in odgovornost za nemoteno izvajanje in vzdrževanje le-teh.
Recepcija hotela tako deluje 24 ur na dan in predstavlja enega najbolj vitalnih
oddelkov v hotelu (Ismail 2002, 156).
4.2 Osebje v recepcijah
Ko omenimo besedo hotel, takoj pomislimo na polno hotelsko avlo mednarodnih
pomembnežev, znanih oseb, družbenih voditeljev, udeležencev konvencij in
pomembnih sprejemov ter na gospodarstvenike in družinske popotnike. Navdušenje,
ki ga občutimo v avli hotela, je nekaj, kar nam za vedno ostane v spominu. Gre torej
za zagotavljanje gostoljubnosti za goste in samo razumevanje le-tega. Ko dojamemo
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princip dobro delujočega hotela, odkrijemo, kako pomembna in ključna je vloga
zaposlenih v recepciji samega hotela (ang. front office) (Bardi 2003, 1).
Hotelirstvo je podprto s človeškimi viri, finančnimi mehanizmi, z informacijskimi
sistemi in organizacijsko strukturo, kar povezuje samo hotelirsko dejavnost in
omogoča zadovoljitev potreb domačih kot tudi tujih popotnikov. V to dejavnost so
vključene vladne službe, agencije, zasebni ponudniki hotelskih in gostinskih storitev
ter izobraževalne ustanove, ki omogočajo usposabljanje in promocijo same
dejavnosti (Edralin in Castillo 2001, 20).
Recepcija hotela (ang. front office) je po mnenju Ismaila (2002, 98) sestavljena iz
dveh temeljnih področji: (1) sprejemni pult (ang. front desk) in (2) uniformiranega
osebja (ang. uniform services). Vsaka od njih igra ključno vlogo v samem hotelu in
posredno odgovarja vodji recepcije hotela (ang. front office manager) .
Sprejemni pult (ang. front desk) igra ključno vlogo v samem hotelu in predstavlja
eno od prvih in zadnjih točk, s katero se srečujejo hotelski gostje. Receptor je torej
tisti, ki obvladuje prihode in odhode hotelskih gostov na dnevni ravni. Recepcijo
hotela pogosto imenujemo tudi »komandni center« (Ismail 2002, 98), saj preko te
službe prehaja ogromno pomembnih informacij. Lahko rečemo, da gre za logično
informacijsko točko, kjer se informacije širijo do hotelskih gostov in zaposlenega
hotelskega osebja.
Uniformirano osebje (ang. uniform services) zajema vsa področja recepcije hotela
razen sprejemnega pulta. Pogosto se nanaša na službe, ki zagotavljajo storitve za
gosta, kamor sodijo (Ismail 2002, 98):
– portirsko osebje (ang. bell staff), ki pospremi gosta do njegove sobe;
– telefonski operater (ang. PBX – private branch exchanger), ki obvladuje
komunikacijo v in izven hotela;
– sluga za parkiranje/garažo (ang. valet parking/garage), ki skrbi za vozila
gostov;
– vratar (ang. concierge), ki zagotavlja potrebne informacije glede
individualnih zahtev gosta.
Vsem tem službam je skupna uniformirana obleka, ki jo morajo zaposleni nositi v
času svojega dela v hotelu. Kljub temu pa je potrebno poudariti, da hišno osebje
hotela, ki prav tako nosi delovno uniformo, ne sodi v to skupino (Ismail 2002, 99).
Oddelek rezervacij (ang. reservation department) si prizadeva pridobiti čim več
rezervacij na podlagi povečanja prodaje, s čimer maksimirajo pritok prihodkov.
Rezervacijsko službo lahko smatramo tudi kot začasno prodajno službo, saj ima prva
stik z večino gostov, s katerimi komunicira, še preden le-ti prispejo v sam hotel.
Generalno gledano lahko rečemo, da gre za začasne rezervacije. Prav zaradi vsega
navedenega je rezervacijska služba locirana v recepciji samega hotela (Ismail 2002,
99).
Kasavana in Brooks (2005, 64) opredeljujeta tradicionalno recepcijo hotela kot
funkcije rezervacije, registracije, zagotavljanja storitev za goste, dodeljevanja sob,
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vzdrževanja in urejanja računov gosta ter beleženja zgodovine bivanja posameznega
gosta. Recepcija hotela je torej tista, ki ustvarja in vzdržuje podatke o svojih gostih,
usklajuje storitve za goste in zagotavlja zadovoljstvo gostov v času bivanja v hotelu.
Vse to in še več so funkcije zaposlenih v recepciji hotela.
Večji hoteli imajo pogosto organizirano recepcijo hotela glede na posamezne
funkcije, katere izvajajo različni zaposleni in na tak način obvladujejo posamezna
področja v hotelu (Kasavana in Brooks 2005, 65). Razpršenost zadolžitev tako
zagotavlja večji nadzor nad delovanjem same recepcije hotela, osebje v recepciji
hotela pa tako zagotavlja posebno pozornost posameznemu področju, ki je zadolženo
za prijetno bivanje gosta. Slednje ne velja za manjše hotele, za katere je značilno, da
določen posameznik pokriva dve ali več funkcij v sami recepciji hotela, saj narava
dela ni tako obsežna kot pri večjem hotelu.
V večjih hotelih recepcija hotela vključuje različne funkcije glede na njihovo
zadolžitev. Sem po večini sodijo (Kasavana in Brooks 2005, 65):
– receptor v recepciji hotela (ang. front desk agent), ki je zadolžen za
registracijo gosta in vzdrževanje informacij o razpoložljivosti sob;
– blagajnik (ang. cashier), ki razpolaga z denarjem in ima vpogled na račun
gosta v hotelu in opravlja s slednjim obračune;
– informacijski referent (ang. a mail and information clerk), ki prevzema
sporočila, usmerja gosta in prevzema pošto;
– telefonski operater (ang. telephone operator), ki deluje v sklopu telefonske
centrale in koordinira klice za bujenje gosta;
– rezervacijski agent (ang. reservations agent), ki je zadolžen za rezervacijska
povpraševanja in oblikuje rezervacijske zapise;
– uniformirano osebje (ang. uniformed services), ki skrbi za prtljago gosta in
njegovo spremstvo do sobe.
Kot smo omenili že uvodoma, lahko te funkcije zasledimo v večjih hotelih, saj so
potrebne zaradi obsega poslovanja samega hotela. V manjših hotelih se te funkcije
združijo pod okrilje ene osebe, saj je narava dela v takšnem hotelu popolnoma
drugačna.
Po mnenju Bardija (2003, 1–2) predstavlja recepcija hotela osrčje samega hotela, pri
čemer sta komunikacija in računovodstvo dve najpomembnejši funkciji za
sprejemnim pultom (ang. front desk). Učinkovita komunikacija, bodisi z gosti bodisi
zaposlenimi, predstavlja podobo o gostoljubnosti hotela. Odgovori na povpraševanja
gostov vezana na hotelske storitve, oddelek trženja in prodaje, odgovori na vprašanja
gostov glede razpoložljivosti nastanitvenih kapacitet hotela, gostoljubnost in
poizvedbe za gosta glede rezervacij so samo nekatere od ponavljajočih se nalog, ki se
nenehno izvajajo v recepciji hotela, ki predstavlja bistvo komunikacijskega središča.
Računovodska funkcija vključuje razne pristojbine za registrirane in neregistrirane
hotelske goste, ki koristijo gostinske storitve hotela. Razčlenitev stroškov je
pomembna za prikaz različnih stroškov ob izstavitvi samega računa gostu. Storitve,
za katere se zaračunajo različne pristojbine, so v hotelu na voljo 24 ur na dan. Glede
na to, da imajo gostje pravico, da poravnajo svoje račune v vsakem trenutku, morajo
biti računi posodobljeni in točni v vsakem trenutku. Organiziranje in vodenje takšnih

79

ali drugačnih podatkov je glavna prioriteta v poslovanju recepcije hotela (prav tam,
2).
Spodnja slika 13 prikazuje tipično organizacijsko shemo zaposlenega osebja v
oddelku recepcije hotela (ang. front office). Po mnenju Bardija (2003, 50) sem
sodijo: receptor (ang. desk clerk), blagajnik (ang. cashier), vodja rezervacij (ang.
reservations manager), vratar (ang. concierge), nočni revizor (ang. night auditor),
telefonski operater (ang. telephone operator), portirsko osebje (ang. bell staff),
referent za ključe po sobah (ang. room key clerk) in upravitelj dvigala (ang. elevator
operator). Ob tem je potrebno poudariti, da vseh teh funkcij ne najdemo v vseh
hotelih. Pri nekaterih hotelih je receptor tisti, ki k funkciji receptorja opravlja še
funkcijo blagajnika in telefonskega upravitelja, kar zahteva narava dela v manjšem
hotelu. V nasprotju z manjšimi hoteli, kjer več funkcij opravlja receptor, pa so veliki
hoteli, ki zaposlujejo vsako od prej omenjenih oseb.
SLIKA 13: ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAPOSLENEGA OSEBJA V
ODDELKU RECEPCIJE VEČJEGA HOTELA

Vir: Bardi (2003, 52).

Odgovornosti osebja v recepciji hotela so precej različne. Po mnenju Bardija (2003,
50) zajema položaj receptorja (ang. desk clerk) številne naloge, kamor sodijo:
preverjanje rezervacij za goste, opravljanje rezervacij zanje, dodeljevanje sob,
razdeljevanje ključev od sob, komuniciranje z ostalimi zaposlenimi v hotelu,
odgovarjanje na telefonske klice, zagotavljanje informacij in usmerjanje glede
lokalnih znamenitosti, sprejemanje denarja in vračilo razlike ter nenazadnje
delovanje kot povezava med sprejemnico in gostom samim.
Položaj blagajnika (ang. cashier) vključuje odjavo gosta in sprejem plačila v obliki
zakonitega plačilnega sredstva ter vračilo razlike. To funkcijo je mogoče najti v
številnih nastanitvenih obratih, katere bistvena naloga je pomoč obremenjenemu
receptorju, ki poskuša obvladovati hotel poln gostov, kadar so hotelske kapacitete
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polno zasedene (t. i. 100 % zasedenost). Glede na možnost, da se lahko na primer
vseh 400 udeležencev konvencije odjavi v roku nekaj ur, predstavlja ta delitev dela
dobro načrtovan koncept delovanja hotela. Tudi najboljši sistemi, kot so hitre odjave,
pri čemer gostje uporabljajo računalniško tehnologijo v sobi za goste ali računalnike
v avli hotela za odjavo iz hotela, plačilo s kreditnimi karticami ali plačilo računa
preko bančnega računa, zmanjšajo čakalne vrste na blagajni hotela in tako
omogočajo lažji odhod gosta, ki je v naglici (Bardi 2003, 50–51).
Vodjo rezervacij (ang. reservations manager) je mogoče najti v večjih nastanitvenih
obratih. Po mnenju Bardija (2003, 51) je ta oseba odgovorna za sprejem zahtev
vezanih na sobe in storitve hotela. Zadolžitve tega položaja, ki se nanašajo na
zagotavljanje zahtevanih informacij in storitev za gosta, so lahko neskončne. Vodja
rezervacij je odgovoren za vodenje natančnega popisa sob ob pomoči uporabe
rezervacijskih sistemov in učinkovitega sistema upravljanja. Od njega se prav tako
pričakuje učinkovita komunikacija z oddelkom za marketing in prodajo.
Nočni revizor (ang. night auditor) uravnava dnevne finančne transakcije. Slednji se
lahko nahaja za mizo receptorja in posreduje vse potrebne informacije v nočnem
času (med 23. uro zvečer in 7. uro zjutraj). Imeti mora dobro razumevanje
računovodskih načel in biti sposoben za reševanje finančnih neskladij. Tak položaj
zahteva izkušnje receptorja in dobre komunikacijske sposobnosti za receptorsko
mizo (prav tam, 51).
Telefonski operater (ang. telephone operator) ima zelo pomembno vlogo v
nastanitvenem obratu. Gre za osebo, ki mora biti sposobna poiskati nastanitev za
registriranega gosta in o tem v trenutku obvestiti ostalo osebje. Slednji se na svojem
delovnem mestu sooča s takšnimi ali z drugačnimi stresnimi situacijami, katerim
mora biti kos. Z uporabo računalniške tehnologije je delo telefonskega operaterja
poenostavljeno. Slednji lahko pomaga receptorju in blagajniku, kadar je seveda to
potrebno (Bardi 2003, 51–52).
Portirsko osebje (ang. bell staff) ima po mnenju Bardija (2003, 52) pomembno
vlogo v tistem delu delovnega procesa, kjer ga računalniški sistem ne more
nadomestiti. Gre za ljudi, ki upravljajo s prtljago gosta, seznanijo gosta z novo
okolico, mu zagotavljajo potrebno oskrbo ter zagotavljajo potrebne informacije glede
nastanitvenega obrata in lokalnih znamenitosti. Za portirsko osebje velja, da delujejo
kot povezava med nastanitvenim obratom in gostom samim.
Referenta za ključe po sobah (ang. room key clerk) je mogoče najti v zelo velikih
hotelih, ki nudijo mnogo raznovrstnih storitev in nimajo sistemov elektronskih
ključev. Referent za ključe je pristojen za zagotovitev ključev registriranim gostom
in odgovoren za potrebne varnostne ukrepe. Pogosto je zadolžen za razvrščanje
dohodne pošte za registrirane goste in upravljanje osebja. Ta položaj je glede na
sodobno prakso v večini hotelov zastarel (prav tam, 52).
Upravitelj dvigala (ang. elevator operator) je oseba, ki ročno upravlja mehanski
krmilnik v dvigalu in je skoraj izumrla funkcija v nastanitvenem obratu, ki jo je
nadomestila tehnologija lastnega pogona dvigala in tekočih stopnic. Nekateri
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upravitelji dvigal v sedanjem času služijo kot usmerjevalci gostov do dvigal v
preddverju, pozdravljajo goste in pomagajo gostu pri registraciji (prav tam, 52).
Vratar (ang. concierge) po mnenju Bardija (2003, 52–53) nudi gostom obsežne
informacije glede zabav, športa, razvedrila, prevoza, ogledov, cerkvenih služb in
varstva v območju. Slednji mora dobro poznati okolico hotela in biti sposoben
izpolnjevanja individualnih potreb vsakega gosta. Slednji lahko gostu pridobi
gledališke vstopnice in naredi rezervacijo v restavraciji. V večini primerov je vratar
stacioniran pred rezervacijsko mizo v preddverju hotela.
Spodnja slika 14 prikazuje preprostejšo organiziranost v recepciji hotela. Receptor je
tako zadolžen za več nalog hkrati, kot na primer: rezervacija in registracija gostov,
delovanje v funkciji blagajnika, telefonskega operaterja itd. Kadarkoli gost hotela
potrebuje karkoli, je receptor tisti, ki se mora odzvati učinkovito in strokovno. V
določenih primerih mu lahko pomaga generalni manager pri preverjanju rezervacij
gostov ob prihodu in odhodu.
Vloga nočnega revizorja v manjših hotelih je povsem različna od vloge v večjih
hotelih. Ker v manjših hotelih običajno ni oddelčnih transakcij med restavracijami,
saloni, preddverjem, trgovinami z darili ali wellnessi, je vloga nočnega revizorja
predvsem usmerjanje gosta do njegove sobe, obračunavanje in priprava statistik za
hotel. Z uporabo računalniške tehnologije se je delovni čas nočnega revizorja
zmanjšal na minimum (Bardi 2003, 53).
SLIKA 14: ORGANIZACIJSKA SHEMA ZAPOSLENEGA OSEBJA V
ODDELKU RECEPCIJE MANJŠEGA HOTELA

Vir: Bardi (2003, 54).

4.3 Kompetence osebja v recepcijah
Uspešen vodja recepcije odraža vzdušje samega hotela. Z uspešnim vodenjem,
komuniciranjem, skrbnostjo in varnostjo do vsakega gosta deluje preko zaposlenih v
recepciji hotela. Uspešen vodja mora svoje osebje v recepciji hotela usposobiti v
tehničnem smislu. Gre torej za zaposlene, ki so sposobni uporabljati računalniške
sisteme hotela, tako da povezujejo programsko in strojno opremo z namenom, da
oblikujejo rezervacijske in registracijske baze, kar predstavlja bistvo same prodaje in
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računovodskih sistemov. Sposoben vodja mora zagotoviti in ohraniti ravnotežje med
gostoljubjem in storitvami, kar služi kot promocija hotela samega, pri čemer je zelo
pomembno vzdrževanje dragocenih podatkov v samem komunikacijskem sistemu
(Bardi 2003, 54).
Komunikacija v recepciji hotela je po mnenju Ismaila (2002, 156) ena
najpomembnejših komunikacij. Obveščanje ostalega hotelskega osebja o
razpoložljivosti hotelskih kapacitet in planiranih prihodih ali odhodih je temelj
potrebne komunikacije, saj mora tako portirsko osebje kot tudi ostalo hotelsko osebje
vedeti, kaj in kdaj lahko pričakujejo.
V hotelirstvu poteka interakcija z gostom na verbalni ali vizualni ravni. Gre torej za
dve metodi, s katerima zaposleni v hotelu prenašajo sporočilo do gosta. Govor, kot
metoda komunikacije, lahko veliko pove o človeku samem. Verbalna komunikacija
po mnenju Ismaila (2002, 320) omogoči pridobivanje podatkov, kot so: kakšen je
pravzaprav hotelski gost in kakšna je njegova osebnost.
Najpomembnejša orodja verbalnega komuniciranja, ki poskrbijo za zadovoljstvo
gosta, so najpreprostejša orodja, kamor sodijo (Ismail 2002, 320):
– uporaba ustreznega pozdrava,
– prilagodljivost pogovora (uporaba imena gosta),
– zahvala gostu,
– poslušanje,
– izogibanje žargonu.
Ne glede na to, ali gre za komunikacijo v živo ali preko telefona, morajo zaposleni
primerno pozdraviti vsakega gosta. Najpomembnejše je, da identificirajo, za kateri
del dneva gre in jih pozdravijo z »dobro jutro« ali »dober dan«. Za zaposlene, ki z
gostom komunicirajo preko telefona, je priporočljivo, da omenijo še njihovo ime in
oddelek iz katerega kličejo, kot na primer: »Dobro jutro, recepcija hotela Orel tukaj,
moje ime je Janja, kako vam lahko pomagam?« Takšna identifikacija v klicnem
centru je za gosta ključnega pomena, saj se na tak način gostu zagotovi informacija,
da je poklical pravi naslov (Ismail 2003, 320).
Pri pogovoru v živo v recepciji hotela je pomembna uporaba umirjenega tona glasu v
pogovoru. Prav tako je smiselna uporaba primernih nazivov, kot sta na primer
»gospod« in »gospa«. V času registracije in odjave gosta zaposleni v recepciji hotela
pridobijo še ime posameznega gosta. Pozdrav gosta z njegovim imenom dokazuje, da
hotel ceni poslovanje z njim. Tukaj lahko omenimo še zahvalo gostu, ki velja za
iskren način same komunikacije. Dnevno se gost srečuje z zaposlenimi v hotelu in
zahvala hotelskega osebja, kot recimo ob odhodu gosta, dokazuje, da hotel ceni, da je
gost obiskal prav ta hotel. Kot še eno pomembno lastnost, ki jo morajo imeti
zaposleni v recepciji hotela, lahko omenimo posluh za gosta. Zelo pomembno je, da
se prisluhne gostu in mu ponudi prav tisto, kar slednji potrebuje. Tukaj gre za to, da
zaposleni pusti gostu, da pove, kaj želi, ne da ga zaposleni v recepciji hotela
prehiteva in mu seže v besedo. Ker se od zaposlenega oseba pričakuje
profesionalnost, velja uporaba žargona kot neprimeren način komunikacije v hotelu
(Ismail 2002, 321).
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Vizualna komunikacija je skoraj enako pomembna kot verbalna komunikacija. Ismail
(2002, 322) navaja, da vizualna komunikacija okrepi tisto, kar je bilo verbalno
povedano. Tako je učinkovita uporaba obeh metod ključ do uspeha v recepciji hotela.
Pravila za učinkovito vizualno komunikacijo so (prav tam, 322):
– komuniciranje z nasmehom,
– zavedati se govorice telesa,
– upoštevati ustrezne standarde oblačenja.
Ismail (2002, 322) navaja, da je nasmeh premalo cenjena metoda pri zagotavljanju
gostoljubnosti hotela. Pristen nasmeh ob pozdravu ali zahvali okrepi samo sporočilo.
Nasmeh gostu v recepciji hotela tako pripomore k ustvarjanju udobnega ozračja za
gosta in poveča njegovo zadovoljstvo. V recepciji hotela tako na primer nasmeh, ki
ga vključimo v pravilo 10x10, zagotovo poveča zadovoljstvo gosta. Ob pregledu
pravila 10x10 moramo omeniti dve stvari. Prva govori o tem, da se prvi vtis, ki si ga
gost ustvari o hotelu, oblikuje v 10 minutah po prihodu, drugi del pa, da mora
zaposleni v recepciji hotela pozdraviti gosta že v daljavi pri 10 feet (3,05 metra), še
preden le-ta pristopi do sprejemnega pulta. Slednje pusti na gostu pozitiven vtis, saj
se tako počuti dobrodošlega.
Govorica telesa predstavlja ključ do uspešne komunikacije v recepciji hotela.
Opazovanje govorice telesa gosta je kot poslušanje z očmi in omogoča zaposlenemu
v recepciji hotela, da si pridobi namige, kako lahko komunicirati s posameznim
gostom. Pogosti znaki govorice telesa vključujejo (Ismail 2002, 322):
– prekrižane roke so znak defenzivne drže;
– gost, ki se naslanja preko rezervacijskega pulta med samim pogovorom, je
lahko agresivne narave;
– odločen in dosleden stik z očmi lahko kaže na zaupanje;
– močan stisk roke, prav tako nakazuje na zaupanje;
– rdeče oči nakazujejo znak utrujenosti.
Še en pogosto spregledan aspekt vizualne komunikacije je po mnenju Imsaila (2002,
322) gostova percepcija. Zaposleni v hotelu veljajo kot podaljšek samega hotela.
Tako kot gost dojema zaposlene, se pogosto odraža v dojemanju hotela samega. Prvi
in najbolj trajen vtis, ki ga naredi zaposleni v hotelu, je dosežen na podlagi
njegovega videza. Prav zato imajo hoteli določene uniforme in standarde oblačenja,
ki veljajo za zaposlene v hotelu. Vsak zaposleni mora imeti ploščico s svojim
imenom, s čimer se lahko enostavno identificira gostu.
Po mnenju Ismaila (2002, 323) se delo v recepciji hotela nadaljuje še z določenimi
pomembnimi zadolžitvami. Zaposleni v recepciji hotela mora imeti potrebno delovno
znanje in mora znati operirati s telefonom. Najpogosteje se od zaposlenega v
recepciji hotela pričakuje, da prevzame telefonski klic že po treh zvonjenjih. Slednji
mora dobro poznati hotelske zmogljivosti, mora biti seznanjen o dogajanju izven
hotela, torej v njegovi okolici, s čimer lahko gosta usmerja, ko le-ta želi pogledati
kakšno znamenitost ali se udeležiti kakšnega družabnega dogodka.
Vodja recepcije mora obvladovati osnovne elemente učinkovitega vodenja
zaposlenih, opreme, razpoložljivosti nastanitvenih kapacitet, proračuna in prodajnih
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priložnosti. Tak vodja je odgovoren za usklajevanje prej omenjenih elementov z
namenom doseganja dobička (Bardi 2003, 54).
Za zaposlene v recepciji hotela velja, da morajo biti ustrezno usposobljeni za
delovanje v skladu s smernicami samega hotela. Vodja recepcije ne sme domnevati,
da zaposleni vedo, kako narediti določene naloge. Pomembno je, da vsak zaposleni
dobi točna navodila, kako zagotoviti gostoljubnost in kako se vesti do gosta, kar je
izrednega pomena za hotelsko dejavnosti. Da vodja zagotovi takšen odnos, mora
zaposlenim zagotoviti delovno klimo, pri kateri bodo zaposleni motivirani za
vzdrževanje morale in timskega duha (prav tam, 54).
Računalniški sistemi omogočajo vodji recepcije neomejene možnosti vodstvenega
nadzora. Spremlja lahko različne informacije, kot so: od kod so obiskovalci, kako
pogosto prihajajo zaradi službenih poti, znesek prihodkov na posamezno konferenco
itd. Vse te informacije lahko posredujejo v oddelek marketinga in prodaje, ki uporabi
slednje za nadaljnje aktivnosti (prav tam, 54).
Neprodana soba je za vedno izgubljena priložnost. Prodaja sob je ena izmed glavnih
nalog vodje recepcije. Sodelovanje med marketingom oziroma prodajo in recepcijo
hotela je nujno potrebna preko oglaševanja in prodajnih strategij. Uspešno
usposobljeno osebje, ki zna izkoristiti vsako priložnost za prodajo proste sobe,
pomaga k doseganju zastavljenih finančnih ciljev (Bardi 2003, 54–55).
Opis del in nalog za zaposlene v recepciji hotela vsebuje potrebne osebnostne
lastnosti, sposobnosti in tiste lastnosti delavca, ki so potrebne za uspešno opravljanje
zahtevanih nalog. Dejavniki, ki jih je potrebno vzeti v obzir pri sprejemu za določeno
delovno mesto, so (Kasavana in Brooks 2005, 68): formalna izobrazba, delovne
izkušnje, splošno znanje, pretekle izkušnje, psihofizične sposobnosti, komunikacijske
sposobnosti in računalniška pismenost. V nadaljevanju navajamo primer opisanih
zahtev za delovno mesto v recepciji hotela. Kasavana in Brooks (2005, 68) tako
navajata sledeč opis delovnega mesta »recepcije hotela«:
1.
–
–
–
–
–
–

Profesionalnost:
pravočasen prihod na delovno mesto,
ima pozitiven odnos do dela in hotela samega,
prepozna pozitivne in negativne aspekte delovnega mesta,
razpolaga z zrelostjo in razsodnostjo,
poslovna naravnanost,
vzdržuje nadzor in umirjenost nad določenimi situacijami.

2.
–
–
–

Osebnostna narava:
pogosta nasmejanost,
odražanje prisrčnosti in prijetnega vedenja,
je oseba, ki rada sodeluje z ljudmi.

3. Koristne lastnosti:
– občutljivost na potrebe gostov,
– ima smisel za humor,
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–
–
–
4.
–

govori in se odziva inteligentno,
kreativnost,
ima dobre sposobnosti poslušanja.
Fleksibilnost:
pripravljenost in sposobnost prevzemanja različnih delavnikov, v kolikor je to
potrebno,
– razumevanje drugih pogledov na svet,
– pripravljenost delati stvari na drugačen način – inovativnost,
– dobro sodelovanje z gosti in ostalimi zaposlenimi v hotelu – timski človek.
5. Negovan videz:
– primerna urejenost in oblačenje v skladu z zahtevami delovnega mesta.

Za zaposlene v recepciji hotela velja visoka stopnja vključenosti v sodelovanje z
gosti in obiskovalci, zato se od njih pričakuje visoka stopnja medosebnih
sposobnosti. Ocenjevanje potrebnih medosebnih sposobnosti je lahko subjektivno,
vendar po večini lahko strnemo nekaj najbolj pogostih, kot so (Kasavana in Brooks
2005, 69):
– profesionalno vedenje,
– prijetna in prijazna osebnost,
– dobra izgovorjava, slovnica in ton glasu,
– negovan videz,
– pripravljenost se naučiti česa novega,
– naravnanost v podrobnosti.
Uspešnost zaposlenega kadra v recepciji hotela se po navadi prične s splošnimi
sposobnostmi, ki si jih posameznik pridobi skozi izobraževanje in izkušnje. Cenjeni
zaposleni imajo praktične sposobnosti, znanje in zmožnosti. Tukaj gre predvsem za
matematične zmožnosti (za blagajniške in računovodske funkcije) in tipkarske
sposobnosti (za delo z računalnikom), ki so pogosto nujno potrebne za izvajanje dela
v recepciji hotela. Za nekatere hotele je ključnega pomena, da imajo v recepciji
zaposlene ljudi, ki obvladajo več tujih jezikov in tako lažje komunicirajo s tujimi
gosti. Cenjene so prav tako lastnosti timskega igralca in pripravljenost za skupinsko
delo z namenom doseganja skupnih ciljev (Kasavana in Brooks 2005, 69).
Prej omenjeni koncept predstavlja vodjo recepcije kot timskega igralca. Vodja
recepcije ne deluje sam pri doseganju ciljev, saj ima na razpolago ekipo, ki mu pri
tem pomaga. Cilje določa generalni direktor za vse oddelke, katerih naloga je, da tem
ciljem tudi sledijo. Pomočnik generalnega direktorja pomaga pri operativnih
zadevah. Vodja recepcije ima pomembne računovodske informacije za recepcijo, ki
služi kot povratna informacija o trenutnih zmogljivostih in doseganju proračunskih
ciljev. Vodja za hrano in pijačo ter čistilke zagotavljajo osnovne storitve za gosta.
Brez učinkovitega sodelovanja in komuniciranja med temi službami ni mogoče
zagotoviti gostoljubnosti. Vodja marketinga je zadolžen za razvijanje programov,
katerih namen je pridobivanje gostov, kar pomaga recepciji pri prodaji sob. Vodja
kadrovske službe tako dopolnjuje ekipe z namenom, da zagotovi recepciji
kompetenten kader, ki bo sposoben doseči zastavljene cilje in standarde, ki so
določeni s strani generalnega direktorja (Bardi 2003, 55).
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4.4 Pomen medkulturne kompetence osebja v recepcijah
Delovanje in sodelovanje ljudi iz različnih kulturnih okolij ne glede na njihovo
lokacijo nahajanja predstavlja značilnost delovne sile 21. stoletja. Medkulturno
kompetenco tako najdemo na različnih delovnih področjih, tj. turizem, izobraževanje,
mednarodno poslovanje, inženiring, področje socialnega dela, zdravstva, policije,
vojske in celo v delovanju verskih organizacij (Deardorff 2009a, xii). Medkulturna
kompetenca se tako med seboj močno razlikuje v odvisnosti od različnih delovnih
področij. Na primer medkulturna kompetenca in znanje, ki ju potrebuje posamezni
medkulturno kompetenten inženir, je nekoliko drugačna od tiste, ki jo potrebuje
medkulturno kompetenten zdravstveni delavec. Podobno velja za učitelje, ki morajo
v raznoliki družbi vedeti, kako poučevati in delati s študenti iz različnih kulturnih
okolij, tako da postanejo medkulturno kompetentni v današnjem svetu (prav tam,
xii).V nadaljevanju bomo poskušali ugotoviti, kaj je medkulturna kompetenca v
turizmu in »kako izgleda« medkulturno kompetenten delavec v recepciji.
V turističnih študijah lahko zasledimo, da je razvoj medkulturne kompetence
kontinuirani proces. Posameznik, ki je zaposlen v turizmu domnevamo, da ima
znanje o svoji lastni in tuji kulturi, ter ima zadostno razumevanje – mora biti
pripravljen poslušati, opazovati, ocenjevati, analizirati, interpretirati in se povezovati.
Kot zunanji rezultat stikov s člani drugih kultur lahko omenimo učinkovito in
primerno komuniciranje ter vedenje v medkulturni situaciji. Slednje vodi v
medosebni odnos spoštovanja, odprtosti, radovednosti in raziskovanja (Čeh 2010b,
37). Pomanjkanje spoštovanja lahko privede do neprimernega vedenja in
neučinkovite komunikacije. Podobno velja za pomanjkanje odprtosti in radovednosti,
ki ne vodita do raziskovanja. Ne smemo pa pozabiti, da je dobro poznavanje jezika,
na katerem temelji komunikacija, ključnega pomena. Posameznik ima na razpolago
paleto različnih možnosti, s katerimi lahko izboljša medkulturno komunikacijo in
simultano razvije medkulturno kompetenco, ki je v turizmu še kako potrebna (prav
tam, 37).
Hotelske storitve so pogosto osrednja točka hotelskega managementa.
Usposobljenost, izkušnje, osebnost in ostale lastnosti so po mnenju Ismaila (2002,
325) tiste sestavine, ki so potrebne, da je zaposleni v recepciji hotela sposoben
zadovoljiti potrebe gosta.
Da se zadovoljijo potrebe hotelskih gostov, ni dovolj sama usposobljenost hotelskega
osebja, temveč sta še ključnega pomena znanje in razumevanje gostov (Ismail 2002,
325). Raznolikost gostov je bistvenega pomena za hotelske uslužbence, saj morajo
le-ti to raznolikost med njimi tudi razumeti in spoštovati. V večini uglednih hotelskih
verigah morajo zaposleni skozi treninge raznolikosti, na podlagi katerih se naučijo
razumevanja in upoštevanja raznolikosti gostov. Na tak način se znebijo predsodkov
in so sposobni zagotoviti prav vsem gostom enako obravnavo. V preteklosti so
rasizem, seksizem, etoncentrizem in drugi stereotipi ustvarjali neprijetno okolje tako
za gosta, kot za samega zaposlenega v hotelu. Danes temu več ni tako. Hotelsko
osebje si prizadeva sprejeti to raznolikost, kar se najpogosteje kaže v tem, da so v
recepcijah uspešnih hotelov zaposleni tudi raznoliki ljudje. Recepcija hotela, ki
zaposluje ljudi različne rase, spola, starosti in etničnega ozadja odraža razumevanje
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managementa po raznolikosti in na tak način psihološko vpliva na gosta, ki se takoj
počuti dobrodošlega (Ismail 2002, 326).
Sposobnosti zaposlenih v recepcijah hotelov so cenjene po vsem svetu. Po mnenju
Ismaila (2002, 326) je za hotelsko industrijo bistvenega pomena razumevanje
sposobnosti in spretnosti hotelskega osebja, s katerimi se zagotavlja ustrezne
hotelske storitve še tako raznolikim mednarodnim gostom. Hotel se za
mednarodnega gosta smatra kot »začasen dom, ki je oddaljen od pravega doma«.
Potovanje v tujo deželo je lahko za gosta zastrašujoče, zato je zagotavljanje
primernih hotelskih storitev bistvenega pomena za dobro počutje gosta samega.
Še preden se ustvari mednarodna rezervacija v hotelu, se mora hotel ustrezno
pripraviti na sam prihod gosta. Pomembno je, da ima hotel zaposlen večjezični kader.
V recepciji hotela bi tako moral obstajati spisek večjezičnih zaposlenih, katerim se
lahko omogoči dostop do recepcije hotela v želji, da pripomorejo k lažji
komunikaciji z gostom. V hotelu je na primer zaposlen inženir, ki tekoče obvlada
francoski jezik, ali pa kuhar, ki tekoče govori japonsko. Ko pride v hotel gost, ki
zadostno ne obvlada angleški jezik, je smiselno, da se pokliče katerega od zaposlenih
in tako s prevajanjem pripomore k lažji komunikaciji z recepcijo in gostom. Pri
komunikaciji med gostom in recepcijo hotela je ključnega pomena, da se uporabljajo
kratki in jedrnati stavki, kateri omogočajo razumevanje tudi turistu, ki slabše
obvladuje angleški jezik. Uporaba pogovornega jezika je nepriporočljiva (prav tam,
327).
Nebesedna komunikacija, kot so izgled posameznika, ton glasu, obrazna mimika in
jezik telesa, lahko pripomorejo k lažjemu razumevanju komunikacije. Kakorkoli pa
to ne velja za medkulturno komuniciranje, saj lahko povzroča nerazumevanje in
zmedo v komunikaciji. Kot primer naj navedemo govorico telesa, ki v japonski
kulturi ključnega pomena za samo komunikacijo. Japonci se ob pozdravu priklonijo,
Američani pa razširijo roke za pozdrav s stiskom roke ali pa objem, v kolikor
posameznika zelo dobro poznajo. Večina Japoncev, ki je v stiku z Američani se
prilagodi pozdravu s stiskom roke, nikakor pa z objemom. Poznavanje takšnih ali
drugačnih razlik je ključnega pomena za zaposlene v recepcijah hotelov (Ismail
2002, 327).
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5 ANALIZA MEDKULTURNE KOMPETENCE OSEBJA V RECEPCIJAH
SLOVENSKIH HOTELOV
5.1 Raziskovalni problem in cilji raziskave
V magistrskem delu smo analizirali raven in medsebojno povezanost dimenzij
medkulturne kompetence osebja v recepcijah hotelov v Sloveniji ter izoblikovali
nabor možnosti za razvoj le-te.
Cilji raziskave so:
– analizirati raven medkulturne kompetence osebja v recepcijah hotelov v
Sloveniji;
– analizirati medsebojno povezanost posameznih dimenzij medkulturne
kompetence navedenega osebja;
– analizirati rabo medkulturne kompetence navedenega osebja v praksi;
– ugotoviti načine pridobivanja medkulturne kompetence navedenega osebja in
– opredeliti nabor možnosti za razvoj medkulturne kompetence navedenega
osebja.
5.2 Hipoteze raziskave
V magistrskem delu smo se osredotočili na naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Kakšna je raven medkulturne kompetence osebja v recepcijah hotelov v
Sloveniji?
2. Kakšna je medsebojna povezanost posameznih dimenzij medkulturne
kompetence navedenega osebja?
3. Kakšna je raven rabe medkulturne kompetence navedenega osebja?
4. Kakšni so načini pridobivanja medkulturne kompetence navedenega osebja?
5. Kakšne so možnosti za razvoj medkulturne kompetence navedenega osebja?
Hipoteze magistrskega dela so zasnovane na osnovi ocenjevanja koncepta modela
medkulturne kompetence v turizmu po Reisingerjevi (2011). Skladno s tem modelom
so medkulturno kompetentni tisti kadri, ki so sposobni z novo kulturo delovati (t. i.
kognitivna dimenzija medkulturne kompetence), se ji prilagajati (t. i. čustvena
dimenzija medkulturne kompetence), z njo sodelovati (t. i. vedenjska dimenzija
medkulturne kompetence) in se ob predhodnem prepoznavanju kulturne usmeritve
novega okolja tudi vključiti vanj (t. i. okoljska dimenzija medkulturne kompetence).
Glede na to, da smo v raziskavi ugotavljali medkulturno kompetenco posameznikov
ob stiku s tujimi kulturami v slovenskem okolju, ne pa tudi ob stiku s tujimi
kulturami v tujem okolju, smo iz navedenega modela izpustili dimenzijo
vključevanja v kulturno raznoliko okolje (t. i. okoljska dimenzija medkulturne
kompetence). Dodatno smo poskušali še ugotoviti medsebojno povezanost med
posameznimi dimenzijami navedenega modela (pozitivna povezanost med
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kognitivno in vedenjsko dimenzijo medkulturne kompetence ter čustveno in
vedenjsko dimenzijo medkulturne kompetence).
Skladno z dimenzijo delovanja (t. i. kognitivna dimenzija medkulturne kompetence)
medkulturno kompetentni posamezniki posedujejo splošno znanje o tujih kulturah,
pripravljeni so si pridobiti specifično znanje o tujih kulturah, zavedajo se, kako
pomembno je razumeti kulturo tujega gosta in so se pripravljeni učiti nov tuj jezik z
namenom lažje interakcije z gosti iz tujih kultur. Glede na vsebino te dimenzije smo
preverjali naslednjo hipotezo:
H1: Raven kognitivne dimenzije medkulturne kompetence osebja v recepcijah
slovenskih hotelov je visoka.
Skladno z dimenzijo prilagajanja (t. i. čustvena dimenzija medkulturne kompetence)
imajo medkulturno kompetentni posamezniki pozitiven odnos do drugih kultur, jih
poskušajo razumeti in sprejeti. Navedene lastnosti jim omogočajo lažje prilagajanje
novim kulturam. Glede na vsebino te dimenzije smo preverjali naslednjo hipotezo:
H2: Raven čustvene dimenzije medkulturne kompetence osebja v recepcijah
slovenskih hotelov je visoka.
Skladno z dimenzijo sodelovanja (t. i. vedenjska dimenzija medkulturne kompetence)
imajo medkulturno kompetentni kadri potrebne spretnosti in sposobnosti za uporabo
znanj o tujih kulturah v interakciji z gosti iz teh kultur. Glede na vsebino te dimenzije
smo preverjali naslednjo hipotezo:
H3: Raven vedenjske dimenzije medkulturne kompetence osebja v recepcijah
slovenskih hotelov je visoka.
Skladno z dimenzijo delovanja in sodelovanja (t. i. kognitivna in vedenjska
dimenzija medkulturne kompetence) predpostavljamo, da so medkulturno
kompetentni kadri motivirani pridobiti novo znanje o kulturi in tako prilagoditi svoje
sposobnosti in spretnosti tej novi kulturi,Gre za to, da so ob stiku z novo kulturo
motivirani poiskati novo znanje o tej kulturi in na podlagi spoznanj o tej kulturi
prilagoditi svoje sposobnosti in spretnosti, da bi se približali turistu iz te kulture.
Preverjali smo naslednjo hipotezo:
H4: Kognitivna dimenzija medkulturne kompetence osebja v recepcijah slovenskih
hotelov je pozitivno povezana z vedenjsko dimenzijo medkulturne kompetence.
Skladno z dimenzijo prilagajanja in sodelovanja (t. i. čustvena in vedenjska
dimenzija medkulturne kompetence) predpostavljamo, da se medkulturno
kompetentni kadri zavedajo, kako pomembno je imeti pozitiven odnos do druge
kulture in temu primerno prilagoditi svoje sposobnosti in spretnosti. V kolikor
posamezni kadri nimajo pozitivnih čustev do tuje kulture, lahko s svojim vedenjem
povečajo kulturno razdaljo in s tem posledično zmanjšajo svojo prilagodljivost do
tuje kulture. Preverjali smo naslednjo hipotezo:
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H5: Čustvena dimenzija medkulturne kompetence osebja v recepcijah slovenskih
hotelov je pozitivno povezana z vedenjsko dimenzijo medkulturne kompetence.
5.3 Statistični vzorec in metodologija raziskave
V magistrskem delu smo izvedli statično poslovno raziskavo, tj. analizo ravni in
medsebojne povezanosti posameznih dimenzij medkulturne kompetence osebja v
recepcijah slovenskih hotelov.
Uporabili smo kombinacijo kvalitativnih in kvantitativnih metod. Kvalitativno
metodo raziskovanja smo uporabili pri analizi literature, kvantitativno metodo pa za
obravnavo podatkov, ki smo jih zbrali s pomočjo spletnega spraševanja, ki smo ga
kreirali s pomočjo spletne strani 1ka.
Spletno anketo smo izvedli med osebjem v recepcijah 309 hotelov v Sloveniji, ki
imajo uspešno izvedeno nastanitveno kategorizacijo. Naslove hotelov smo pridobili
iz javnega registra kategoriziranih hotelskih nastanitvenih obratov, ki je objavljen na
spletni strani javne agencije SPIRIT Slovenija. Navedeno agencijo smo dodatno
zaprosili za e-naslove ciljnih oddelkov v hotelih in jih prav tako pridobili. Spletno
anketo smo tako v prvem krogu (4. 10. 2015) poslali na pridobljene naslove ciljnih
oddelkov in zaprosili, da na anketo odgovarjajo zaposleni v recepciji posameznega
hotela. Ker je bilo veliko e-mailov zavrnjenih, smo se lotili prečiščevanja baze in
dopolnjevanja. Ugotovili smo, da kar nekaj hotelov ne posluje več in da je mnogo
hotelov združenih pod okriljem domačih hotelski verig, ki imajo centralni
rezervacijski sistem (Hoteli Bernardin, Terme Maribor, Sava Turizem, Istrabenz
itd.). Tako smo prišli do 245 naslovov, na katere smo v drugem krogu (12. 10. 2015)
ponovno poslali e-mail in pozvali ciljne skupine, da v kolikor še niso izpolnile
vprašalnika, slednje ponovno storijo. Spletno anketo smo poskušali izboljšati še s
telefonskimi stiki (21. 10.–29. 10. 2015), s katerimi smo še enkrat pozvali ciljne
skupine, da se odzovejo na anketo in jim podali dodatna pojasnila o namenu in
vsebini same anketne raziskave.
V prvem delu vprašalnika smo anketirancem zastavili vprašanja o vrsti njihovega
delovnega mesta in oddelku zaposlitve, koliko oseb je zaposlenih v njihovem
oddelku, kolikšne so nastanitvene zmogljivosti hotela in kakšna je kategorizacija
hotela. Drugi del vprašalnika je vseboval več različnih trditev, ki se navezujejo na
medkulturno kompetenco osebja v recepcijah hotelov. Skladno s prilagojenim
modelom ocenjevanja medkulturne kompetence po Reisingerjevi (2011) smo trditve
v vprašalniku razdelili na pet področij medkulturne kompetence. Pri posamezni
trditvi so anketiranci na petstopenjski Likertovi lestvici s končnima vrednostima 1
(popolnoma se ne strinjam) in 5 (popolnoma se strinjam) ocenjevali, v kolikšni meri
se z določeno trditvijo strinjajo. V tretjem delu vprašalnika smo preverjali, na kakšen
način so si zaposleni v oddelkih rezervacij in v recepcijah hotelov pridobili
posamezne dimenzije medkulturne kompetence. Ta del vprašalnika je kombinacija
zaprtega tipa vprašalnika, saj so se anketiranci odločali med več vnaprej podanimi
odgovori. Tudi v tem delu vprašalnika so se le-ti odločali med odgovori na
petstopenjski lestvici od 1 (popolnoma se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam).
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Mejo medkulturne nekompetentnosti/kompetentnosti na petstopenjski lestvici smo
določili pri vrednosti 3. V četrtem delu vprašalnika smo anketirancem zastavili
vprašanja o njihovih demografskih značilnostih (spol, starost, regija), znanju tujih
jezikov, stopnji pridobljene izobrazbe in njihovem aktualnem izobraževanju.
Zbrane podatke smo statistično obdelali s programi Microsoft Excell in SPSS.
Zastavljene hipoteze H1–H3 smo preverjali z opisno statistiko (izračun povprečnih
vrednosti in standardnih odklonov), pri čemer smo hipoteze potrdili, saj je bila
povprečna vrednost trditev, s katerimi smo merili raven medkulturnih kompetenc
osebja v recepcijah slovenskih hotelov, večja kot 3. Hipotezi H4 in H5 smo preverjali
z izbranimi multivariatnimi statističnimi metodami – bivariatna korelacija, standardni
odklon in varianca. Obdelane podatke oz. ugotovitve statistične analize smo prikazali
tabelarično in grafično.
5.4 Rezultati raziskave in njihova analiza
5.4.1 Analiza splošnih podatkov o delovnem mestu
Spletno anketo (glej PRILOGA I.), ki smo jo ustvarili s pomočjo spletne strani 1ka,
https://www.1ka.si, smo posredovali na 245 e-naslovov in prejeli 141 odgovorov.
Ker smo za uspešnost ankete smatrali kriterij, da morajo anketiranci izpolniti
najmanj med 80 % in 90 % celotne ankete, se je končno število anketirancev, ki so
izpolnili vprašalnik, ki je bil primeren za nadaljnjo obravnavo, znižalo na 120 oseb.
Gre torej za 48,98 % odzivnost.
V prvem delu vprašalnika smo ugotovili, da je bilo med respondenti, ki so sodelovali
v raziskavi, 12 oseb (10 %) iz oddelka rezervacije hotela, 46 oseb (38,33 %) iz
recepcije hotela in kar dobra polovica, torej 62 oseb (51,67 %), ki prihajajo iz obeh
področij (rezervacija in recepcija), saj osebje deluje v sklopu enega oddelka.
SLIKA 15: STRUKTURA ORGANIZACIJSKE ENOTE HOTELA

Vir: lastna raziskava.

V nadaljevanju smo ugotavljali, kakšne so nastanitvene zmogljivosti hotelov, ki so
sodelovali v anketi. Ugotovili smo, da je v anketi sodelovalo 53 oseb (44,17 %), ki so
zaposleni v hotelih, ki imajo do 50 nastanitvenih zmogljivosti, 22 oseb (18,33 %), ki
so zaposleni v hotelih z nastanitvenimi kapacitetami od 51 do 100 sob, med 101 in
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150 nastanitvenih kapacitet se je odzvalo 13 oseb (10,83 %) in 32 oseb (26,67 %), ki
so zaposleni v hotelih z več kot 150 nastanitvenimi kapacitetami.
SLIKA 16: STRUKTURA NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI HOTELA
(ŠTEVILO SOB)

Vir: lastna raziskava.

V zadnjem sklopu prvega dela ankete smo analizirali še, kakšna je kategorizacija
hotelov, ki so sodelovali v anketi. Ugotovili smo, da imajo 3 hoteli (2,52 %)
kategorizacijo 5*, več kot polovica hotelov, torej 64 hotelov (53,78 %), ima
kategorizacijo 4*, 49 hotelov (41,15 %) kategorizacijo 3* in 3 sodelujoči hoteli (2,52
%) kategorizacijo 2*. En respondent na to vprašanje ni podal odgovora.
SLIKA 17: STRUKTURA KATEGORIZACIJE HOTELA

Vir: lastna raziskava.
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5.4.2 Analiza demografskih podatkov
V zadnjem delu vprašalnika smo se lotili še analize demografskih podatkov
anketirancev in ugotovili, da je v anketi sodelovalo 86 žensk, kar predstavlja 72,27 %
vseh anketirancev, ki so se odzvali na anketo in 33 moških, kar predstavlja 27,73 %
vseh anketirancev. Ena oseba na to vprašanje ni podala odgovora.
SLIKA 18: STRUKTURA ANKETIRANCEV PO SPOLU

Vir: lastna raziskava.

V nadaljevanju nas je zanimala starostna skupina anketirancev, pri čemer smo
ugotovili, da 51 oseb spada v starostno skupino med 21 do 30 let, kar predstavlja
42,86 % delež anketirancev, 53 oseb sodi v starostno skupino od 31 do 40 let, kar
predstavlja 44,54 % delež anketirancev, in 15 oseb je tistih, ki sodijo v starostno
skupino od 41 do 50 let, kar predstavlja 12,61 % delež vseh anketirancev. Ena oseba
na to vprašanje ni podala odgovora.
SLIKA 19: STAROSTNA STRUKTURA ANKETIRANCEV

Vir: lastna raziskava.

V tem delu nas je zanimala tudi dosežena stopnja izobrazbe anketirancev. Ugotovili
smo, da je največ oseb, kar 45 % tistih, ki imajo končano višjo ali visoko strokovno
šolo, sledijo jim tisti, ki imajo zaključeno srednjo šolo, kar predstavlja 26,67 % delež
vseh anketirancev, nato sledijo anketiranci z univerzitetno izobrazbo, kar predstavlja
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22,50 % in na koncu še anketiranci, ki imajo magisterij ali doktorat, kar predstavlja
5,83 % vseh anketirancev.
SLIKA 20: STRUKTURA ANKETIRANCEV GLEDE NA DOSEŽENO
STOPNJO IZOBRAZBE

Vir: lastna raziskava.

Glede na to, da je izobraževanje zelo pomembno za razvoj medkulturne kompetence,
nas je zanimalo, ali se anketiranci dodatno izobražujejo in če se, kaj je razlog za
njihovo dodatno izobraževanje. Več kot polovica anketirancev, torej 68 oseb, kar
predstavlja 57,63 % celotnega deleža anketirancev, se NE izobražuje, 33 oseb, kar
predstavlja 27,97 % delež, je odgovorilo, DA se izobražujejo za pridobitev višje
stopnje izobrazbe in 17 oseb, kar predstavlja 14,41 % delež vseh anketirancev, DA se
strokovno izpopolnjujejo. Dve osebi na to vprašanje nista odgovorili.
SLIKA 21: STRUKTURA ANKETIRANCEV GLEDE NA TRENUTNO
DODATNO IZOBRAŽEVANJE

Vir: lastna raziskava.

Ker je znanje tujih jezikov zelo pomembno v odnosu s tujimi gosti, nas je zanimalo,
koliko tujih jezikov aktivno obvladajo anketiranci. Ugotovili smo, da 37 oseb, kar
predstavlja 31, 09 % vseh anketirancev, obvlada 2 tuja jezika, sledi jim 38 oseb, torej
31,93 %, ki obvlada več kot 3 tuje jezike, in 44 oseb, kar predstavlja 36,97 % vseh
anketirancev, ki obvladajo 3 tuje jezike. Ena oseba na to vprašanje ni podala
odgovora.
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SLIKA 22: STRUKTURA AKTIVNEGA OBVLADOVANJA TUJIH
JEZIKOV ANKETIRANCEV

Vir: lastna raziskava.

V sklopu zadnjega dela ankete smo preverili še regijo, iz katere prihajajo anketiranci,
in ugotovili, da je največ anketirancev iz Štajerske regije, gre torej za 43
anketirancev, kar predstavlja 35,83 % celotnega vzorca anketirancev, sledi 23 oseb iz
Gorenjske (19,17 %), 21 oseb (17,50 %) iz Osrednje Slovenije, 20 oseb (16,67 %) iz
Primorske, 6 oseb (5,00 %) iz Prekmurja, 4 osebe (3,33 %) iz Dolenjske in 3 osebe
(2,50 %) iz Koroške.
SLIKA 23: STRUKTURA ANKETIRANCEV GLEDE NA REGIJO, IZ
KATERE PRIHAJAJO

Vir: lastna raziskava.
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5.4.3 Merjenje medkulturne kompetence po izbranih dimenzijah
V drugem delu vprašalnika smo na podlagi več različnih trditev merili medkulturno
kompetenco osebja v recepcijah slovenskih hotelov. Skladno s prilagojenim
modelom ocenjevanja medkulturne kompetence po Reisingerjevi (2011) smo trditve
vprašalnika razdelili na tri področja, to so kognitivna dimenzija, čustvena dimenzija
in vedenjska dimenzija. Zaposleni v rezervacijskih službah in recepcijah hotelov so
svoja prepričanja izražali na podlagi že prej omenjene Likertove petstopenjske
lestvice, pri čemer so se odločali med zastavljenimi trditvami, ki so bile prilagojene
za posamezno dimenzijo. Pri vedenjski dimenziji moramo omeniti, da smo
posamezne spretnosti in sposobnosti preverjali v intervalu od 1 (nikoli) do 5 (zelo
pogosto).
V nadaljevanju bomo vsako od prej omenjenih dimenzij še statistično analizirali.
Najprej bomo izračunali aritmetično sredino, ki predstavlja najpomembnejšo srednjo
vrednost (Bastič 2006, 7) in jo izračunamo tako, da vse podatke seštejemo in jih
delimo s skupnim številom podatkov (Jesenko in Jesenko 2007, 16). Nato bomo
izračunali standardni odklon, ki je enak kvadratnemu korenu iz variance in se izraža
v enakih enotah kot spremenljivka in njena aritmetična sredina (Bastič 2006, 7).
Pove nam, za koliko vrednosti statističnega znaka odstopajo od povprečja. Manjši
kot je standardni odklon (v primerjavi z aritmetično sredino), manjše so razlike med
dejanskimi vrednostmi spremenljivke in njeno aritmetično sredino ter obratno. Če so
vse vrednosti spremenljivke enake, tedaj je standardni odklon enak nič (prav tam, 7).
Sledi faktorska analiza za vsako dimenzijo posebej. Pri faktorski analizi gre torej za
niz matematično-statističnih postopkov, ki omogočajo, da se večjemu številu
spremenljivk, med katerimi obstaja povezanost, določi manjše število temeljnih
spremenljivk, ki pojasnijo takšno medsebojno povezanost. Te temeljne
spremenljivke imenujemo faktorji (Fulgosi 1988; citirano v: Rebernik 1996, 223–
224). Faktorji so pravzaprav neke umetne (navidezne) spremenljivke, ki jih v nekem
smislu določajo spremenljivke (Jesenko in Jesenko 2007, 52). S faktorsko analizo
tako poskušamo poenostaviti kompleksnost povezav med opazovanimi
spremenljivkami z razkritjem skupnih razsežnosti ali faktorjev, ki omogočajo
vpogled v osnovno strukturo podatkov. Faktorska analiza ima tako dva osnovna cilja
(Rebernik 1996, 223–224):
– določiti manjšo številko novih skupnih faktorjev na podlagi večjega števila
opazovanih spremenljivk in odvisnosti med njimi, tako da skupni faktorji
pojasnijo kar največ celotne variance in
– določiti povezanost med posameznimi opazovanimi spremenljivkami in
skupnimi faktorji.
Faktorska matrika predstavlja osnovno rešitev brez rotacije, vendar nima smiselne
interpretacije pri nekaterih faktorjih. Zaradi slednjega bomo pri faktorski analizi
naredili rotacijo, s čimer bomo dobili rotirano faktorsko matriko, ki bo predstavljala
rešitev s pomočjo izbrane Varimax metode. Slednja velja za najbolj pogosto
uporabljeno analitično metodo, ki da enostavnejšo faktorsko strukturo in je
ortogonalna metoda, ki zagotavlja neodvisnost rotiranih faktorjev (Bastič 2006, 46).
Ob tem je potrebno omeniti, da se osnovna rešitev same faktorske analize kljub
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rotaciji nič ne spremeni, saj se spremenijo samo faktorske uteži posameznih faktorjev
in posameznih spremenljivk, ki lahko dosežejo samo smiselnost interpretacije. Pri
Varimax metodi namreč obstaja nek popolnoma splošen faktor, ki je enak vsem
spremenljivkam.
V sklopu faktorske analize bomo preverjali še Bartlettov test sferičnosti, ki preverja
smiselnost uporabe faktorske analize in ali je korelacijska matrika enotska. Z njim
preizkušamo ničelno domnevo, da je osnovna korelacijska matrika enaka matriki
enote, kar pomeni, da ne obstaja soodvisnost med opazovanimi spremenljivkami.
Velika vrednost te statistike govori v prid uporabe faktorske analize (Bastič 2006,
44). Poleg Bartlettovega testa sferičnosti se uporablja še Keiser-Meyer-Olkinova
statistika (KMO), ki temelji na preverjanju primernosti podatkov za analizo. Uporaba
faktorske analize je smiselna pri veliki vrednosti te statistike, to je pri vrednosti, ki je
večja od 0,5 (prav tam, 44). Čim večja je mera KMO testa (razpon testa od 0 do 1)
bolj so podatki primerni za analizo. Če je mera KMO testa večja od 0,8, govorimo o
optimalni primernosti podatkov. Za mero KMO testa, ki je večja od 0,5, pa lahko
rečemo, da je sprejemljiva. Nato sledi preverjanje komunalitet, ki prikazujejo, kakšna
je pojasnjenost spremenljivk s faktorji. Večja kot je korelacijska vrednost, boljši je
faktor.
Pri analiziranju podatkov je pomembna tudi sama zanesljivost lestvice. Slednjo bomo
preverjali ob koncu faktorske analize. Zanesljivost lestvice daje pri ponovljenih
merjenjih istih lastnosti in istih osebah enake rezultate. Povedano drugače, če bi
posameznik reševal isti vprašalnik v različnih časovnih obdobjih, pri čemer bi bili vsi
ostali pogoji enaki, bi morali dobiti enake rezultate. Zanesljivost lestvice tako
izračunamo s Cronbachovim koeficientom α. Če je lestvica zanesljiva, morajo
postavke dobro korelirati s celoto. Vrednosti Cronbach alfe se gibljejo na intervalu
od 0 do 1, v splošnem pa višje vrednosti pomenijo boljšo zanesljivost konstrukta.
Sprejemljive vrednosti alfe se gibljejo med 0,60 do 0,95 (BenSTAT 2015).
5.4.3.1 Kognitivna dimenzija – interpretacija rezultatov
Kognitivna dimenzija se navezuje na znanje in pojasnjuje, kako posamezniki
pridobijo in kategorizirajo kulturno znanje. Posameznik, ki ima znanje o novi kulturi
in njenih ljudeh, je spodoben delovati v tej kulturi.
V tem delu vprašalnika so anketiranci izbirali stopnjo strinjanja in nestrinjanja na
petstopenjski Likertovi lestvici pri 10. navedenih trditvah.
a) Aritmetična sredina in standardni odklon
Iz spodnje tabele lahko razberemo, da so anketiranci odgovarjali na vse trditve v
rangu od 2 do 5, razen pri trditvi št. 1 in št. 8, kjer so odgovorili v rangu od 3 do 5.
Zaposleni se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo št. 2 (x = 4,45), nato št. 8 (x =
4,43), najmanj pa s trditvijo št. 1 (x = 4,08). Kljub temu je povprečje odgovorov za
posamezno trditev nad 4, kar pomeni, da se anketiranci s posamezno trditvijo
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strinjajo. Podatki so najmanj razpršeni pri strinjanju s trditvijo št. 1 (s = 0,591) in
najbolj s trditvijo št. 9 (s = 0,786), kar nam pokaže izračun standardnega odklona.
TABELA 1: ARITMETIČNA SREDINA IN STANDARDNI ODKLON
KOGNITIVNE DIMENZIJE
Opisna Statistika
N

1. Imam zanje o drugih kulturah.
2. Zavedam se, da je znanje o drugih kulturah
pomembno.
3. Zaradi znanja, ki ga imam, sem se sposoben
izogniti morebitnim nesporazumom ob interakciji z
drugimi kulturami.
4. Največ znanja o drugih kulturah sem si pridobil z
izkušnjami.
5. V kolikor nimam dovolj znanja o tuji kulturi, sem
si ga pripravljen pridobiti z raziskovanjem.
6. Poskušam razumeti sistem vrednot posamezne
kulturne skupine.
7. Komunikacijo prilagajam glede na kulturno
skupino, s katero sem v stiku.
8. Zavedam se, da je turistu pomembna njegova
kultura, tako kot je meni moja.
9. Nezadostno poznavanje tujih jezikov predstavlja
oviro v interakciji s predstavniki drugih kultur.
10. Za boljše opravljanje svojega dela sem se
pripravljen naučiti novih jezikov.
Valid N (listwise)

Minimum Maksimum

Aritmetična
sredina

Standard
ni odklon

119

3

5

4,08

,591

119

2

5

4,45

,634

120

2

5

4,15

,589

120

2

5

4,18

,774

120

2

5

4,17

,748

120

2

5

4,15

,657

120

2

5

4,23

,683

119

3

5

4,43

,605

120

2

5

4,31

,786

120

2

5

4,42

,681

117

Vir: lastna raziskava.

b) KMO in Bartlettov test
Statistična značilnost Bartlettovega testa za kognitivno dimenzijo je enaka 0,000, kar
kaže na to, da so podatki ustrezni ter da matrika ni enotska, saj je Bartlettov test
statistično značilen (P < 0,5). Mera KMO znaša 0,853, kar pomeni, da so podatki
optimalno primerni (če je KMO > 0,8, govorimo o optimalni primernosti podatkov,
če je KMO > 0,5, pa lahko rečemo, da so podatki še sprejemljivi).
TABELA 2: KMO IN BARTLETTOV TEST ZA KOGNITIVNO DIMENZIJO
KMO in Bartlettov test
KMO merilo primernosti vzorca
χ2
Bartlettov test sferičnosti
Df
Statistična značilnost
Vir: lastna raziskava.
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,853
428,467
45
,000

c) Skupna pojasnjena varianca
Bistvo te analize je, da je smiselno določiti toliko faktorjev oz. tiste faktorje, ki
pojasnijo v analizi vsaj eno spremenljivko. Iz spodnje tabele lahko razberemo, da
ohranimo dva faktorja od skupno desetih. S tema dvema faktorjema bi lahko
pojasnili 57,27 % celotne vrednosti vseh spremenljivk.
TABELA 3: SKUPNA POJASNJENA VARIANCA ZA KOGNITIVNO
DIMENZIJO
Skupna pojasnjena varianca
Komponenta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lastne vrednosti
%
Kumulativa
Skupaj
variance
%

4,465
1,262
,906
,742
,677
,486
,422
,379
,355
,307

44,653
12,621
9,056
7,415
6,766
4,858
4,224
3,793
3,546
3,068

44,653
57,273
66,330
73,745
80,511
85,369
89,593
93,386
96,932
100,000

Izločena vsota kvadratov
%
Kumulativa
Skupaj
variance
%

4,465
1,262

44,653
12,621

44,653
57,273

Rotirana vsota kvadratov
%
Kumulativa
Skupaj
variance
%

3,039
2,689

30,387
26,887

30,387
57,273

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Vir: lastna raziskava.

d) Rotirana komponentna matrika
Spodnja tabela razkriva, da so izhodiščne spremenljivke izražene kot linearne
kombinacije faktorjev. Z izvedeno faktorsko analizo smo torej spremenljivke
razdelili v 2 različni skupini, pri čemer vsaka skupina pripada dvema faktorjema.
Izbrana faktorja povezujeta določeno število trditev, zato sta vsebinsko povezana na
naslednji način:
- prvi faktor je v visoki korelaciji s trditvami od 1 do 6, zato bi lahko ta faktor
poimenovali kot znanje. S tem faktorjem pojasnimo 44,65 % variance
kognitivne dimenzije, kar pomeni, da glede na vsebino spremenljivk, po
mnenju anketirancev, slednje predstavlja bistvo kognitivne dimenzije.
- Drugi faktor je v visoki korelaciji s trditvami od 7 do 10, zato bi ga lahko
poimenovali zavedanje. S tem faktorjem lahko pojasnimo 12,62 % variance
kognitivne dimenzije.
Znanje in zavedanje sta temeljni sestavini kognitivne dimenzije, o čemer smo že
govorili v poglavju 2.8.2.1.
Ob tem je potrebno poudariti, da spodnja tabela prikazuje samo tiste faktorske
obtežitve, ki spadajo pod pripadajoči faktor, in katerih vrednost je večja od 0,4.
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TABELA 4: ROTIRANA KOMPONENTNA MATRIKA KOGNITIVNE
DIMENZIJE
Rotirana komponentna matrika
Komponenta
1
2

3. Zaradi znanja, ki ga imam, sem se sposoben izogniti morebitnim nesporazumom ob
interakciji z drugimi kulturami.
1. Imam zanje o drugih kulturah.
6. Poskušam razumeti sistem vrednot posamezne kulturne skupine.
2. Zavedam se, da je znanje o drugih kulturah pomembno.
5. V kolikor nimam dovolj znanja o tuji kulturi, sem si ga pripravljen pridobiti z
raziskovanjem.
4. Največ znanja o drugih kulturah sem si pridobil z izkušnjami.
10. Za boljše opravljanje svojega dela sem se pripravljen naučiti novih jezikov.
9. Nezadostno poznavanje tujih jezikov predstavlja oviro v interakciji s predstavniki
drugih kultur.
8. Zavedam se, da je turistu pomembna njegova kultura, tako kot je meni moja.
7. Komunikacijo prilagajam glede na kulturno skupino, s katero sem v stiku.

,813
,786
,674
,632
,595
,554
,811
,738
,684
,680

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a
a. Rotation converged in 3 iterations.

Vir: lastna raziskava.

e) Zanesljivost lestvice
Iz spodnje tabele je razvidno, da znaša Cronbach koeficient α za prvi faktor znanje
pri kognitivni dimenziji 0,817, kar pomeni, da je lestvica zanesljiva, saj je α > 0,7.
TABELA 5: TEST ZANESLJIVOSTI LESTVICE ZA PRVI FAKTOR
ZNANJE PRI KOGNITIVNI DIMENZIJI
Zanesljivost statistike
Cronbach's Alpha
N of Items
,817

6

Vir: lastna raziskava.

Iz spodnje tabele je razvidno, da znaša Cronbach koeficient α za drugi faktor
zavedanje pri kognitivni dimenziji 0,768, kar pomeni, da je lestvica zanesljiva, saj je
α > 0,7.
TABELA 6: TEST ZANESLJIVOSTI LESTVICE ZA DRUGI FAKTOR
ZAVEDANJE PRI KOGNITIVNI dimenziji
Zanesljivost statistike
Cronbach's Alpha
N of Items
,768
4
Vir: lastna raziskava.
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5.4.3.2 Čustvena dimenzija – interpretacija rezultatov
Čustvena dimenzija se nanaša na čustva, občutke in odnose, ki so pridobljeni s
pomočjo znanja. Posameznik, ki razvije pozitivna čustva in odnose do nove kulture,
ima tako sposobnost, da se prilagodi novi kulturi.
Ta del vprašalnika je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so anketiranci
ocenjevali stopnjo strinjanja in nestrinjanja na petstopenjski Likertovi lestvici med
osmimi navedenimi trditvami, ki so se osredotočale na občutke in čustva, ki
posamezniku omogočajo, da se prilagodi novi kulturi. V drugem delu pa smo se
osredotočili na osebnostne lastnosti anketirancev, ki pomagajo posamezniku
uporabiti pridobljeno znanje, obvladovati čustva in se prilagoditi ter sprejeti druge.
5.4.3.2.1 Čustvena dimenzija – OBČUTKI IN ČUSTVA
a) Aritmetična sredina in standardni odklon
Iz spodnje tabele lahko razberemo, da so anketiranci odgovarjali na vse trditve v
rangu od 1 do 5, razen pri trditvi št. 8, kjer so odgovorili v rangu od 2 do 5. Zaposleni
se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo št. 4 (x = 4,57), nato št. 7 (x = 4,46),
najmanj pa s trditvijo št. 3 (x = 2,90). Kljub temu je povprečje odgovorov za
posamezno trditev nad 4, kar pomeni, da se anketiranci s posamezno trditvijo
strinjajo, razen pri trditvi št. 3, kjer je povprečje 2,90 in pomeni, da se anketiranci s
trditvijo ne strinjajo oz. se nagibajo bolj k neodločnosti. Podatki so najmanj razpršeni
pri strinjanju s trditvijo št. 6 (s = 0,629) in najbolj s trditvijo št. 3 (s = 1,100), kar nam
pokaže izračunan standardnega odklona.
TABELA 7: ARITMETIČNA SREDINA IN STANDARDNI ODKLON
ČUSTVENE DIMENZIJE – OBČUTKI IN ČUSTVA
Opisna Statistika
N

1. Motiviran sem, da si pridobim novo znanje o
drugi kulturi.
2. Rad spoznavam nove načine življenja in
nove kulture.
3. Sem občutljiv na kulturne razlike.
4. Zavedam se, da moja kultura ni edina.
5. Menim, da je potrebno sprejeti in razumeti
druge kulture.
6. Imam pozitiven odnos do kulturno različnih
posameznikov.
7. Spoštujem tradicijo drugih kultur.
8. Imam potrebne lastnosti, ki me delajo
medkulturno kompetentnega.
Valid N (listwise)

Minimum

Maksimum

Aritmetična
sredina

Standardni
Odklon

119

1

5

4,14

,728

118

1

5

4,37

,689

119
118

1
1

5
5

2,90
4,57

1,100
,685

119

1

5

4,37

,687

119

1

5

4,40

,629

116

1

5

4,46

,638

119

2

5

4,17

,668

114

Vir: lastna raziskava.
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b) KMO in Bartlettov test
Statistična značilnost Bartlettovega testa za čustveno dimenzijo je enaka 0,000, kar
kaže na to, da so podatki ustrezni ter da matrika ni enotska, saj je Bartlettov test
statistično značilen (P < 0,5). Mera KMO znaša 0,896, kar pomeni, da so podatki
optimalno primerni.
TABELA 8: KMO IN BARTLETTOV TEST ZA ČUSTVENO DIMENZIJO –
OBČUTKI IN ČUSTVA PO IZKLJUČITVI TRDITVE ŠT. 3
KMO in Bartlettov test
KMO merilo primernosti vzorca
χ2
Bartlettov test sferičnosti
Df
Statistična značilnost

,896
550,826
21
,000

Vir: lastna raziskava.

c) Skupna pojasnjena varianca
Na podlagi prve faktorske analize smo spoznali, da sta dovolj dva faktorja od skupno
desetih in tako lahko z varianco teh dveh faktorjev pojasnimo 71,64 % vrednosti
vseh spremenljivk. Ker je imela trditev št. 3 previsoko koncentracijo pri faktorju dva,
smo jo v nadaljevanju izločili. Tako smo ponovno izvedeli faktorsko analizo in
ugotovili, da je dovolj en faktor od skupno sedmih, s katerim lahko pojasnimo 66,68
% celotne vrednosti vseh spremenljivk.
TABELA 9: SKUPNA POJASNJENA VARIANCA ČUSTVENE DIMENZIJE
– OBČUTKI IN ČUSTVA PO IZKLJUČITVI TRDITVE ŠT. 3
Skupna pojasnjena varianca
Komponenta

1
2
3
4
5
6
7

Skupaj

Lastne vrednosti
% variance

4,667
,689
,670
,345
,251
,200
,178

66,677
9,845
9,565
4,934
3,580
2,851
2,549

Kumulativa %

66,677
76,521
86,086
91,020
94,600
97,451
100,000

Skupaj

4,667

Izločena vsota kvadratov
% variance
Kumulativa %

66,677

66,677

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Vir: lastna raziskava.

d) Komponentna matrika
Spodnja tabela razkriva, da so vse trditve na podlagi opravljene faktorske analize
razdeljene v eno skupino, ki te trditve med seboj tudi povezuje.
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TABELA 10: KOMPONENTNA MATRIKA ČUSTVENE DIMENZIJE –
OBČUTKI IN ČUSTVA PO IZKLJUČITVI TRDITVE ŠT. 3
Komponentna matrika
Komponenta
1

7. Spoštujem tradicijo drugih kultur.
5. Menim, da je potrebno sprejeti in razumeti druge kulture.
6. Imam pozitiven odnos do kulturno različnih posameznikov.
4. Zavedam se, da moja kultura ni edina.
1. Motiviran sem, da si pridobim novo znanje o drugi kulturi.
2. Rad spoznavam nove načine življenja in nove kulture.
8. Imam potrebne lastnosti, ki me delajo medkulturno kompetentnega.

,894
,886
,876
,811
,803
,798
,615

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

Vir: lastna raziskava.

e) Zanesljivost lestvice
Iz spodnje tabele je razvidno, da znaša Cronbach koeficient α za čustveno dimenzijo
0,913, kar pomeni, da je lestvica zanesljiva.
TABELA 11: TEST ZANESLJIVOSTI LESTVICE ZA ČUSTVENO
DIMENZIJO – OBČUTKI IN ČUSTVA
Zanesljivost statistike
Cronbach's Alpha
N of Items
,913
7
Vir: lastna raziskava.

5.4.3.2.2 Čustvena dimenzija – OSEBNOSTNE LASTNOSTI
a) Aritmetična sredina in standardni odklon
Iz spodnje tabele lahko razberemo, da so anketiranci odgovarjali na vse trditve v
rangu od 1 do 5. Zaposleni se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo št. 1 (x = 4,58),
nato št. 2 (x = 4,50), najmanj pa s trditvijo št. 5 (x = 4,16). Kljub temu je povprečje
odgovorov za posamezno trditev nad 4, kar pomeni, da se anketiranci s posameznimi
trditvami strinjajo. Podatki so najmanj razpršeni pri strinjanju s trditvijo št. 6 (s =
0,607) in najbolj s trditvijo št. 8 (s = 0,764), kar nam pokaže izračunan standardnega
odklona.
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TABELA 12: ARITMETIČNA SREDINA IN STANDARDNI ODKLON
ČUSTVENE DIMENZIJE – OSEBNOSTNE LASTNOSTI
Opisna Statistika
N

1. Spoštujem druge.
2. Sem strpen do kulturno drugačnih.
3. Sposoben sem reševati spore.
4. Obvladujem svoja čustva.
5. Pripravljen sem se prilagoditi drugim.
6. Sem razumevajoč.
7. Sem radoveden.
8. Sem ambiciozen.
9. Sem vztrajen.
10. Sposoben sem vzpostaviti medosebni odnos v
stiku z drugimi.
Valid N (listwise)

Aritmetičn Standardni
a sredina
odklon

Minimum

Maksimum

120
119
120
119
120
119
120
119
120

1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5

4,58
4,50
4,38
4,24
4,16
4,45
4,35
4,34
4,40

,657
,649
,636
,663
,661
,607
,718
,764
,726

118

1

5

4,49

,624

114

Vir: (lastna raziskava)

b) KMO in Bartlettov test
Statistična značilnost Bartlettovega testa za čustveno dimenzijo je enaka 0,000, kar
kaže na to, da so podatki ustrezni ter da matrika ni enotska, saj je Bartlettov test
statistično značilen (P < 0,5). Mera KMO znaša 0,911, kar pomeni, da so podatki
optimalno primerni.
TABELA 13: KMO IN BARTLETTOV TEST ZA ČUSTVENO DIMENZIJO –
OSEBNOSTNE LASTNOSTI
KMO in Bartlettov test
KMO merilo primernosti vzorca
χ2
Bartlettov test sferičnosti
df
Statistična značilnost

,911
731,260
45
,000

Vir: lastna raziskava.

c) Skupna pojasnjena varianca
Iz spodnje tabele lahko razberemo, da je dovolj en faktor od skupno desetih, s
katerim lahko pojasnimo 61,17 % variance vseh spremenljivk.
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TABELA 14: SKUPNA POJASNJENA VARIANCA ZA ČUSTVENO
DIMENZIJO – OSEBNOSTNE LASTNOSTI
Skupna pojasnjena varianca
Komponenta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Skupaj

Lastne vrednosti
% variance
Kumulativa %

6,117
,794
,723
,510
,422
,395
,349
,264
,250
,176

61,173
7,941
7,229
5,100
4,224
3,950
3,488
2,636
2,500
1,758

Skupaj

61,173
69,115
76,343
81,444
85,668
89,618
93,106
95,742
98,242
100,000

Izločena vsota kvadratov
% variance
Kumulativa %

6,117

61,173

61,173

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Vir: lastna raziskava.

d) Komponentna matrika
Spodnja tabela razkriva, da so vse trditve na podlagi opravljene faktorske analize
razdeljene v eno skupino, ki te trditve med seboj tudi povezuje.
TABELA 15: KOMPONENTNA MATRIKA ČUSTVENE DIMENZIJE –
OSEBNOSTNE LASTNOSTI
Komponentna matrika
Komponenta
1
10. Sposoben sem vzpostaviti medosebni odnos v stiku z
drugimi.
3. Sposoben sem reševati spore.
6. Sem razumevajoč.
9. Sem vztrajen.
7. Sem radoveden.
2. Sem strpen do kulturno drugačnih.
8. Sem ambiciozen.
4. Obvladujem svoja čustva.
1. Spoštujem druge.
5. Pripravljen sem se prilagoditi drugim.
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

Vir: lastna raziskava.
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,855
,847
,804
,795
,795
,791
,768
,733
,730
,688

e) Zanesljivost lestvice
Iz spodnje tabele je razvidno, da znaša Cronbach koeficient α za čustveno dimenzijo
0,927, kar pomeni, da je lestvica zanesljiva.
TABELA 16: TEST ZANESLJIVOSTI LESTVICE ZA ČUSTVENO
DIMENZIJO – OSEBNOSTNE LASTNOSTI
Zanesljivost statistike
Cronbach's Alpha
N of Items
,927
10
Vir: lastna raziskava.

5.4.3.3 Vedenjska dimenzija – interpretacija rezultatov
Vedenjska dimenzija se nanaša na sposobnosti in spretnosti povezane s specifičnim
kulturnim obnašanjem. Posamezniki, ki imajo sposobnosti in spretnosti, so sposobni
učinkovito sodelovati v novi kulturi.
Ta del vprašalnika je ponovno sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so anketiranci
ocenjevali ali menijo, da imajo potrebne spretnosti, ki jim omogočajo učinkovito
komuniciranje s predstavniki drugih kultur, in katere so tiste spretnosti, ki veljajo
zanje. Slednje so ocenjevali s stopnjo strinjanja in nestrinjanja na petstopenjski
Likertovi lestvici med štirimi navedenimi trditvami. V drugem delu so anketiranci
ocenjevali, ali menijo, da imajo potrebne sposobnosti, ki jim omogočajo učinkovito
komuniciranje s predstavniki drugih kultur, in katere so tiste sposobnosti, ki veljajo
zanje. Slednje so ocenjevali s stopnjo strinjanja in nestrinjanja na intervalni
petstopenjski lestvici med desetimi navedenimi trditvami.
5.4.3.3.1 Vedenjska dimenzija – SPRETNOSTI
V tem delu smo merili, kolikšno je strinjanje ali nestrinjanje anketirancev s trditvijo:
»Menim, da imam potrebne spretnosti, ki mi omogočajo učinkovito komuniciranje s
predstavniki tujih kultur.«
Ugotovili smo, da je največ oseb, kar 68,42 % tistih, ki se s trditvijo strinjajo,
slednjim sledi 24,56 % tistih, ki se s trditvijo popolnoma strinjajo, in 7,02 % tistih, ki
se s trditvijo niti se ne strinjajo niti se strinjajo. Anketiranci so na to trditev
odgovarjali v rangu od 3 do 5, pri čemer je povprečje odgovorov za trditev 4,18, kar
pomeni, da se anketiranci z navedeno trditvijo strinjajo. Podatki so razpršeni (s =
0,536), kar nam pokaže izračun standardnega odklona.
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SLIKA 24: STRUKTURA ANKETIRANCEV GLEDE STOPNJE
STRINJANJA/NESTRINJANJA S TRDITVIJO VEZANE NA SPRETNOSTI
V VEDENJSKI DIMENZIJI

Vir: lastna raziskava.

a) Aritmetična sredina in standardni odklon
Iz spodnje tabele lahko razberemo, da so anketiranci odgovarjali na vse trditve v
rangu od 2 do 5 in od 3 do 5. Zaposleni se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo št.
1 (x = 4,65), nato št. 2 in 4 (x = 4,29), najmanj pa s trditvijo št. 3 (x = 3,81). Kljub
temu je povprečje odgovorov za posamezno trditev nad 4, kar pomeni, da se
anketiranci s posamezno trditvijo strinjajo, razen pri trditvi št. 3, kjer je povprečje
3,81, kar pomeni, da se anketiranci s trditvijo niti se ne strinjajo niti se strinjajo oz. se
nagibajo bolj k neodločnosti. Podatki so najmanj razpršeni pri strinjanju s trditvijo št.
1 (s = 0,545) in najbolj s trditvijo št. 3 (s = 0,770), kar nam pokaže izračun
standardnega odklona.
TABELA 17: ARITMETIČNA SREDINA IN STANDARDNI ODKLON
VEDENJSKE DIMENZIJE – SPRETNOSTI
Opisna Statistika
N

1. komunikacijske spretnosti
(besedna, nebesedna)
2. socialne spretnosti (medosebni
odnosi)
3. primerjalne spretnosti (sposobnost
primerjanja različnih kultur)
4. čustvene sposobnosti (človeška
toplina)
Valid N (listwise)

Aritmetična Standardni
sredina
odklon

Minimum

Maksimum

120

3

5

4,65

,545

120

2

5

4,29

,679

120

2

5

3,81

,770

119

3

5

4,29

,681

119

Vir: lastna raziskava.
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b) KMO in Bartlettov test
Statistična značilnost Bartlettovega testa za čustveno dimenzijo je enaka 0,000, kar
kaže na to, da so podatki ustrezni ter da matrika ni enotska, saj je Bartlettov test
statistično značilen (P < 0,5). Mera KMO znaša 0,668, kar pomeni, da so podatki
sprejemljivi.
TABELA 18: KMO IN BARTLETTOV TEST ZA VEDENJSKO DIMENZIJO
– SPRETNOSTI
KMO in Bartlettov test
KMO merilo primernosti vzorca
χ2
Bartlettov test sferičnosti
Df
Statistična značilnost

,668
85,576
6
,000

Vir: lastna raziskava.

c) Skupna pojasnjena varianca
Iz spodnje tabele lahko razberemo, da je dovolj en faktor od skupno štirih, s katerim
lahko pojasnimo 51,99 % variance vseh spremenljivk.
TABELA 19: SKUPNA POJASNJENA VARIANCA ZA VEDENJSKO
DIMENZIJO – SPRETNOSTI
Skupna pojasnjena varianca
Lastne vrednosti
Komponenta

Skupaj

% variance

Izločena vsota kvadratov

Kumulativa %

1

2,079

51,986

51,986

2

,900

22,496

74,482

3

,582

14,556

89,039

4

,438

10,961

100,000

Skupaj

2,079

% variance
51,986

Kumulativa %
51,986

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Vir: lastna raziskava.

d) Komponentna matrika
Spodnja tabela razkriva, da so vse trditve na podlagi opravljene faktorske analize
razdeljene v eno skupino, ki te trditve med seboj tudi povezuje.
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TABELA 20: KOMPONENTNA MATRIKA VEDENJSKE DIMENZIJE –
SPRETNOSTI
Komponentna matrika
Komponenta
1
,835
,737
,702

2. socialne spretnosti (medosebni odnosi)
4. čustvene sposobnosti (človeška toplina)
1. komunikacijske spretnosti (besedna, nebesedna)
3. primerjalne spretnosti (sposobnost primerjanja različnih
kultur)

,590

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 1 components extracted.

Vir: lastna raziskava.

e) Zanesljivost lestvice
Iz spodnje tabele je razvidno, da znaša Cronbach koeficient α za vedenjsko
dimenzijo 0,676, kar pomeni, da je lestvica skoraj zanesljiva, saj se α približuje 0,7.
TABELA 21: TEST ZANESLJIVOSTI LESTVICE ZA VEDENJSKO
DIMENZIJO – SPRETNOSTI
Zanesljivost statistike
Cronbach's Alpha
N of Items
,676

4

Vir: lastna raziskava.

5.4.3.3.2 Vedenjska dimenzija – SPOSOBNOSTI
V tem delu smo merili, kolikšno je strinjanje ali nestrinjanje anketirancev s trditvijo:
»Menim, da imam potrebne sposobnosti, ki mi omogočajo učinkovito komuniciranje
s predstavniki tujih kultur.«
Ugotovili smo, da je največ oseb, kar 65,18 % tistih, ki se s trditvijo strinjajo, sledi
26,79 % tistih, ki se s trditvijo popolnoma strinjajo, in 8,04 % tistih, ki se s trditvijo
niti ne strinjajo niti se strinjajo. Anketiranci so na to trditev odgovarjali v rangu od 3
do 5, pri čemer je povprečje odgovorov za trditev 4,19, kar pomeni, da se anketiranci
z navedeno trditvijo strinjajo. Podatki so razpršeni (s = 0,562), kar nam pokaže
izračun standardnega odklona.
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SLIKA 25: STRUKTURA ANKETIRANCEV GLEDE STOPNJE
STRINJANJA/NESTRINJANJA S TRDITVIJO VEZANE NA SPRETNOSTI
V VEDENJSKI DIMENZIJI

Vir: lastna raziskava.

a) Aritmetična sredina in standardni odklon
Iz spodnje tabele lahko razberemo, da so anketiranci odgovarjali na vse trditve v
rangu od 1 do 5. Zaposleni se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo št. 9 (x = 4,56),
nato št. 5 (x = 4,39), najmanj pa s trditvijo št. 1 (x = 3,82). Kljub temu lahko rečemo,
da se anketiranci v povprečju strinjajo z vsako od navedenih trditev. Podatki so
najmanj razpršeni pri strinjanju s trditvijo št. 9 (s = 0,562) in najbolj s trditvijo št. 8 (s
= 0,965), kar nam pokaže izračunan standardnega odklona.
TABELA 22: ARITMETIČNA SREDINA IN STANDARDNI ODKLON
VEDENJSKE DIMENZIJE – SPOSOBNOSTI
Opisna Statistika
N

1. prilagajanje novi kulturi
2. vzpostavljanje odnosov
3. obvladovanje stresa
4. zmanjševanje tveganja
5. izkazovanje potrpljenja
6. obvladovanje nesporazumov
7. reševanje problemov
8. reševanje sporov
9. delati v sodelovanju z drugimi
10. delati stvari na drugačen način
Valid N (listwise)

Minimum

120
120
120
120
120
120
120
119
120
120
119

Vir: lastna raziskava.
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2
3
2
2
2
2
2
2
3
1

Maksimum

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Aritmetična
sredina

3,82
4,32
4,27
4,02
4,39
4,13
4,18
3,97
4,56
3,94

Standardni
odklon

,741
,686
,796
,722
,639
,766
,752
,965
,562
,882

b) KMO in Bartlettov test
Statistična značilnost Bartlettovega testa za vedenjsko dimenzijo je enaka 0,000, kar
kaže na to, da so podatki ustrezni ter da matrika ni enotska, saj je Bartlettov test
statistično značilen (P < 0,5). Mera KMO znaša 0,850, kar pomeni, da so podatki
optimalno primerni.
TABELA 23: KMO IN BARTLETTOV TEST ZA VEDENJSKO DIMENZIJO
– SPOSOBNOSTI
KMO in Bartlettov Test
KMO merilo primernosti vzorca
χ2
Bartlettov test sferičnosti
Df
Statistična značilnost

,850
445,043
21
,000

Vir: lastna raziskava.

c) Skupna pojasnjena varianca
Na podlagi prve faktorske analize smo spoznali, da sta dovolj dva faktorja od skupno
desetih in da lahko z varianco teh dveh faktorjev pojasnimo 62,59 % vrednosti vseh
spremenljivk. V nadaljevanju smo izločili trditev št. 5, ker je imela relativni nizko
koncentracijo pri faktorju ena in dva, nato trditev št. 9, ker je imela visoko
koncentracijo pri faktorju dva in nizko pri faktorju ena in trditev št. 10, ker je imela
relativno nizko koncentracijo pri faktorju ena. Tako smo ponovno izvedli faktorsko
analizo in ugotovimo, da sta dovolj dva faktorja od skupno sedmih. S tema dvema
faktorjema bi lahko pojasnili 72,62 % variance vseh spremenljivk.
TABELA 24: SKUPNA POJASNJENA VARIANCA VEDENJSKE
DIMENZIJE – SPOSOBNOSTI PO IZKLJUČITVI TRDITEV ŠT. 5, 9 IN 10
Skupna pojasnjena varianca
Komponenta

1
2
3
4
5
6
7

Skupaj

4,083
1,000
,664
,418
,379
,289
,167

Lastne vrednosti
Kumulativa
% variance
%

58,333
14,289
9,479
5,966
5,414
4,128
2,391

58,333
72,622
82,101
88,066
93,481
97,609
100,000

Izločena vsota kvadratov
Kumulativa
% variance
%

Skupaj

4,083
1,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Vir: lastna raziskava.
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58,333
14,289

58,333
72,622

Rotirana vsota kvadratov
Kumulativa
% variance
%

Skupaj

3,440
1,643

49,149
23,473

49,149
72,622

d) Rotirana komponentna matrika
Spodnja tabela razkriva, da so izhodiščne spremenljivke izražene kot linearne
kombinacije faktorjev. Z izvedeno faktorsko analizo smo torej spremenljivke
razdelili v 2 različni skupini, pri čemer vsaka skupina pripada dvema faktorjema.
Izbrana faktorja povezujeta določeno število trditev, zato sta vsebinsko povezana na
naslednji način:
– prvi faktor je v visoki korelaciji s trditvami 3, 4, 6, 7 in 8, zato bi lahko ta
faktor poimenovali kot sposobnost reševanja težav. S tem faktorjem
pojasnimo 58,33 % variance vedenjske dimenzije.
– Drugi faktor je v visoki korelaciji s trditvami 1 in 2, zato bi ga lahko
poimenovali sposobnost za izgradnjo odnosov. S tem faktorjem lahko
pojasnimo 14,29 % variance vedenjske dimenzije.
TABELA 25: ROTIRANA KOMPONENTNA MATRIKA VEDENJSKE
DIMENZIJE – SPOSOBNOSTI PO IZKLJUČITVI TRDITEV ŠT. 5, 9 IN 10
Rotirana komponentna matrika
Komponenta
1

6. obvladovanje nesporazumov
8. reševanje sporov
7. reševanje problemov
3. obvladovanje stresa
4. zmanjševanje tveganja
2. vzpostavljanje odnosov
1. prilagajanje novi kulturi

2

,895
,845
,807
,776
,758
,852
,817

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 3 iterations.

Vir: lastna raziskava.

e) Zanesljivost lestvice
Iz spodnje tabele je razvidno, da znaša Cronbach koeficient α za prvi faktor
sposobnost reševanja težav pri vedenjski dimenziji 0,897, kar pomeni, da je lestvica
zanesljiva, saj je α > 0,7.
TABELA 26: TEST ZANESLJIVOSTI LESTVICE ZA PRVI FAKTOR –
SPOSOBNOST REŠEVANJA TEŽAV PRI VEDENJSKI DIMENZIJI
Zanesljivost statistike
Cronbach's Alpha N of Items
,897
5
Vir: lastna raziskava.
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Iz spodnje tabele je razvidno, da znaša Cronbach koeficient α za drugi faktor
sposobnost za izgradnjo odnosov pri vedenjski dimenziji 0,657, kar pomeni, da je
lestvica skoraj zanesljiva, saj se α približuje 0,7.
TABELA 27: TEST ZANESLJIVOSTI LESTVICE ZA PRVI FAKTOR –
SPOSOBNOST ZA IZGRADNJO ODNOSOV PRI VEDENJSKI DIMENZIJI
Zanesljivost statistike
Cronbach's Alpha N of Items
,657
2
Vir: lastna raziskava.

5.4.4 Analiza načinov pridobivanja medkulturne kompetence
V tretjem delu vprašalnika smo preverjali, na kakšen način so si zaposleni v oddelkih
rezervacij in recepcijah hotelov pridobili posamezne dimenzije medkulturne
kompetence. Spodnji izračuni dokazujejo, da so si zaposleni pridobili posamezne
dimenzije medkulturne kompetence večinoma z izkušnjami na delovnem mestu,
katerim sledijo še oblike vseživljenjskega izobraževanja.
a) Aritmetična sredina in standardni odklon za pridobivanje znanja o tujih kulturah
Iz spodnje tabele lahko razberemo, da so anketiranci odgovarjali na vse trditve v
rangu od 1 do 5, razen pri trditvi št. 3, kjer so odgovarjali v rangu od 3 do 5.
Zaposleni se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo št. 4 (x = 4,50), nato št. 3 (x =
3,98), najmanj pa s trditvijo št. 2 (x = 3,32). Kljub temu lahko rečemo, da se
anketiranci v povprečju strinjajo z vsako od navedenih trditev. Podatki so najmanj
razpršeni pri strinjanju s trditvijo št. 4 (s = 0,648) in najbolj s trditvijo št. 2 (s =
1,094), kar nam pokaže izračun standardnega odklona.
TABELA 28: ARITMETIČNA SREDINA IN STANDARDNI ODKLON ZA
PRIDOBIVANJE ZNANJA O TUJIH KULTURAH
Opisna Statistika
N

1. s temeljnim izobraževanjem za svoj
poklic
2. z dodatnim izobraževanjem za svoj
poklic
3. z oblikami vseživljenjskega
izobraževanja
4. z izkušnjami na delovnem mestu
Valid N (listwise)

Minimum Maksimum

Aritmetična Standardni
sredina
Odklon

120

1

5

3,39

1,048

120

1

5

3,32

1,094

119

1

5

3,98

,911

120
119

3

5

4,50

,648

Vir: lastna raziskava.
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b) Aritmetična sredina in standardni odklon za pridobivanje pozitivnih čustev,
občutkov in odnosov do drugih kultur
Iz spodnje tabele lahko razberemo, da so anketiranci odgovarjali na vse trditve v
rangu od 1 do 5, razen pri trditvi št. 4, kjer so odgovarjali v rangu od 2 do 5.
Zaposleni se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo št. 4 (x = 4,46), nato št. 3 (x =
4,01), najmanj pa s trditvijo št. 2 (x = 3,17). Kljub temu lahko rečemo, da se
anketiranci v povprečju strinjajo z vsako od navedenih trditev. Podatki so najmanj
razpršeni pri strinjanju s trditvijo št. 4 (s = 0,676) in najbolj s trditvijo št. 1 (s =
1,049), kar nam pokaže izračun standardnega odklona.
TABELA 29: ARITMETIČNA SREDINA IN STANDARDNI ODKLON ZA
PRIDOBIVANJE POZITIVNIH ČUSTEV, OBČUTKOV IN ODNOSOV DO
DRUGIH KULTUR
Opisna Statistika
N

1. s temeljnim izobraževanjem za svoj
poklic
2. z dodatnim izobraževanjem za svoj
poklic
3. z oblikami vseživljenjskega
izobraževanja
4. z izkušnjami na delovnem mestu
Valid N (listwise)

Minimum Maksimum

Aritmetična Standardni
sredina
Odklon

117

1

5

3,28

1,049

117

1

5

3,17

1,045

116

1

5

4,01

1,017

117
116

2

5

4,46

,676

Vir: lastna raziskava.

c) Aritmetična sredina in standardni odklon za pridobivanje sposobnosti in
spretnosti
Iz spodnje tabele lahko razberemo, da so anketiranci odgovarjali na vse trditve v
rangu od 1 do 5, razen pri trditvi št. 4, kjer so odgovarjali v rangu od 3 do 5.
Zaposleni se v povprečju najbolj strinjajo s trditvijo št. 4 (x = 4,47), nato št. 3 (x =
4,03), najmanj pa s trditvijo št. 2 (x = 3,23). Kljub temu lahko rečemo, da se
anketiranci v povprečju strinjajo z vsako od navedenih trditev. Podatki so najmanj
razpršeni pri strinjanju s trditvijo št. 4 (s = 0,624) in najbolj s trditvijo št. 2 (s =
1,137), kar nam pokaže izračun standardnega odklona.
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TABELA 30: ARITMETIČNA SREDINA IN STANDARDNI ODKLON ZA
PRIDOBIVANJE SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI
Opisna Statistika
N

1. s temeljnim izobraževanjem za svoj
poklic
2. z dodatnim izobraževanjem za svoj
poklic
3. z oblikami vseživljenjskega
izobraževanja
4. z izkušnjami na delovnem mestu
Valid N (listwise)

Minimum Maksimum

Aritmetična Standardni
sredina
Odklon

117

1

5

3,32

1,064

116

1

5

3,23

1,137

117

1

5

4,03

1,013

117
115

3

5

4,47

,624

Vir: lastna raziskava.

5.5 Ugotovitve empirične raziskave in preverjanje hipotez
Za potrebe potrjevanja hipotez smo zbrane podatke statistično obdelali s programom
SPSS. Zastavljene hipoteze H1–H3 smo preverjali z opisno statistiko (izračun
povprečne vrednosti), pri čemer je hipoteza potrjena, v kolikor je povprečna
vrednost trditev, s katerimi merimo raven medkulturne kompetence osebja v
recepcijah slovenskih hotelov, večja kot 3.
H1: Raven kognitivne dimenzije medkulturne kompetence osebja v recepcijah
slovenskih hotelov je visoka.
Obrazložitev: Hipotezo H1 lahko potrdimo, saj smo že v točki 5.4.3.1 ugotovili, da
so povprečne vrednosti trditev, s katerimi merimo kognitivno dimenzijo nad 4, kar
zadostuje uvodnemu pogoju, da mora biti povprečna vrednost trditev, s katerimi
merimo raven medkulturne kompetence osebja v recepcijah slovenskih hotelov,
večja kot 3.
H2: Raven čustvene dimenzije medkulturne kompetence osebja v recepcijah
slovenskih hotelov je visoka.
Obrazložitev: Hipotezo H2 lahko potrdimo, saj smo že v točki 5.4.3.2 ugotovili, da
so povprečne vrednosti trditev, s katerimi merimo čustveno dimenzijo v povprečju
nad 4, kar zadostuje uvodnemu pogoju, da mora biti povprečna vrednost trditev, s
katerimi merimo raven medkulturne kompetence osebja v recepcijah slovenskih
hotelov, večja kot 3.
H3: Raven vedenjske dimenzije medkulturne kompetence osebja v recepcijah
slovenskih hotelov je visoka.
Obrazložitev: Hipotezo H3 lahko potrdimo, saj smo že v točki 5.4.3.3 ugotovili, da
so povprečne vrednosti trditev, s katerimi merimo čustveno dimenzijo v povprečju
nad 4 (sposobnosti in spretnosti skupaj), kar zadostuje uvodnemu pogoju, da mora

116

biti povprečna vrednost trditev, s katerimi merimo raven medkulturne kompetence
osebja v recepcijah slovenskih hotelov, večja kot 3.
Hipotezi H4 in H5 smo preverjali z izbranimi multivariatnimi statističnimi
metodami – bivariatna Pearsonova korelacija, standardni odklon in varianca.
Obdelane podatke oz. ugotovitve statistične analize smo prikazali tabelarično in
grafično. Ob tem je potrebno omeniti, da smo pred samim preverjanjem hipotez
izračunali še faktorske ocene za vsako dimenzijo posebej.
H4: Kognitivna dimenzija medkulturne kompetence osebja v recepcijah slovenskih
hotelov je pozitivno povezana z vedenjsko dimenzijo medkulturne kompetence.
Obrazložitev: Hipotezo H4 lahko potrdimo. V spodnji tabeli so prikazani
korelacijski koeficienti med kognitivno in vedenjsko dimenzijo. Ker so parametri
med kognitivno in vedenjsko dimenzijo po večini pozitivni, jakost korelacije med
dvema parametroma se namreč meri med +1 in -1, lahko hipotezo potrdimo.
Kognitivna dimenzija_znanje in vedenjska dimenzija_spretnosti sta pretežno
pozitivno povezani spremenljivki (r = 0,450, izračun na 116 enotah). Enako velja za
kognitivno dimenzijo_znanje in vedenjsko dimenzijo_sposobnosti za reševanje težav
(r = 0,144, izračun na 116 enotah) ter kognitivno dimenzijo_znanje in vedenjsko
dimenzijo_sposobnost izgradnje odnosov (r = 0,1385, izračun na 116 enotah).
Spremenljivke kognitivna dimenzija_zavedanje in vedenjska dimenzija_spretnosti
sta pretežno pozitivno povezani (r = 0,222, izračun na 116 enotah), kar enako velja
za kognitivno dimenzijo_zavedanje in vedenjsko dimenzijo_sposobnost izgradnje
odnosov (r = 0,213, izračun na 116 enotah). Pri povezavi med kognitivno
dimenzijo_zavedanje in vedenjsko dimenzijo_sposobnost reševanja težav ugotovimo,
da ni povezave, ker parametri niso statistično značilni (r = - 0,003, izračun na 116
enotah), vendar lahko kljub temu glede na celoto povezav slednje zanemarimo. Ob
tem je potrebno še poudariti, da so prav vsi koeficienti razen zavedanja in
sposobnosti reševanja težav statistično značilni.
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TABELA 31: KORELACIJSKA MATRIKA13: PEARSONOV KOEFICIENT
KORELACIJE MED KOGNITIVNO IN VEDENJSKO DIMENZIJO
Korelacije

Kognitivna
Kognitivna
Vedenjska
dim._zavedanj
dim._zanje
dim._spretnosti
e
Pearson
Correlatio
n
Kognitivna
dim._zanje
Sig. (2tailed)
N
Pearson
Correlatio
Kognitivna
n
dim._zavedanj
Sig. (2e
tailed)
N
Pearson
Correlatio
Vedenjska
n
dim._spretnost
Sig. (2i
tailed)
N
Pearson
Vedenjska
Correlatio
dim_sposob.
n
reševanje
Sig. (2težav
tailed)
N
Pearson
Correlatio
Vedenjska
dim._sposob. n
izgradnja
Sig. (2odnosov
tailed)
N

Vedenjska
Vedenjska
dim_sposo
dim._sposob.
b.
izgradnja
reševanje
odnosov
težav

,000

,450**

,144

,385**

1,000

,000

,122

,000

117

117

116

116

116

,000

1

,222*

-,003

,213*

,016

,971

,021

1

1,000
117

117

116

116

116

,450**

,222*

1

,375**

,414**

,000

,016

,000

,000

116

116

119

118

118

,144

-,003

,375**

1

,000

,122

,971

,000

116

116

118

119

119

,385**

,213*

,414**

,000

1

,000

,021

,000

1,000

116

116

118

119

1,000

119

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Vir: lastna raziskava.

H5: Čustvena dimenzija medkulturne kompetence osebja v recepcijah slovenskih
hotelov je pozitivno povezana z vedenjsko dimenzijo medkulturne kompetence.
Obrazložitev: Hipotezo H5 lahko potrdimo. V spodnji tabeli so prikazani
korelacijski koeficienti med vedenjsko in čustveno dimenzijo. Ker so parametri med
vedenjsko in čustveno dimenzijo pozitivni, lahko hipotezo potrdimo. Spremenljivki
vedenjska dimenzija_spretnosti ter čustvena dimenzija_občutki in čustva sta pretežno
pozitivno povezani (r = 0,450, izračun na 113 enotah). Enako velja med vedenjsko
13

Opomba: Z ** so označene povezave, ki so statistično značilne s stopnjo značilnosti nižjo od 1 %.
Z * so označene povezave, ki so statistično značilne s stopnjo značilnosti nižjo od 5 %.
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dimenzijo_spretnosti in čustveno dimenzijo_osebnostne lastnosti (r = 0,411, izračun
na 113 enotah). Pri povezavi med vedenjsko dimenzijo_sposobnosti za reševanje
težav ter čustveno dimenzijo_občutki in čustva ugotovimo, da ni povezave, ker
parametri niso statistično značilni (r = 0,166, izračun na 113 enotah). Vedenjska
dimenzija_sposobnost za reševanje težav je pretežno pozitivno povezana s čustveno
dimenzijo_osebnostne lastnosti (r = 0,280, izračun na 113 enotah). Enako velja za
vedenjsko dimenzijo_sposobnosti za izgradnjo odnosov, ki je pretežno pozitivno
povezana s čustveno dimenzijo_občutki in čustva (r = 0,395, izračun na 113 enotah)
ter čustveno dimenzijo_osebnostne lastnosti (r = 0,353, izračun na 113 enotah).
TABELA 32: KORELACIJSKA MATRIKA: PEARSONOV KOEFICIENT
KORELACIJE MED VEDENJSKO IN ČUSTVENO DIMENZIJO
Korelacije

Pearson
Correlation
Vedenjska
Sig. (2dim._spretnosti
tailed)
N
Pearson
Vedenjska
Correlation
dim_sposob.
Sig. (2reševanje težav tailed)
N
Pearson
Vedenjska
Correlation
dim._sposob.
Sig. (2izgradnja
tailed)
odnosov
N
Pearson
Correlation
Čustvena
Sig. (2dim._1
tailed)
N
Pearson
Correlation
Čustvena
Sig. (2dim._2_lastnosti
tailed)
N

Vedenjska
Vedenjska
dim_sposob
dim._spretn
. reševanje
osti
težav

Vedenjska
dim._sposob.
izgradnja
odnosov

,375**

,414**

,450**

,411**

,000

,000

,000

,000

119

118

118

113

113

**

1

,000

,166

,280**

1,000

,078

,003

119

113

113

1

**

,353**

,000

,000

1

,375

,000
118

119

**

,000

,000

1,000

118

,414

Čustvena
dim._1

,395

Čustvena
dim._2_lastno
sti

119

119

113

113

**

,166

**

1

,732**

,000

,078

,000

113

113

113

114

109

**

**

**

**

1

,450

,411

,280

,395

,353

,000
,732

,000

,003

,000

,000

113

113

113

109

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Vir: lastna raziskava.
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6 MOŽNOSTI RAZVOJA MEDKULTURNE KOMPETENCE OSEBJA V
RECEPCIJAH SLOVENSKIH HOTELOV
Jack Delors (1996, 37) je v sklopu vodenja mednarodne komisije o izobraževanju v
21. stoletju opredelil štiri stebre izobraževanja: (1) učimo se, da bi vedeli, (2) učimo
se, da bi znali delati, (3) učimo se, da bi znali biti in (4) učimo se, da bi znali živeti
skupaj.
Na evropski ravni tako najdemo tri vrste izobraževanja, ki jih lahko zasledimo v
razpoložljivi literaturi. Gre torej za formalno, neformalno in priložnostno
izobraževanje, ki jih bomo v nadaljevanju tudi na kratko predstavili.
6.1 Formalno izobraževanje
Po besednjaku Cedefop (2008, 85) je formalno izobraževanje (ang. formal learning)
opredeljeno kot učenje v organiziranem in strukturiranem okolju (kot npr. v
izobraževalni instituciji ali na samem delovnem mestu) in je izrecno zasnovano kot
učenje (v smislu ciljev, časa in virov). Z vidika udeležencev predstavlja formalno
izobraževanje namerno aktivnost, ki praviloma vodi do vrednotenja in certificiranja.
Po mnenju Evropske komisije (2006, 13) je formalno izobraževanje opredeljuje kot:
izobraževanje, ki se izvaja v sistemu šol, fakultet, univerz in drugih formalnih
izobraževalnih institucij, ki praviloma pomenijo neprekinjeno »lestev« rednega
izobraževanja za otroke ter mladino in se navadno prične s petimi ali sedmimi leti in
se nadaljuje do dvajsetega ali petindvajsetega leta. V nekaterih državah predstavljajo
zgornji del »lestve« organizirani programi, ki predstavljajo kombinacijo delne
zaposlitve in delne vključenosti v redni šolski oziroma univerzitetni sistem. Slednje
opredeljuje uveljavljen izraz »dualni sistem«, v nekaterih državah pa velja kot
enakovredno poimenovanje.
Memorandum o vseživljenjskem učenju pa opredeljuje formalno učenje kot učenje,
ki se odvija v institucijah za izobraževanje in usposabljanje ter vodi do priznanih
diplom in kvalifikacij (Komisija Evropske Skupnosti 2000, 8).
6.2 Neformalno izobraževanje
Neformalno izobraževanje (ang. non-formal learning) je po besednjaku Cedefop
(2008, 133) opredeljeno kot učenje, ki je sestavni del načrtovanih dejavnosti, ki pa
niso izrecno zasnovane kot učenje (kot npr. v smislu učnih ciljev, trajanja ali učne
podpore). Z vidika udeležencev je neformalno učenje namerna aktivnost.
Po mnenju Evropske komisije (2006, 13) je neformalno izobraževanje opredeljeno
kot: katerakoli organizirana in trajna izobraževalna aktivnost, ki ne ustreza prej
omenjeni opredelitvi formalnega izobraževanja. Neformalno izobraževanje lahko
poteka tako v izobraževalnih institucijah ali zunaj njih in je namenjeno
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posameznikom različnih starosti. Glede na okoliščine posameznih držav lahko med
neformalno izobraževanje sodijo: izobraževalni programi za izboljšanje pismenosti
odraslih, osnovnošolsko izobraževanje za otroke, ki so iz takšnih ali drugačnih
razlogov opustili šolanje, pridobivanje spretnosti za življenje, delo ter splošno
kulturo. Za neformalno izobraževalne programe ni nujno, da upoštevajo sistem
»lestve« in lahko imajo različno trajanje.
Memorandum o vseživljenjskem učenju pa opredeljuje neformalno učenje kot
učenje, ki se odvija izven glavnih sistemov izobraževanja in usposabljanja in ni
nujno, da vodi do formalnih certifikatov. Takšno učenje je lahko zagotovljeno na
samem delovnem mestu, z aktivnostmi organizacije in raznih skupin civilne družbe
(npr. mladinske organizacije, sindikati, politične stranke itd.). Slednje se lahko prav
tako zagotavlja z organizacijami in službami, ki so bile ustanovljene kot dopolnitev
formalnemu sistemu izobraževanja (npr. ure umetnosti, glasbe, športa, privatne
inštrukcije kot priprava na izpite itd.) (Komisija Evropske Skupnosti 2000, 8).
6.3 Priložnostno izobraževanje
Po besednjaku Cedefop (2008, 93) je priložnostno učenje (ang. informal learning)
opredeljeno kot učenje, ki izhaja iz vsakodnevnih aktivnosti, povezanih z delom,
družino ali s prostim časom. Slednje ni organizirano ali strukturirano po ciljih,
trajanju ali učni podpori. Priložnostno učenje je z vidika udeležencev v večini
primerov nenamerna aktivnost.
Priložnostno učenje lahko opredelimo kot: namerno in manj strukturirano ter
organizirano, ki lahko vključuje na primer učne dogodke (aktivnosti) v družini, na
delovnem mestu in v vsakdanjem življenju prav slehernega človeka. Gre torej za
samostojno učenje ali pa za učenje, ki je pogojeno z družino oziroma družbo
(Evropska komisija 2006, 13).
Memorandum o vseživljenjskem učenju pa opredeljuje priložnostno učenje kot
učenje, ki je naravni spremljevalec vsakodnevnega življenja. V primerjavi s
formalnim in z neformalnim učenjem za to učenje ni nujno, da je namerno. Prav zato
ni nujno, da ga posamezniki prepoznajo kot tisto vrsto učenja, ki prispeva k
njihovemu znanju in spretnostim (Commission of the European Communities 2000,
8).
6.4 Vseživljenjsko izobraževanje
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (2007, 10) opredeljuje
vseživljenjsko učenje kot dejavnost in proces, ki zajema vse oblike učenja, bodisi
formalno bodisi neformalno ali priložnostno. Poteka v različnih učnih okoliščinah,
vse od rojstva preko zgodnjega otroštva in odraslosti do konca življenja, s ciljem, da
se izboljšajo posameznikovo znanje in spretnosti. S samim učenjem pridobivamo
tudi interese, značajske poteze, vrednote, odnos do sebe in drugih ter druge
osebnostne lastnosti.
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Tako zasnovano vseživljenjsko učenje ima dve razsežnosti (prav tam, 10):
– razsežnost trajanja, ki označuje, da se učimo od samega rojstva, torej »od
zibelke do groba« in
– razsežnost širine, ki označuje, da se učimo povsod (ne le v šoli) in karkoli (ne
le šolske predmete tudi za vse druge naše majhne in velike, življenjske in
delovne potrebe). Cilj našega učenja ni le pridobitev izobrazbe ter
kvalifikacije za delo in poklic, temveč tudi pridobitev širokega znanja
spretnosti in osebnostnih lastnosti, ki jih potrebujemo, da bi lahko uspešno in
kakovostno živeli ter delali kot posamezniki v skupnosti.
Memorandum o vseživljenjskem učenju, ki ga je sprejela Evropska komisija oktobra
2000 skupaj z njenimi članicami v okviru Evropske strategije zaposlovanja,
opredeljuje vseživljenjsko učenje kot »namerno učno aktivnost, ki teče s ciljem, da
se izboljšajo znanje, spretnosti in kompetence«. Gre torej za delovno definicijo, ki je
bila uporabljena v Memorandumu kot izhodišče za nadaljnjo diskusijo in aktivnosti.
Ta dokument prav tako poudarja, da vseživljenjsko učenje ni več zgolj en vidik
izobraževanja, ampak mora postati vodilno načelo za ponudbo in udeležbo v
celotnem kontinuumu učnih vsebin (Komisija Evropske Skupnosti 2000, 3).
Evropska komisija (2007, 4–12) je tako opredelila naslednje ključne kompetence za
vseživljenjsko učenje, ki jih moramo ljudje imeti, da lahko uspešno delujemo v
sodobni družbi:
1. sporazumevanje v maternem jeziku je sposobnost izražanja in razumevanja
pojmov, misli, čustev, dejstev in mnenj v pisni in ustni obliki (poslušanje,
govor, branje in pisanje) ter na ustrezen in ustvarjalen način jezikovno
medsebojno delovanje v vseh družbenih in kulturnih okoliščinah –
izobraževanje in usposabljanje, delo, dom in prosti čas (prav tam, 4).
2. Sporazumevanje v tujem jeziku: za to obliko veljajo glavne razsežnosti
kompetence sporazumevanja kot pri sporazumevanju v maternem jeziku.
Sporazumevanje v tujih jezikih zahteva tudi sposobnosti, kot sta
posredovanje in medkulturno razumevanje. Posameznikova stopnja
usposobljenosti je odvisna od štirih razsežnosti (poslušanje, govorjenje,
branje in pisanje) in od posameznega jezika ter posameznikovega družbenega
in kulturnega ozadja, okolja, potreb in/ali interesov (prav tam, 5).
3. Matematična kompetenca ter osnove kompetenc v znanosti in tehnologiji
(prav tam, 6):
– matematična kompetenca je sposobnost osvojitve in uporabe matematičnega
načina razmišljanja za reševanje mnogih težav v vsakdanjem življenju. Pri
osvojitvi temeljnih tehnik računanja so poudarjeni postopek, dejavnost ter
znanje. Matematična kompetenca vključuje – v različnem obsegu –
sposobnost in pripravljenost za uporabo matematičnih načinov razmišljanja
(logično in prostorsko razmišljanje) in predstavljanja (formule, modeli,
konstrukcije, grafi in razpredelnice).
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– Kompetenca na področju znanosti se nanaša na sposobnost in pripravljenost
uporabe znanja in metodologije za razlago naravnega sveta z namenom
ugotovitve vprašanj in sklepanj na podlagi dokazov. Kompetenca v
tehnologiji pomeni uporabo omenjenega znanja in metodologije kot odziv na
znane človeške želje ali potrebe. Kompetenca na področju znanosti in
tehnologije vključuje razumevanje sprememb, nastalih zaradi človeške
dejavnosti, in odgovornost posameznega državljana.
4. Informacijsko-komunikacijska kompetenca oz. digitalna pismenost
vključuje varno in kritično uporabo Tehnologije informacijske družbe (IST)
pri delu, v prostem času in pri sporazumevanju. Podpirajo jo osnovna znanja
v IKT: uporaba računalnikov za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje,
proizvodnjo, predstavitev in izmenjavo informacij ter za sporazumevanje in
sodelovanje v skupnih omrežjih po internetu (prav tam, 7).
5. Učenje učenja je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati
lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in z
informacijami, individualno in v skupinah. Ta kompetenca vključuje zavest o
lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanje priložnosti, ki so na voljo,
in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje. Pomeni pridobivanje,
obdelavo in sprejemanje novega znanja in spretnosti ter iskanje in uporabo
nasvetov. Z učenjem učenja učenci nadgrajujejo svoje predhodne izkušnje z
učenjem in življenjske izkušnje v različnih okoliščinah: doma, v službi, pri
izobraževanju in usposabljanju. Motivacija in zaupanje vase sta za
kompetenco posameznika odločilni (prav tam, 8).
6. Socialne in državljanske kompetence vključujejo osebno, medosebno in
medkulturno kompetenco ter zajemajo vse oblike vedenja, ki usposabljajo
posameznike za učinkovito in konstruktivno sodelovanje v socialnem ter
poklicnem življenju in zlasti v vse bolj raznovrstnih družbah ter za reševanje
morebitnih sporov. Državljanska kompetenca posameznike usposablja za
polno udeležbo v državljanskem življenju na podlagi socialnih in političnih
konceptov in struktur ter zaveze za dejavno in demokratično udeležbo (prav
tam, 9).
7. Samoiniciativnost in podjetnost pomeni sposobnost posameznika za
uresničevanje svojih zamisli. Vključuje ustvarjalnost, inovativnost in
sprejemanje tveganj ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za
doseganje ciljev. Ta sposobnost je v pomoč posameznikom ne le v njihovem
vsakdanjem življenju in v družbi, ampak tudi na delovnem mestu pri
razumevanju ozadja njihovega dela in izkoriščanju priložnosti. Slednja je tudi
podlaga za bolj posebne spretnosti in znanje, ki ga potrebujejo tisti, ki
ustanavljajo socialne ali gospodarske dejavnosti ali k temu prispevajo. To bi
moralo vključevati zavest o etičnih vrednotah in spodbujati dobro upravljanje
(prav tam, 11).
8. Kulturna zavest in izražanje: gre za spoštovanje pomena kreativnega
izražanja zamisli, izkušenj in čustev v različnih medijih, vključno z glasbo,
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upodabljajočimi umetnostmi, literaturo in vizualnimi umetnostmi (prav tam,
12).
Zgoraj opisane kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in
odnosov, ustrezajočim okoliščinam. Ključne kompetence se po mnenju Evropske
komisije (2007, 3) 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 (prav tam, 3). Ob tem je potrebno še omeniti, da posameznik,
ki navedenih kompetenc nima razvitih, tvega socialno izključenost.
K zgoraj naštetim ključnim kompetencam naj še dodamo nekaj drugih pomembnih
ključnih kompetenc, kot so (Vrečer 2011, 173): sposobnost avtonomnega odločanja,
ustvarjalnost, logično mišljenje, sposobnost reševanja problemov, pripravljenost na
doseganje rezultatov, neodvisnost, sposobnost koncentracije, kompetenca znanja
tujih jezikov, medijske kompetence, sposobnost načrtovanja življenjskih načrtov in
osebnih projektov, sposobnost braniti in uveljaviti svoje pravice itd.
Pri konceptu vseživljenjskega učenja morajo zaposleni v turizmu svoje znanje in
sposobnosti nenehno razvijati. Odrasli nenehno razvijajo in usposabljajo svoje znanje
in ključne kompetence, kar jim omogoča prožnejše prilagajanje v lokalnem in tudi
globalnem okolju. Slednje terja pridobivanje nacionalno dogovorjenih ravni splošne
izobraženosti in nacionalno dogovorjenih ravni mednarodno primerljivih ključnih
kompetenc (Ministrstvo za šolstvo in šport 2011, 376). Ključnih kompetenc se lahko
posamezniki tako naučijo v okviru njim prilagojenega programa izobraževanja.
Medkulturna kompetenca je proces vseživljenjskega učenja, pri čemer ne gre za
vrhunec, na katerem nekdo postane »medkulturno kompetenten«. Gre torej za proces
vseživljenjskega učenja v razvoju medkulturne kompetence, za kar je nujno
potrebno, da posameznik sodeluje pri odražanju prakse v povezavi z njegovim
lastnim razvojem na tem področju (Deardorff 2006; Yershova, DeJaeghere in
Mestenhauser 2000; citirano v: Deardorff 2009a, xiii).
6.5 Pristopi in aktivnosti za razvoj medkulturne kompetence
Medkulturno kompetenco štejemo kot del ključnih kompetenc, ki jih sodobni
posameznik potrebuje za uspešno vključevanje v družbo (Vrečer 2010, 16). Po
mnenju Evropske komisije in Urada RS za mladino (2006, 9) »ključne kompetence
predstavljajo prenosljiv, več funkcionalen paket znanja, veščin in stališč, ki jih vsi
posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev oz. razvoj, vključenost in zaposljivost,
ki bi morale biti razvite do konca obveznega izobraževanja ali usposabljanja in
predstavljajo osnovo vseživljenjskemu učenju«.
Kot smo omenili že v uvodu, so medkulturne kompetence po mnenju Vrečerjeve
(2010, 19) nujno potrebne za uspešno vključevanje v sodobno evropsko družbo, saj
so prav vse družbe v Evropi večkulturne. Po mnenju iste avtorice je krepitev
medkulturne kompetence, krepitev kulturne inteligence, s čimer smo sposobni
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primernega vedenja, ki je ustrezno v več kulturah, in s čimer bogatimo še lastno
osebnost (prav tam, 19).
V nadaljevanju bomo predstavili nekaj načinov razvijanja medkulturne kompetence
(Hiti in drugi 2008, 20–21):
1. Uvajanje znanja / zavedanje o medkulturnosti: tako kot je pomembno, da se
zavedamo, da živimo v svetu, kjer je mnogo kultur, je prav tako pomembno, da se
zavedamo, da ne obstajajo prave in napačne kulture, ampak le drugačne.
Medkulturna kompetenca tako temelji na poznavanju tujih jezikov, navad, običajev
drugih kultur, kar pomeni, da moramo poznati pomen navad in običajev (dobesedno
ali simbolično) ter moramo vedeti, v katerih situacijah se uporabljajo določene geste,
besede, obredi in kakšen je njihov namen.
2. Urjenje veščin (spretnosti) medkulturne kompetence: veščine medkulturne
kompetence predstavljajo sposobnost učinkovitega sporazumevanja z drugimi
kulturami. Če smo vešči v komunikaciji s pripadniki druge kulture, pomeni, da
razumemo podobnosti in razlike, jih znamo sprejeti in primerno odreagirati v dani
situaciji tako, da nikogar ne užalimo ali prizadenemo. Vključeni sta tako verbalna kot
neverbalna komunikacija, poznavanje stopnje formalnosti dane situacije in podobno.
Veščine medkulturne kompetence lahko zaznamo tako, da vstopimo v odnose s
pripadniki drugih kultur, pa naj gre za zasebno ali poslovno sodelovanje.
3. Ustvarjanje odnosa do/vrednotenje drugih kultur: pozitiven odnos do drugih
kultur pomeni odpornost, motiviranost in zanimanje za spoznavanje drugih kultur.
Prav tako pomeni, da znamo svojo lastno kulturo umestiti med druge, da smo se
pripravljeni spopasti z novimi situacijami ter zaupamo v svoje sposobnosti
sodelovanja v uspešni komunikaciji z drugimi kulturami. Imeti razvito medkulturno
kompetenco pomeni, da pripadnike drugih kultur ne vrednotimo le preko stereotipov
(npr. niso vsi Italijani glasni, vsi Nemci delovni, vsi Španci ne plešejo flamenka),
temveč smo jih pripravljeni spoznati kot posameznike, ki pripadajo določeni kulturi.
Prav tako smo sposobni vrednotiti drugo kulturo le s stališča svoje kulture, ampak s
stališča druge kulture. Pripravljenost in zavedanje, da se lahko ob stiku s tujo kulturo
marsikaj naučimo in tako bolje spoznamo tudi lastno kulturo, sta izrednega pomena.
Namesto ogroženosti ob stiku s tujo kulturo, lahko slednjo doživljamo kot vir naše
osebne in profesionalne rasti.
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7 SKLEP
Kulturo opredeljujemo kot množico družbenih pravil, uveljavljenih konvencij v
smislu, kaj je primerno in kaj ne in kaj vpliva na dojemanje in vedenje ljudi samih. V
kolikor se bodo v turizmu in gostinstvu nadaljevali trendi globalizacije, bo kulturna
raznolikost turistov in tudi obiskovalcev predstavljala bistvo prihodnosti za samo
panogo. Večina turistov je mednarodnih turistov, ki prihajajo iz različnih kulturnih
okolij, zato je medkulturna kompetenca, kjer gre za sposobnost učinkovite in
ustrezne interakcije v medkulturnem kontekstu, ključnega pomena za prihodnji uspeh
turizma. Medkulturno kompetentni zaposleni v turizmu in gostinstvu nimajo le
znanja o kulturi svojih gostov, pri čemer gre za to, da razumejo glavne usmeritve
vrednot svojih gostov, se zavedajo in so občutljivi na kulturne razlike na
mednarodnih turističnih trgih, temveč so prav tako motivirani in sposobni, da se
naučijo, razumejo in spoštujejo vpliv nacionalne kulture na vedenje samih turistov.
Dokazano je, da je turizem komunikacija na besedni ali nebesedni ravni. Turizem
predstavlja področje vsakodnevnega življenja, kjer so različne kulture in sokulture v
nenehnem stiku. Turisti prihajajo iz različnih koncev sveta in iz različnih kultur,
katere niso nujno podobne naši lastni kulturi. Prav zato lahko rečemo, da je uspeh
turizma odvisen od uspešne rabe besednega in nebesednega komuniciranja med
turističnimi delavci in turisti samimi, kar pomeni, da za turizem velja nenehno
medkulturno komuniciranje.
Ker so sodobne družbe vedno bolj multikulturne, je potreba po medkulturni
kompetenci vedno večja. Zaradi naraščanja migracij, turizma in razvoja raznovrstnih
tehnologij je vedno več kultur v medsebojnem stiku. Prav zaradi nedavnih socialnih
in ekonomskih razsežnosti globalizacije v podjetjih turizma in gostinstva se vedno
bolj povečuje najem kulturno raznolikih delavcev. Podjetja so se tako primorana
prilagoditi multikulturnemu okolju svoje delovne sile, sicer so lahko ogroženi odnosi
med gosti in zaposlenimi samimi. V takih podjetjih morajo managerji polagati več
pozornosti na učinkovito kulturno vodenje svojih človeških virov, pri čemer je
poznavanje kulture gostov in zaposlenih ključnega pomena za razumevanje, kako se
zaposleni in gostje med seboj vedejo, s ciljem učinkovite prodaje storitev in
učinkovitega upravljanja s človeškimi viri.
Kulturna razdalja med turistom in kulturo gostitelja igra pomembno vlogo pri
medkulturni kompetenci posameznika. K vplivu kulturnih dejavnikov na
medkulturno kompetenco vpliva še paleta drugih dejavnikov, kot so na primer:
starost, spol, kontekst ali politični in ekonomski dejavniki, ki določajo sposobnost
posameznika za učinkovito delovanje v večkulturnem okolju. Prav zato je za
doseganje medkulturne kompetence pomembno, v kolikšni meri je posameznik
usposobljen za pridobitev kulturnega znanja in spretnosti. V literaturi o turizmu
lahko zasledimo, da so stiki s posamezniki iz drugih kultur in govorjenje drugih
jezikov, kot samo sodelovanje v programih izmenjav ali pripravništev, zagotovo prva
in odlična možnost za spodbujanje medkulturnega razvoja same kompetence.
Medkulturni razvoj same kompetence je tako proces v teku. Novi izzivi se vedno
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pogosteje pojavljajo kljub dejstvu, da lahko posameznik nenehno razvija in širi svojo
kompetenco.
Pojem zmožnost ima širši pomen od pojma kompetenca, saj o kompetenci lahko
govorimo, če posameznik zna uporabiti osvojeno znanje in veščine v praksi.
Današnje hitro spreminjajoče se družbe od posameznikov zahtevajo vedno več
ključnih kompetenc, ki so pogoj za uspešno življenje in dobro delovanje družbe.
Ključne kompetence niso univerzalne. Univerzalna je zgolj ključna kompetenca –
sposobnost učinkovitega delovanja v družbenih skupinah. Medkulturna kompetenca
velja tako za ključno kompetenco, saj jo posamezniki nujno potrebujejo za uspešno
vključevanje v sodobne družbe.
Pojem medkulturna kompetenca se nanaša na sposobnost posameznika, da
učinkovito deluje, se prilagaja, sodeluje in vključuje v druge kulture. Obstaja kar
nekaj konceptualnih modelov medkulturne kompetence. Po besedah enega izmed
zadnjih modelov – model po Reisingerjevi (2011) – medkulturno kompetenco
sestavljajo kognitivna, čustvena, vedenjska in okoljska dimenzija. Kognitivno
dimenzijo sestavljajo znanje, zavedanje, jezik in učenje. Čustvena dimenzija je
sestavljena iz motivacije občutljivosti, odnosov in osebnih lastnosti. Vedenjska
dimenzija je sestavljena iz spretnosti in sposobnosti. Okoljska dimenzija je
sestavljena iz družbene interakcije, interakcije z naravo in s časom. Medkulturna
kompetenca je torej proces, ki je odvisen od faze in stopnje, s katerima si
posameznik prilagaja drugo kulturo. Razvoj medkulturne kompetence in tujih
jezikov predstavlja jedro svetovne kompetence in izobraževanja.
Magistrsko delo v empiričnem delu temelji na proučevanju ravni medkulturne
kompetence osebja v recepcijah slovenskih hotelov, ki temelji na modelu
Reisingerjeve, in prispeva k empiričnemu potrjevanju tega izbranega modela.
Metoda, ki smo jo uporabili, je bila samoocenjevanje, saj ni bilo priložnosti za
metodo neposrednega opazovanja z udeležbo, ki je klasična antropološka metoda,
katero uporabljajo tudi v nekaterih drugih vedah. Sestavili smo vprašalnik, v katerem
smo navedli dimenzije medkulturne kompetence ter jih tudi pojasnili. Respondenti so
ocenjevali, koliko je posamezna trditev značilna za njih same. Na voljo jim je bila
ocenjevalna lestvica od 1 do 5, pri čemer so svoje strinjanje/nestrinjanje izražali v
razponu od 1 kar pomeni, da se s trditvijo popolnoma ne strinjajo in 5 da se s
trditvijo popolnoma strinjajo. Ostalo so bile vmesne vrednosti. Vprašalnik smo po
elektronski pošti poslali na izpolnitev vsem recepcijam hotelov v Sloveniji, ki imajo
uspešno izvedeno nastanitveno kategorizacijo. Gre torej za 245 e-naslovov. Na
ankete je odgovorilo 120 respondentov. Od tega je bilo 72,27 % žensk in 27,73 %
moških.
Končni rezultati naše raziskave kažejo, da je raven kognitivne, čustvene in vedenjske
dimenzije medkulturne kompetence zaposlenega osebja v recepcijah slovenskih
hotelov visoka. Zastavljene hipoteze H1 (Raven kognitivne dimenzije medkulturne
kompetence osebja v recepcijah slovenskih hotelov je visoka.), H2 (Raven čustvene
dimenzije medkulturne kompetence osebja v recepcijah slovenskih hotelov je visoka.)
in H3 (Raven vedenjske dimenzije medkulturne kompetence osebja v recepcijah
slovenskih hotelov je visoka.) smo s programom SPSS in izbrano opisno statistiko
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(izračun povprečnih vrednosti) potrdili, saj je bila povprečna vrednost trditev, s
katerimi smo merili raven medkulturne kompetence osebja v recepcijah slovenskih
hotelov, večja kot 3. Prav tako smo ugotovili, da sta kognitivna in čustvena
dimenzija pozitivno povezani z vedenjsko dimenzijo medkulturne kompetence.
Zastavljeni hipotezi H4 (Kognitivna dimenzija medkulturne kompetence osebja v
recepcijah slovenskih hotelov je pozitivno povezana z vedenjsko dimenzijo
medkulturne kompetence.) in H5 (Čustvena dimenzija medkulturne kompetence
osebja v recepcijah slovenskih hotelov je pozitivno povezana z vedenjsko dimenzijo
medkulturne kompetence.) smo prav tako preverjali s programom SPSS in z
izbranimi multivariatnimi statističnimi metodami (bivariatna Pearsonova korelacija,
standardni odklon in varianca) in ju prav tako potrdili, saj so bili parametri med
vedenjsko in čustveno dimenzijo ter med kognitivno in vedenjsko dimenzijo
pozitivni.
Ugotovitve, do katerih smo prišli tekom raziskave, prispevajo k empiričnim
raziskavam odnosov med nekaterimi dimenzijami medkulturne kompetence. Kar
zadeva praktičnega in socialnega prispevka lahko rečemo, da raziskava povečuje
zavedanje o pomenu medkulturne kompetence v obdobju intenzivnih mednarodnih
družbenih in poslovnih odnosov, ter nakazuje potrebne veščine in sposobnosti, s
katerimi se lahko poveča raven medkulturne kompetence.
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PRILOGA I.: Anketni vprašalnik 1ka

Spoštovani,
dovolite mi, da se Vam na kratko predstavim. Sem Vesna Tanšek, študentka znanstvenega
magistrskega programa na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, smer
mednarodna ekonomija. Pod mentorstvom, doc. dr. Romane Korez Vide, in somentorja, doc. dr.
Boruta Milfelnerja, pripravljam magistrsko delo z naslovom:
Raven in možnosti razvoja medkulturnih kompetenc osebja v recepcijah slovenskih hotelov.
Cilj naloge je ugotoviti, v kolikšni meri so znanja, čustva in odnosi ter spretnosti in sposobnosti,
ki jih imate zaposleni v rezervacijskih službah hotelov, prisotni pri opravljanju vašega dela.
Vprašalnik, ki je pred Vami, je kratek in vam bo vzel nekaj minut vašega časa. Vaše
sodelovanje v anketi je anonimno in prostovoljno. S pomočjo vaših odgovorov bom prišla do
želenih podatkov, ki bodo povzeti in uporabljeni v znanstveno-raziskovalne namene.
Za sodelovanje se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujem.
Lep pozdrav,
Vesna Tanšek
Q1 – Izberite organizacijsko enoto hotela, v kateri ste zaposleni.
oddelek rezervacij hotela
recepcija hotela
obe področji(rezervacija in recepcija), saj delujeta v sklopu enega oddelka
Q2 – Izberite, koliko oseb je zaposlenih v vašem oddelku.
1 oseba
2 osebi
3 osebe
4 osebe
5 oseb
več
Q3 – Kolikšne so nastanitvene zmogljivosti vašega hotela (število sob).
do 50
51 do 100
101 do 150
nad 150
Q4 – Kakšna je kategorizacija vašega hotela.
5*
4*
3*
2*
1*

1

Q5 – Kognitivna dimenzija
* Navedite stopnjo strinjanja/nestrinjanja z navedenimi trditvami na petstopenjski lestvici.
popolnoma
se ne
se ne
strinjam
strinjam

niti niti

se
popolnoma
strinjam se strinjam

1. Imam zanje o drugih kulturah.
2. Zavedam se, da je znanje o drugih kulturah
pomembno.
3. Zaradi znanja, ki ga imam, sem se sposoben
izogniti morebitnim nesporazumom ob
interakciji z drugimi kulturami.
4. Največ znanja o drugih kulturah sem si
pridobil z izkušnjami.
5. V kolikor nimam dovolj znanja o tuji kulturi,
sem si ga pripravljen pridobiti z raziskovanjem.
6. Poskušam razumeti sistem vrednot
posamezne kulturne skupine.
7. Komunikacijo prilagajam glede na kulturno
skupino, s katero sem v stiku.
8. Zavedam se, da je turistu pomembna njegova
kultura, tako kot je meni moja.
9. Nezadostno poznavanje tujih jezikov
predstavlja oviro v interakciji s predstavniki
drugih kultur.
10. Za boljše opravljanje svojega dela sem se
pripravljen naučiti novih jezikov.
Q6 – Čustvena dimenzija
* Navedite stopnjo strinjanja/nestrinjanja z navedenimi trditvami na petstopenjski lestvici.
popolnoma
se ne
se ne
strinjam
strinjam

1. Motiviran sem, da si pridobim novo znanje o
drugi kulturi.
2. Rad spoznavam nove načine življenja in nove
kulture.
3. Sem občutljiv na kulturne razlike.
4. Zavedam se, da moja kultura ni edina.
5. Menim, da je potrebno sprejeti in razumeti
druge kulture.
6. Imam pozitiven odnos do kulturno različnih
posameznikov.
7. Spoštujem tradicijo drugih kultur.
8. Imam potrebne lastnosti, ki me delajo
medkulturno kompetentnega.

2

niti niti

popolnoma
se
strinjam se strinjam

Q7 – V kolikšni meri veljajo naslednje trditve za vas:
* Navedite stopnjo strinjanja/nestrinjanja z navedenimi trditvami na petstopenjski lestvici.
popolnoma
se ne
se ne
strinjam
strinjam

niti niti

se
popolnoma
strinjam se strinjam

1. Spoštujem druge.
2. Sem strpen do kulturno drugačnih.
3. Sposoben sem reševati spore.
4. Obvladujem svoja čustva.
5. Pripravljen sem se prilagoditi drugim.
6. Sem razumevajoč.
7. Sem radoveden.
8. Sem ambiciozen.
9. Sem vztrajen.
10. Sposoben sem vzpostaviti medosebni odnos
v stiku z drugimi.
Q8 – Vedenjska dimenzija – SPRETNOSTI
* Navedite stopnjo strinjanja/nestrinjanja z navedeno trditvijo na petstopenjski lestvici.
popolnoma
se ne
se ne
strinjam
strinjam

niti niti

se
popolnoma
strinjam se strinjam

Menim, da imam potrebne spretnosti, ki mi
omogočajo učinkovito komuniciranje s
predstavniki drugih kultur.
Q9 – V kolikšni meri uporabljate spodaj naštete spretnosti pri vašem delu?
* Ocenite pogostost uporabe aktivnosti na petstopenjski lestvici.
nikoli

zelo
redko

redko

pogosto

zelo
pogosto

1. komunikacijske spretnosti (besedna,
nebesedna)
2. socialne spretnosti (medosebni odnosi)
3. primerjalne spretnosti (sposobnost
primerjanja različnih kultur)
4. čustvene sposobnosti (človeška toplina)
Q10 – Vedenjska dimenzija – SPOSOBNOSTI
* Navedite stopnjo strinjanja/nestrinjanja z navedeno trditvijo na petstopenjski lestvici.
popolnoma
se ne
se ne
strinjam
strinjam

Menim, da imam potrebne sposobnosti, ki mi
omogočajo učinkovito komuniciranje s
predstavniki drugih kultur.

3

niti niti

se
popolnoma
strinjam se strinjam

Q11 – V kolikšni meri uporabljate spodaj naštete sposobnosti pri vašem delu?
* Ocenite pogostost uporabe aktivnosti na petstopenjski lestvici.
nikoli

zelo
redko

redko

pogosto

zelo
pogosto

1. prilagajanje novi kulturi
2. vzpostavljanje odnosov
3. obvladovanje stresa
4. zmanjševanje tveganja
5. izkazovanje potrpljenja
6. obvladovanje nesporazumov
7. reševanje problemov
8. reševanje sporov
9. delati v sodelovanju z drugimi
10. delati stvari na drugačen način
Q12 – Znanje o tujih kulturah, ki mi omogoča, da lahko dobro delujem v interakciji z drugimi
kulturami in se izognem morebitnim nesporazumom z gosti iz te kulture, sem si pridobil …
* Izberite v kolikšni meri za vas določena trditev drži.
popolnoma
se ne
se ne
strinjam
strinjam

niti niti

se
popolnoma
strinjam se strinjam

1. s temeljnim izobraževanjem za svoj poklic
2. z dodatnim izobraževanjem za svoj poklic
3. z oblikami vseživljenjskega izobraževanja
4. z izkušnjami na delovnem mestu
Q13 – Pozitivna čustva, občutke in odnose do druge kulture, katere razvijem s pomočjo
znanja o drugih kulturah in me naredijo sposobnega, da se prilagodim drugim kulturam, sem si
pridobil …
* Izberite v kolikšni meri za vas določena trditev drži.
popolnoma
se ne
se ne
strinjam
strinjam

niti niti

se
strinjam

1. s temeljnim izobraževanjem za svoj poklic
2. z dodatnim izobraževanjem za svoj poklic
3. z oblikami vseživljenjskega izobraževanja
4. z izkušnjami na delovnem mestu
Q14 – Sposobnosti in spretnosti na osnovi katerih sem sposoben učinkovitega sodelovanja z
drugo kulturo sem si pridobil…
* Izberite v kolikšni meri za vas določena trditev drži.
popolnoma
se ne
se ne
strinjam
strinjam

1. s temeljnim izobraževanjem za svoj poklic
2. z dodatnim izobraževanjem za svoj poklic
3. z oblikami vseživljenjskega izobraževanja
4. z izkušnjami na delovnem mestu

4

niti niti

se
strinjam

Q15 – Označite svoj spol.
moški
ženski
Q16 – V katero starostno obdobje spadate?
do 20 let
od 21 do 30 let
od 31 do 40 let
od 41 do 50 let
Q17 – Vaša dokončana stopnja izobrazbe je …
osnovna šola
srednja šola
višja ali visoka strokovna šola
univerzitetna izobrazba
magisterij, doktorat
Q18 – Ali se trenutno dodatno izobražujete?
DA, za pridobitev višje stopnje izobrazbe
DA, za strokovno izpopolnitev
NE
Q19 – Koliko tujih jezikov znate aktivno (pisna in ustna komunikacija)?
nobenega
1
2
3
več kot 3
Q20 – Izberite regijo, iz katere prihajate.
Prekmurje
Štajerska
Koroška
Gorenjska
Osrednja Slovenija
Dolenjska
Primorska

Zahvaljujem se Vam za čas in sodelovanje.
Lep dan še naprej.
Vesna Tanšek
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PRILOGA II.: Življenjepis

Osebni podatki:
Ime: Vesna TANŠEK
Datum rojstva: 20.1.1983
Kraj rojstva: Maribor
E-mail naslov: vesna.tansek@triera.net
Dosežena izobrazba:





Absolventka podiplomskega magistrskega študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti
Maribor, smer Mednarodna ekonomija;
2002–2007, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, univerzitetna diplomirana
ekonomistka z diplomo smeri Podjetništvo;
1998–2002,
Srednja šola - Ekonomska gimnazija Maribor, gimnazijska
maturantka;
1990–1998, Osnovna šola Maksa Durjave, Maribor.

Delovne izkušnje (zaposlitev):
Čas: od 1.1.2016
Ime podjetja: Expo Deko d.o.o., Miklavška cesta 57, SI-2311 Hoče
Zaposlitev ali delovno mesto: Komercialistka
Vsebina dela:
 logistika: razporejanje in naročanje vozil ter priprava potrebne transportne in
špedicijske dokumentacije;
 nabava: učinkovito in rentabilno nabavljanje potrebnega materiala za izvajanje
proizvodnega procesa;
 trženje proizvodnega programa: priprava potrebne dokumentacije (pogodbe,
ponudbe, aneksi, računi, razne vrste kalkulacij) in izvajanje marketinških
aktivnosti na tem področju z namenom pridobivanja novih poslov;
 materialno poslovanje: spremljanje in nadzor zalog reprodukcijskega in
potrošenega materiala ter obračunavanje proizvodnih nalogov.
Čas: od 1.8.2007
Ime podjetja: Expo Biro d.o.o., Miklavška cesta 57, SI-2311 Hoče
Zaposlitev ali delovno mesto: Komercialistka
Vsebina dela:
 logistika: razporejanje in naročanje vozil ter priprava potrebne transportne in
špedicijske dokumentacije;
 nabava: učinkovito in rentabilno nabavljanje potrebnega materiala za izvajanje
dejavnosti in realizacijo projektov;
 trženje šotorskega programa: priprava potrebne dokumentacije (pogodbe,
ponudbe, aneksi, računi, razne vrste kalkulacij), vodenje, organiziranje in nadzor
projektov ter izvajanje marketinških aktivnosti na tem področju.
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Delovne izkušnje (delo preko študentskega servisa):
Čas: 2004-2006
Ime podjetja: Expo Biro d.o.o., Miklavška cesta 57, SI- 2311 Hoče
Vsebina dela:
 administrativna dela v komerciali; opravljanje prakse v mentorskem podjetju
Čas: julij, 2003 / avgust, september, oktober, november, december 2002 / julij, 2001 /
avgust, 2000
Ime podjetja: Probanka d.d., Svetozarevska ulica 12, SI-2000 Maribor
Vsebina dela:
 administrativna dela v oddelku za depozite pravnih oseb in oddelku za kredite
pravnih oseb
Čas: julij, 1999
Ime podjetja: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije OE Maribor, Sodna ulica
15, SI- 2000 Maribor
Vsebina dela:
 administrativna dela na območju zdravstvenega zavarovanja.
Jeziki:
angleščina
nemščina
srbohrvaščina





Socialna znanja, organizacijska znanja in kompetence:











organizacijske in analitične sposobnosti (delitev nalog, nadzor rezultatov,
priprava analiz, ugotavljanje odmikov od plana in realizacije),
sposobnost vodenja delovnih skupin,
zmožnost timskega dela (iskanje novih rešitev, oblikovanje marketinških
aktivnosti itd.)
komunikacijske veščine (pogoj za delo z različnimi poslovnimi partnerji iz
različnih držav)
pogajalska sposobnost (s poslovnimi partnerji in člani tima),
pozitivna naravnanost,
dinamičnost,
fleksibilnost,
kreativnost,
samostojnost.
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Računalniška znanja in kompetence:




dobro poznavanje računalniškega paketa Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint, FrontPage, Access, Outlook)
osnovno poznavanje računalniških programov CorelDraw, AdobePhotoshop
znanje o uporabi svetovnega spleta www

Dodatna znanja:



vozniški izpit B-kategorije,
retorika 1, 12 urni seminar v Mariboru pri ge. Idi Baš.

Pisna dela:
 diplomsko delo z naslovom Analiza strategije vstopa družbe Expo Biro d.o.o. na
bolgarski trg; Maribor, 2007.
Hobiji:





rekreativno ukvarjanje s športom;
potovanja;
obisk kulturnih prireditev;
ljubiteljica knjig.

analitična – natančna – fleksibilna – samoiniciativna – kreativna – motivirana
pozitivno naravnana
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