
 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

 

DIPLOMSKA NALOGA 

 

NIKA KIKOVIČ 

 

KOPER, 2014 

D
IP

L
O

M
S

K
A

 N
A

L
O

G
A

 
N

IK
A

 K
IK

O
V

IČ
 

2
0
1
4
 





 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 
 

Diplomska naloga 

 

PRIMERJAVA ZNAČILNOSTI POSLOVNE 
KULTURE CIPRA IN SLOVENIJE 

 

Nika Kikovič 

 

Koper, 2014 Mentor: izr. prof. dr. Dragan Kesič 

 





 

III 

POVZETEK 

Diplomska naloga Primerjava značilnosti poslovne kulture Cipra in Slovenije opredeljuje 

pojme mednarodnega poslovanja, kulture in poslovne kulture, saj dobro poznavanje kulture v 

mednarodnem poslovanju/okolju pomeni konkurenčno prednost na trgu in s tem posledično 

lažje poslovanje podjetja. Raziskovali in preučevali smo sestavine poslovne kulture obeh 

držav, ki so v diplomski nalogi opredeljene na teoretičen in tudi na praktičen način. Na osnovi 

raziskovanja in preučevanja smo identificirali skupne točke ter razhajanja med poslovnima 

kulturama obeh držav in med seboj primerjali tudi njune značilnosti. 

Ključne besede: mednarodno poslovanje, kultura, poslovna kultura, Ciper, Slovenija. 

SUMMARY 

The thesis Comparison of characteristics of business culture in Cyprus and Slovenia shows 

and underlines notions such as international business, culture and business culture, because a 

good understanding of culture in international business/environment represents a competitive 

advantage on the market and consequently easier facilitating business. We researched and 

studied elements of business culture in both countries, which are in this thesis defined in the 

theoretical as well as practical manner. On the basis of research and study, we identified 

common points and differences between the business cultures of both countries and we also 

compared among themselves their features.  

Keywords: international business, culture, business culture, Cyprus, Slovenia. 
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1 UVOD 

Mednarodno poslovanje predstavlja poslovne aktivnosti, ki potekajo preko državne meje, 

predvsem z namenom, da zadovoljujejo cilje posameznikov, držav in podjetij. Od 

posameznikov oziroma podjetij zahteva aktivno delovanje, saj gre zelo dinamičen proces, ki 

je usmerjen k stalni rasti in razvoju. Še preden vstopimo v mednarodno poslovanje se moramo 

zavedati, da vstopamo v tako imenovano drugačno okolje, ki se od domačega razlikuje v 

ekonomiji, politiki, družbi, okolju, tehnologiji, pravu, kulturi, podjetje pa se mora v tem 

okolju znajti in se nanj prilagoditi (Makovec Brenčič idr. 2006, 11–12).  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Glede na avtorje kultura zajema več različnih pojmovanj. Kenda (2001, 90) je podal zelo 

široko definicijo o kulturi, ki se glasi: »Kultura pomeni skupek dosežkov ali vrednot človeške 

družbe in je rezultat človekovega delovanja in ustvarjanja. Nanaša se lahko na člane določene 

ožje skupine, širše skupnosti, določene organizacije ali na celotno družbo. Potem ko se 

uveljavi, prehaja iz generacije v generacijo, determinira vrednote, stališča in obnašanje 

posameznikov.« Pomembno je vedeti, da kultura ni vedno enaka, ampak se spreminja skladno 

z okoljem, v katerem nastaja. Hrastelj (2001, 26) pravi, da: »Kultura je kasneje v življenju 

pridobljena, ne pa prirojena.« Zajema sposobnost človeka za prilagajanje različnim 

okoliščinam in spretnost prenosa znanja na naslednje generacije. Ljudem daje občutek o tem, 

kdo sploh so, pripadnosti, kako naj se v družbi obnašajo in kaj naj delajo. Ima velik vpliv tudi 

na vedenje, moralo in produktivnost dela (Moran, Harris in Moran 2007, 6).  

Opredelitve skupaj predstavljajo dovolj široko, a ob enem specifično sliko o tem, kaj je 

kultura. Skupne točke definicij najdemo v tem, da vsi avtorji govorijo o sposobnostih, 

dosežkih in vrednotah človeške družbe hkrati pa ta omogoča prehajanje vedenja iz generacije 

v generacijo. Zavedati se moramo, da kulturo pridobimo skozi življenjski proces in nam ni 

prirojena. 

V današnjem času je pomembno nenehno in hitro prilagajanje na spremembe, ki nas 

vsakodnevno obdajajo na različnih področjih in poslovnih okoljih. Z uvedbo informacijske 

tehnologije so se nekateri deli sveta med seboj zbližali, vendar se s tem niso zmanjšale 

potrebe po osebnih stikih in pogajanjih s poslovnimi partnerji in strankami. Velja omeniti, da 

je poznavanje kulture temelj za doseganje uspeha pri poslovnih pogajanjih, saj nam tako 

skrajša čas pogajanj in pripomore k lažjemu dogovoru (Hrastelj 2001, 21–22).  

Podobno mnenje ima tudi Kenda (2001, 90), ki pravi: »Za uspešno mednarodno poslovanje je 

potrebno kulture drugih narodov spoznati, jih razumeti in se jim, v mejah dopustnega, 

poslovno prilagoditi.« Uspešnost posameznika ali podjetja v mednarodnem poslovanju je v 

njegovi hitrosti oziroma odzivnosti na prilagajanje kulturnim razlikam različnih držav. Dobro 
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poznavanje kulture tako pripomore k lažjemu poslovanju oziroma sklepanju poslov ter 

prinaša konkurenčno prednost. Predvsem pa se s poznavanjem kulture izognemo morebitnim 

nevšečnostim, ki jih povzročajo nesporazumi med poslovnimi partnerji, ki lahko pripeljejo do 

kulturnega šoka. Kultura je tako postala pomembna tema v mednarodnem poslovanju. 

Začetek pojava kulturnih razlik v Evropi sega v leto 1993 in sovpada z nastankom Evropske 

unije, ki je v nasprotju z Združenimi državami Amerike med seboj prepletla veliko različnih 

kultur. S tem je Evropska unija, z vidika kulturnih razlik, pridobila veliko prednost pri 

izdelavi proizvodov ter pri pretoku znanja in kapitala. Ravno iz vnašanja sestavin posameznih 

kultur v proizvode in poslovnih pogajanj, se je razvilo prepričanje, da sta kultura in trženje 

med seboj tesno povezana, kultura pa tako postane pomemben del mednarodnega poslovanja 

(Hrastelj 2001, 23). 

Ker je kultura pomembna sestavina mednarodnega poslovanja, smo se odločili v diplomski 

nalogi raziskati, preučiti in opredeliti značilnosti poslovnih kultur Slovenije in Cipra, državi 

med seboj primerjati in ugotoviti, kako obe kulturi vplivata na mednarodno poslovanje 

podjetij iz obeh držav. 

1.2 Namen in cilji 

Namen diplomske naloge je raziskati, preučiti in opredeliti značilnosti poslovnih kultur 

Slovenije in Cipra, jih med seboj primerjati in ugotoviti, kako obe kulturi vplivata na 

mednarodno poslovanje podjetij iz obeh držav. 

Cilji diplomske naloge so: 

· v teoretičnem delu opredeliti in analizirati pojme kot so mednarodno poslovanje, kultura 

in poslovna kultura, 

· identificirati poslovno – kulturne značilnosti Slovenije in Cipra, 

· ugotoviti, kako poslovna kultura vpliva na mednarodno poslovanje podjetij iz obeh držav, 

· ugotoviti razlike obeh poslovnih kultur ter podati priporočila za razvoj. 

1.3 Metode raziskovanja 

Pisanje diplomske naloge bo temeljilo na uporabi domačih in tujih knjižnih virov v povezavi z 

elektronskimi viri ter članki. V teoretičnem delu bomo z uporabo metode opisovanja ali 

deskripcije predstavljena teoretična izhodišča mednarodnega poslovanja in kulture. V prvem 

poglavju diplomske naloge bo definirano mednarodno poslovanje s sestavinami 

mednarodnega okolja in tveganji, drugo poglavje bo osredotočeno na opredelitev kulture. 

Zajemalo bo značilnosti in elemente kulture ter značilnosti poslovne kulture, osredotočene na 

jezik, poslovna pogajanja, poslovne sestanke, pozdravljanje, poslovno zabavo, geste, 

poslovna darila in oblačila. Metodi kompilacije in sinteze bodo v tem delu temelj za 
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primerjavo in pojasnilo stališč in sklepanj različnih avtorjev v povezavi z lastnimi 

ugotovitvami.  

V prvem delu empiričnega delu bodo za vsako državo posebej predstavljena zgodovina, 

gospodarstvo, demografija in poslovna kultura. S pomočjo komparativne metode bodo 

primerjane in predstavljene razlike ter podobnosti poslovno kulturnih značilnosti Slovenije in 

Cipra. V nadaljevanju bodo s pomočjo študije primera predstavljeni podatki o poslovni kulturi 

obeh držav iz različnih virov ter nadgrajeni s strukturiranim intervjujem. Omenjeni del 

diplomske naloge bo zajemal kvalitativno raziskavo. Temeljila bo na dveh strukturiranih 

intervjujih, ki jih bomo izvedli z zaposlenim v Sloveniji in na Cipru. Intervju bo vodilo pri 

ugotavljanju značilnosti in tudi neposredni primerjavi obeh poslovnih kultur. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Glavna predpostavka diplomske naloge je, da različnost kultur vpliva na mednarodno 

poslovanje, saj dobro poznavanje poslovne kulture posamezne države pripomore k lažjemu 

dogovoru za sklepanje poslov ter hkrati vodi h konkurenčni prednosti. 

V diplomski nalogi se bomo omejili le na poslovno kulturo Slovenije in Cipra. Pri izvedbi 

strukturiranih intervjujev ne bomo navajali konkretnih podjetij, v katerih so intervjuvanci 

zaposleni. Drugih omejitev v diplomski nalogi ne pričakujemo. 
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2 MEDNARODNO POSLOVANJE 

Mednarodno poslovanje oziroma poslovanje s tujino je zelo širok pojem, ki je sestavljen iz 

poslovnih aktivnosti, transakcij, ki potekajo izven poslovnega okolja domače države. Za 

mednarodno poslovanje je značilno, da poteka v vsaj dveh, lahko pa tudi v več državah sveta. 

Kot cilj lahko v mednarodnem poslovanju navedemo zadovoljevanje potreb potrošnikov, 

podjetij in držav. V mednarodnem poslovanju moramo za zadovoljevanje potrošnikov 

uporabiti vse poslovne aktivnosti, s pomočjo katerih bodo potrošniki deležni kakovostnega in 

dolgoročnega zadovoljevanja svojih potreb (Ruzzier in Kesič 2011, 11). 

2.1 Opredelitev mednarodnega poslovanja 

Ruzzier in Kesič (2011, 11) navajata: »Ko opredeljujemo mednarodno poslovanje, se moramo 

zavedati, da govorimo o poslovanju v različnih političnih, regulatornih, pravnih, socioloških, 

kulturoloških, komunikacijskih, managerskih in poslovnih okoljih, ki se med seboj močno 

razlikujejo po različnih pričakovanjih, zavedanju, vedenju, razumevanju, stopnjah doseženega 

gospodarskega razvoja, nakupnih in absorbcijskih sposobnostih, stopnji ozaveščenosti in 

razgledanosti potrošnikov ter njihovih pričakovanj. Mednarodno poslovanje je zahtevnejše, 

napornejše, kompleksnejše, dinamičnejše tudi bolj tvegano v primerjavi s poslovanjem na 

domačem, lokalnem trgu, a hkrati povezano tudi z večjimi izzivi in priložnostmi.« 

Preglednica 1:  Merila tržne privlačnosti države in konkurenčne prednosti podjetja 

Privlačnost trga/države Konkurenčna prednost 

Velikost trga Tržni delež 

Rast trga Trženjske sposobnosti in znanja v državi 

Kupna moč porabnikov Prilagojenost izdelka povpraševanju 

Sezone in tržna nihanja Cena 

Povprečna marža v dejavnosti Marža 

Konkurenčne značilnosti (vstopne ovire) Prepoznavnost 

Tržne omejitve Tehnološki položaj 

Vladne regulative Kakovost izdelka 

Infrastruktura Tržna podpora 

Ekonomska in politična stabilnost Kakovost distribucije in storitev 

Fizična oddaljenost od domačega trga Finančni viri, dostop do distribucijskih 
kanalov 

Vir: Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 124. 

Značilnosti mednarodnega poslovanja v današnjem času se kažejo v stalnih spremembah ter 

negotovosti, kajti gre za dnevno spreminjanje elementov ter pogojev, ki jih vsebuje 
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mednarodno poslovanje. Med pogoje spadajo vsakodnevno spreminjanje ponudnikov na trgu, 

čedalje večja konkurenca in neznanka v prihodnosti razvoja trga. Mednarodno poslovanje je 

poleg elementov in pogojev, ki jih vsebuje, sestavljeno tudi iz transakcij ter procesov, ki so 

ključni za hiter in dinamičen potek aktivnosti. V tem okolju lahko na dolgi rok uspejo le 

podjetja, ki so se pripravljena najhitreje prilagoditi vsem spremembam (Ruzzier in Kesič 

2011, 12). Podjetje si v današnjem času ne more privoščiti statičnega poslovanja v primeru, 

da je njegov cilj rast (Makovec Brenčič idr. 2006 , 11). 

V povezavi z mednarodnim poslovanjem sta pomembna pojma globalizacija in 

internacionalizacija podjetja. Makovec Brenčič idr. (2006, 17) trdijo, da: »Tako 

internacionalizacija kot globalizacija sta danes soodvisno povezani, saj omogoča globalizacija 

rast internacionalizacije podjetij in obratno. Globalizacija (pa tudi liberalizacija svetovne 

trgovine) namreč omogoča, da podjetja iščejo svoje vire preko meja, širijo svojo proizvodnjo 

preko meja ter razvijajo trženjske strategije na različnih trgih.«  

Globalizacija 

Globalizacija je zapleten pojav, ki je sestavljen iz ekonomije, družbene ekonomije in 

neekonomije. Je večdimenzionalen proces, ki zajema ekonomske, politične, sociološke, 

kulturne prvine ter želi ustvariti nove koristi. V mednarodnem poslovnem okolju in procesih 

je viden v tehnoloških inovacijah, znižanju trgovinskih, investicijskih ovir ter v konkurenci, ki 

je vse bolj neizmerna in hitra. Globalizacija v današnjem času pomeni vključevanje vseh 

udeležencev na trgu, kar se kaže v vse večji potrebi za povezovanje vseh proizvodov in 

podjetij na drugačen način, kot je deloval doslej. Globalizacija je sestavljena iz štirih 

vzvodov, med katere spadajo: tržni, okoljski, konkurenčni ter stroškovni (Makovec Brenčič 

idr. 2006, 14). 

Zgodovina globalizacije sega v 16. stoletje, vzporedno z razvojem kapitalizma in 

industrializacije. V povezavi z modernizacijo (15. stoletje) so se razvile zamisli o vzpostavitvi 

narodne skupnosti, vrednosti posameznika ter humanizma. Razvoj pojma globalizacija tako 

poteka skozi več faz. Prva faza je zaznamovala porast trgovine v svetu ter BDP (bruto domači 

proizvod). Druga faza je povzročila integracijo trgov, saj so investitorji iz Evrope začeli 

vlagati svoja sredstva v tujino, predvsem na ameriški trg, ker je bila na tem območju 

globalizacija zelo razvita. Tretja faza globalizacije je napovedala rušenje gospodarstva zaradi 

vstopa novih ovir iz politike, ki so preprečevale preseljevanje prebivalcev z revnejših območij 

sveta v razvitejše. Zadnja, četrta faza globalizacije sega v obdobje po 2. svetovni vojni. Začel 

se je pojav sprememb na družbenih ter gospodarskih področjih, te pa so bile neposredno 

povezane s politiko (Ruzzier in Kesič 2011, 20–21).  

Vzroke za globalizacijo lahko najdemo v nenehnih tehnoloških spremembah na tujem trgu, 

liberalizaciji tujih trgov, ideologiji ter v političnih odločitvah posameznih držav. Globalizacijo 
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in vzroke za njen nastanek lahko opredelimo tudi  kot skupek sprememb med seboj različnih 

kultur, ekonomije, tehnologije in politike (Ruzzier in Kesič 2011, 21). 

Prednosti globalizacije lahko najdemo v (Lasserre 2003, 17–18): 

· stroškovnih koristih, 

· časovnih koristih, 

· znanju, 

· arbitraži. 

Dejavnike, ki delujejo proti globalizaciji pa lahko najdemo v (Lasserre 2003, 19–21): 

· kulturnih dejavnikih, ki zajemajo odnose, vedenjske in socialne odnose, 

· tržnih dejavnikih: distribucija, prilagajanje in odzivnost, 

· tehnoloških dejavnikih: standardi, transport in jeziki, 

· pravnih dejavnikih: vprašanja v zvezi z uredbo in državno varnostjo. 

Internacionalizacija 

»Proces vstopa na tuje trge imenujemo internacionalizacija. Internacionalizacija podjetja se 

začne, ko podjetje s svojimi izdelki/storitvami vstopi na tuji trg, najpogosteje najprej z 

domačega trga oziroma države. V najširšem smislu se internacionalizacija nanaša na vse 

oblike mednarodnega ekonomskega sodelovanja. Predstavlja vključevanje podjetij v 

mednarodno menjavo in mednarodno proizvodnjo oz. postopno geografsko širjenje 

ekonomskih aktivnosti na mednarodnem trgu,« navaja Makovec Brenčič idr. (2006, 17).   

Eno izmed pomembnejših vprašanj v mednarodnem poslovanju zajema vprašanje o procesu 

oziroma načinu vstopa na mednarodni trg. »Žal pa ne obstaja idealna strategija vstopa, saj 

lahko različna podjetja uporabijo različne metode vstopa na istem trgu oziroma eno podjetje 

na več trgih. Najznačilnejši in hkrati tudi najtradicionalnejši poslovni aktivnosti v 

mednarodnem poslovanju sta izvoz in uvoz blaga ter storitev,« ugotavljata Ruzzier in Kesič 

(2011, 53). Podjetje mora na podlagi vprašanja pretehtati odločitev o izbiri ustreznega 

ciljnega trga. Pri tem pa mora upoštevati in preučiti (Dubrovski 2006, 183): 

· sestavine okolja, v katerega vstopa, 

· značilnosti in posebnosti proizvodov na izbranem trgu, 

· trg, na katerega želi vstopiti, 

· strategijo podjetja, 

· zmožnosti svojega podjetja. 

Pri vstopu na tuji trg se mora podjetje, poleg odločitev o načinu prodaje svojih proizvodov, 

osredotočiti tudi na: število in način aktivnosti, ki jih bo izvajalo, vrstni red, po katerem si 

bodo aktivnosti sledile, v kolikšni meri se bo podjetje prilagajalo značilnostim trga, na 
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katerega vstopa, ter o ustreznosti aktivnosti, ki jih podjetje izvaja v skladu s strategijo 

(Dubrovski 2006, 184).  

Preglednica 2 vsebuje tri načine vstopa na tuji trg, in sicer naložbeni, pogodbeni in izvozni 

način. Najznačilnejši vstop na tuji trg predstavlja izvoz. Gre za najvarčnejši vstop na tuji trg, 

saj vanj vlagamo razmeroma majhna sredstva, zatorej sta tudi nadzor in tveganje izvoza nizka. 

Najznačilnejša lastnost izvoznega načina vstopa je prilagodljivost.  

Izvozni načini vstopa zajemajo: posredni, neposredni in kooperativni izvoz (Ruzzier, Kesič in 

Mevlja 2008, 16).  

Drugi način vstopa na tuji trg predstavlja pogodbeni način, kjer pride do sklepa pogodbe s 

poslovnim partnerjem. Nadzor nad aktivnostmi je v pogodbenem načinu srednji, ravno tako 

tudi prilagodljivost. Ker smo pogodbeno vezani s poslovnim partnerjem, so sredstva, tveganje 

in lastništvo srednja/velika.  

Med najpogostejše oblike pogodbenega povezovanja spadajo: licenčno poslovanje, franšizing, 

skupna vlaganja, strateške povezave in pogodbena proizvodnja (Ruzzier, Kesič in Mevlja 

2008, 18).  

Tretji in najbolj tvegan način vstopa na tuji trg pa predstavlja naložbeni način, saj svoja 

sredstva vložimo v nakup proizvodne hale na tujem trgu. Prednost naložbenega načina sta 

vsekakor visok nadzor nad proizvodnjo in prodajo proizvodov ter lastništvo.  

Naložbeni način zajema: podružnice, lastne prodajne enote, skladišča in prodajne 

zastopnike/distributerje (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 19–20). 

Preglednica 2:  Osnovne značilnosti načinov vstopa na tuji trg 

Način 
vstopa 

Nadzor Tveganje Sredstva Fleksibilnost Lastništvo 

Naložbeni Visok Nizko Velika Nizka Veliko 

Pogodbeni Srednji  Srednje/visoko Srednja/velika Srednja Srednje/veliko 

Izvozni  Nizek  Nizko  Majhna  Visoka  Nizko 

Vir: Dubrovski 2006, 184. 

2.2 Sestavine in značilnosti mednarodnega okolja 

Sestavine mednarodnega okolja zajemajo vse lastnosti določenega tujega trga, ki lahko 

neposredno ali posredno vplivajo na poslovanje in delovanje podjetja na tem trgu oziroma na 

osnovna strateška vprašanja, ki so pomembna v mednarodnem poslovanju. Pomen 

posameznih sestavin se med seboj razlikuje, prav tako tudi vpliv na posamezne izdelke in 

storitve, saj nas pri sprejemanju poslovnih odločitev lahko zanima le značilnost, ki nam 
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predstavlja večjo pomembnost. Podjetje posamezno značilnost izbere na podlagi izdelka, ki 

ga ponuja, trga, na katerem želi izvažati, ter odvisno od načina vstopa na trg. Sestavine 

mednarodnega okolja predstavljajo pomemben element mednarodnega poslovanja, saj zaradi 

tega postane poslovanje na tujem trgu bistveno zahtevnejše od poslovanja na domačem trgu. 

Kot posledica omenjenih značilnosti se v mednarodnem poslovanju pojavljajo tveganja, ki so 

večja od tveganj na domačem trgu. S pomočjo dobrega poznavanja sestavin mednarodnega 

okolja lahko omenjena tveganja zaznavamo, predvidimo in minimaliziramo vpliv njihovih 

posledic na poslovanje podjetja (Dubrovski 2006, 121–122).  

Poznamo štiri skupine sestavin mednarodnega okolja (Dubrovski 2006, 121): 

· negospodarsko okolje, 

· gospodarsko okolje, 

· tržno okolje, 

· interno okolje. 

Preglednica 3:  Sestavine mednarodnega okolja 

Negospodarsko 

okolje 

Gospodarsko okolje Tržno okolje Interno okolje 

Politično okolje Mednarodne 

integracije 

Pravne razmere Interni marketing 

Kulturno in socialno 

okolje 

Zunanjegospodarska 

politika 

Konkurenca Izvozni potencial 

podjetja 

Geografsko okolje Monetarna politika Struktura distribucije  

Tehnološko okolje Gospodarska 

struktura 

Kupna moč  

Energetsko okolje Zunanjetrgovinska 

struktura 

Logistika  

Naravno okolje  Informacijski sistemi  

Vir: Dubrovski 2006, 122. 

Negospodarsko okolje  

Ko podjetje želi vstopiti na tuji trg oziroma na njem že posluje, se najprej seznani s 

sestavinami tržnega okolja (konkurenca, pravne razmere, kupna moč), saj se pri poslovanju s 

tem okoljem nenehno srečuje. Za uspešno poslovanje in obstanek na trgu je potrebno najprej 

dobro preučiti negospodarsko okolje, ker predstavlja oviro, ki lahko podjetju onemogoči in 

omeji poslovanje na želenem trgu. Negospodarsko okolje predstavlja začetno fazo pri pripravi 

podjetja za vstop v mednarodno poslovanje, šele pozneje sledi preučevanje sestavin 

gospodarskega, tržnega ter internega okolja. Negospodarsko okolje je sestavljeno iz 
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političnega, kulturno-sociološkega, geografskega, tehnološkega, energetskega in naravnega 

okolja (Dubrovski 2006, 121–122). 

Politično okolje zajema preučevanje političnega ozračja posamezne države. Politično okolje 

predstavlja podjetjem prvo oviro za vstop na tuji trg, vendar se ji s podrobnim seznanjenjem z 

oviro, podjetje lahko izogne. Med najbolj znano omejitev na tujem trgu spada carina, saj gre 

za dajatev uvoznika, ki jo predpiše posamezna država, v katero želimo uvažati (Dubrovski 

2006, 122–123).  

Kulturno-sociološko okolje predstavlja dejavnike v tesni povezavi s potrošniki. Dubrovski 

(2006, 133) navaja: »Kulturno-sociološko okolje je sestavljeno iz verskih sistemov, sistemov 

družine, vzgojno-izobraževalnih sistemov, socialnih sistemov, jezikov, nacionalizma, 

temperamenta, načina življenja. Zelo pomembne so predstave o vrednotah, iz katerih izvirajo 

značilnosti kulture v širšem smislu, ki so pomembne za ugotavljanje značilnosti posameznega 

trga, pri čemer je kulturno-socialno okolje bistveno pomembnejši dejavnik pri porabniških 

izdelkih kot pri medorganizacijskem marketingu.« 

Geografsko okolje predstavlja geografske značilnosti in vire (naravni viri, surovine, energija) 

posamezne države, v katero želi podjetje vstopiti. Geografsko okolje zajema tudi podatke o 

demografiji ter infrastrukturo posamezne države. Negospodarsko okolje zajema tudi 

tehnološko in energetsko okolje tujega trga. Pri tehnološkem okolju je pomembna tehnološka 

razvitost posamezne države, pri energetskem okolju pa preučujemo sestavine za katere 

menimo, da so povezane z našim proizvodom (Dubrovski 2006, 136). 

Naravno okolje zajema skrb za ekologijo. Nekatere države imajo veliko bolj razvite ekološke 

standarde od drugih, vendar uvajanje ekoloških predpisov za podjetja predstavlja pomemben 

dejavnik za razvoj proizvodov. Večja podjetja v razvitejših državah se želijo omenjenim 

predpisom izogniti. Uveljavitev ekoloških predpisov za poslovanje na tujem trgu je bolj v 

korist manjšim in nerazvitim podjetjem v državi, saj imajo tako boljše možnosti za vstop na 

tuji trg. Podjetjem pa se s tem odpirajo povsem novi trgi za razvoj rešitev pri zmanjševanju in 

omejevanju posledic onesnaževanja okolja (Dubrovski 2006, 137). 

Gospodarsko okolje 

Mednarodno gospodarsko okolje je sestavljeno iz zunanjegospodarske in monetarne politike, 

gospodarske in zunanjetrgovinske strukture ter gospodarskih integracij. Poznavo več vrst 

integracij, med katere spadajo politična, ekonomska unija, carina, skupni trg, prosta trgovina, 

sporazumi in ekonomsko sodelovanje, ki so pomembne za spodbujevanje in olajševanje 

trgovine v integracijah. Prednost članic integracij je, da lahko določajo pogoje pri poslovanju 

z drugimi državami ter integracijami. Poleg Evropske unije so v Evropi pomembne integracije 

še Evropsko združenje za prosto trgovino EFTA ter Srednjeevropski sporazum o prosti 
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trgovini CEFTA. Članstvo podjetjem v takih organizacijah prinaša prednost boljšega in 

hitrejšega pretoka proizvodov in kapitala ter ponuja večjo varnost, hitrejši gospodarski razvoj 

in rast. Kot pripravo za vstop v integracijo od podjetja zahteva prilagoditev sistemov, struktur 

in procesov ter dejavnosti (Dubrovski 2006, 137–140).  

Integracije imajo neposreden vpliv na potek tokov trgovine in vlaganj v gospodarstvu, saj na 

podlagi določanja tržnih pogojev vplivajo na konkurenčnost med podjetji, zato je za slednje 

pomembno, da so seznanjena z integracijami na trgu, na katerem poslujejo. Integracije imajo 

poleg prednosti, ki se kažejo v varnosti in hitrejšem pretoku proizvodov, tudi slabosti, saj 

predstavljajo negativne učinke na poslovanje v mednarodnem okolju predvsem z lastnimi 

pravili, ki jih oblikujejo za trgovanje na njihovem trgu. Z mednarodnim gospodarskim 

okoljem je povezana tudi monetarna politika, saj s pomočjo države ureja vrednost svojega 

denarja. Poznamo zunanjo in notranjo konvertibilnost, konvertibilnost za sprotne ter 

kapitalske transakcije. Podjetjem, ki želijo vstopiti na določen trg omogoča vpogled v stopnjo 

odprtosti trga v odnosih z drugimi trgi (Dubrovski 2006, 141–143). 

Tržno okolje 

Tržno okolje zajema naslednje sestavine: pravne razmere, konkurenco, strukturo distribucije, 

kupno moč, logistično in informacijsko okolje. Poznavanje pravnih razmer nam je v 

mednarodnem poslovanju v pomoč pri sodelovanju s tujimi poslovnimi partnerji pri sklepanju 

poslov in firmami, ki imajo različne pravne statuse. Prav tako pa se s poznavanjem pravnih 

razmer lahko izognemo posledicam, ki nastanejo zaradi nepoznavanja statusnih oblik podjetij. 

Pri preučevanju tržnega okolja moramo biti pozorni na konkurenco in natančno preučiti 

njihov položaj na trgu. Poznamo več vrst konkurence: prava konkurenca, monopolistična 

konkurenca, oligopol ter monopol. V okviru strukture distribucije moramo biti pozorni, da 

izberemo prave distribucijske kanale in načine vstopa na tuji trg. Kupna moč države oziroma 

trga predstavlja pomemben podatek za podjetje, saj lahko iz tega ugotovi, koliko izdatkov 

posamezniki ali gospodinjstva namenijo za določene proizvode ter možnost prodaje 

proizvodov podjetja na tem trgu. Pri logističnem okolju moramo biti pozorni na  geografski 

položaj trga, na katerem želimo poslovati, na sporazumevanje v določeni državi, na vire 

transportnega omrežja, skladiščenje ter prostotrgovinske cone. Informacijsko okolje 

predstavlja sisteme, ki so v vsaki državi med seboj različni, v nekaterih bolj, v drugih manj 

razviti. Informacijski sistemi pa so na nekaterih trgih pod strogim nadzorom države 

(Dubrovski 2006, 143–145).  

Interno okolje 

Interno okolje zajema sposobnosti podjetja za aktivno poslovanje v mednarodnem poslovnem 

okolju. Podjetje se velikokrat odloči za internacionalizacijo poslovanja, saj na domačem trgu, 
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zaradi zahtevnih razmer, ne najde motiva za poslovanje in se odloči za poslovanje na tujem 

trgu. Pri tem mora natančno analizirati dejavnike znotraj podjetja in svoje izvozne možnosti. 

Natančno preuči kulturo v podjetju, možnosti za vstop na tuji trg, želje managementa, 

strukturo podjetja ter možnosti podjetja pri razvijanju novih proizvodov za vstop v 

mednarodno poslovanje. Pomembno vlogo ima interni marketing, saj gre za neposredno 

povezavo podjetja s tujimi odjemalci. Predstavlja povezavo in usklajenost med marketinškimi 

zamislimi in zaposlenimi v podjetju, da lahko s skupnimi močmi naredita končni proizvod, ki 

je namenjen odjemalcem. Interni marketing je odgovoren tudi za reševanje konfliktov med 

različnimi področji v podjetju (Dubrovski 2006, 146). 

2.3 Tveganja v mednarodnem poslovanju 

Vsako podjetje, ki vstopa v domače ali tuje poslovno okolje, je izpostavljeno različnim 

tveganjem. Tuje poslovno okolje za podjetja predstavlja večji izziv in tveganje, saj vstopajo v 

okolje, ki je kompleksnejše in manj znano od domačega, hkrati pa od podjetja zahteva hitrost 

pri prilagajanju na spremembe iz okolja ter pazljivost pri sprejemanju odločitev. 

Nepoznavanje tujega poslovnega okolja pa lahko za podjetje pomeni sprejemanje napačnih 

odločitev, kar lahko vodi do posledic, ki posledično vplivajo na poslovanje. 

Dubrovski (2006, 147) pravi: »Nevarnost ali tveganje lahko opredelimo kot možnost 

negotovega nastopa pričakovanega dogodka, možnost nastopa drugačnega dogodka, kot smo 

predvidevali, ali nastopa dogodka ob drugem trenutku. Lahko ga definiramo tudi kot možnost 

izgube lastnine, popolnega ali delnega nedoseganja ciljev.« 

Podobno mnenje imata tudi Ruzzier in Kesič (2011, 83), ki pravita: »Tveganje je običajno 

povezano z negotovostjo bodočih dogodkov, ki lahko vplivajo na zmanjšanje verjetnosti 

doseganja načrtovanih ciljev in ki lahko negativno vplivajo na uspešnost poslovanja 

podjetja.« 

Vzroki za tveganja podjetij nastanejo zaradi (Ruzzier in Kesič 2011, 83): 

· slabšega in različnega vpogleda v politično v politično, ekonomsko in pravno ureditev tuje 

države, 

· težjega pridobivanja preverljivih informacij o poslovnih partnerjih in njihovih bonitetah, 

· daljših razdalj med poslovnimi partnerji v tujem poslovnem okolju, 

· ključne vloge političnih in ekonomskih dejavnikov za poslovanje podjetja. 

Tveganja v mednarodnem poslovanju se delijo na (Ruzzier in Kesič 2011, 84): 

· državna (politična) tveganja – lahko izhajajo iz političnega, ekonomskega in pravnega 

okolja države; imajo vpliv na poslovanje podjetja, 
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· finančna tveganja – zajemajo več oblik finančnih tveganj (tečajna, obrestna tveganja, 

valutna tveganja) ali neplačila (nelikvidnost, stečaj); imajo vpliv na finančno, poslovno 

stanje podjetja, 

· poslovna (operativna) tveganja – gre za tveganja tekočega poslovanja podjetja ter 

aktivnosti v mednarodnem poslovanju. 

Menimo, da se morajo podjetja z vstopom na tuji trg dobro seznaniti s tveganji, ki so jim 

izpostavljena pri poslovanju v tujem poslovnem okolju. Tveganja mora podjetje razumeti, jih 

obvladati ter se jim, če je le možno, izogniti.  

Nemoteno poslovanje in doseganje ciljev podjetja je v mednarodnem poslovanju torej 

mogoče le s hitrim zaznavanjem, predvidevanjem in minimaliziranjem tveganj, da v čim 

manjši meri vplivajo na zastavljene aktivnosti in cilje, ki si jih podjetje postavi. Hitrost 

zaznavanja tveganj pa je odvisna od uspešnosti podjetja, položaja na trgu ter njegove finančne 

stabilnosti (Ruzzier in Kesič 2011, 84). 

2.4 Mednarodno poslovanje in kultura 

Mednarodno poslovanje in kultura sta med seboj tesno povezana. »S stališča mednarodnega 

poslovanja je potrebna ugotovitev, da je kultura, ki je sestavljena iz norm in vrednot, religije, 

jezikov, družbenih organizacij in ustanov z različnimi vlogami, umetnosti in estetike, 

materialne kulture in življenjskih razmer ter nebesedne komunikacije, pogosto izredno 

konservativen dejavnik, ki ga kot takega mora mednarodni tržnik upoštevati,« meni 

Dubrovski (2006, 133).  

Podobnega mnenja sta tudi Prašnikar in Cirman (2005, 87), saj trdita: »Mednarodna podjetja 

delujejo v različnih kulturnih kontekstih. Za učinkovito poslovanje podjetja v globalnem 

okolju je pomembno poznati naslednje vidike kulture: jezik, religijo, vrednote in stališča, 

izobraževanje, družbene organizacije, tehnologijo in materialno kulturo, politiko in pravo.« 

Hrastelj (2001, 24) navaja: »Cilj mednarodnega poslovanja je slej ko prej doseganje in 

ohranjanje nadpovprečno donosnega poslovanja. Poti do tega cilja pa pripeljejo prek 

prilagajanja kupcem in porabnikom, tako da uresničujejo njihove želje, potrebe,  pričakovanja 

in sanjarjenja ter jim omogočijo ustvarjalno sodelovanje pri oblikovanju izdelkov in storitev. 

Menimo, da uspešno mednarodno poslovanje prihodnosti ne bo kulturološko nevtralno. To je 

lahko za nekatere še vedno ena izmed teoretičnih možnosti, ki pa po našem mnenju ne 

zagotavlja vzdržljive konkurenčnosti.«  

Skupne točke vseh avtorjev lahko najdemo v tem, da vsi avtorji govorijo o sestavinah kulture, 

ki je tesno povezana z mednarodnim poslovanjem, poznavanje in upoštevanje teh pa je pogoj 

za uspešno poslovanje in doseganje zastavljenih ciljev podjetja.  
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Poznavanje kulture pri poslovanju na tujem trgu je zelo pomembno predvsem zato, ker se v 

mednarodnem okolju srečujemo z veliko različnimi kulturami. Za japonsko poslovno kulturo 

so kot pozdrav značilni prikloni. 

Ključnega pomena je, da se pred vstopom v tuje poslovno okolje, seznanimo s kulturo 

posamezne države, jo dobro preučimo in analiziramo in šele nato začnemo poslovati s 

poslovnimi partnerji (slika 1).  

 

Slika 1: Japonska poslovna kultura 

Vir: Politiks 2013. 

Uspešnost poslovanja na tujem trgu je pretežno odvisna od sposobnosti in hitrosti podjetja za 

prilagajanje kulturnim razlikam. Kot primer bi lahko navedli očesni stik in rokovanje s 

poslovnimi partnerji. V Evropi in Združenih državah Amerike (ZDA) očesni stik in rokovanje 

med poslovnimi partnerji predstavlja spoštovanje in primerno obnašanje, na Japonskem pa sta 

zaradi drugačne kulture prepovedana.  
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3 KULTURA  

Kultura predstavlja pojav, za katerega, poznamo približno 200 različnih opredelitev različnih 

avtorjev. Zato se od avtorjev, ki preučujejo kulturo zahteva, da se pri opredeljevanju kulture 

ne osredotočajo na le eno samo definicijo (Hrastelj 2001, 25–26). Gre za zelo kompleksen 

pojem, saj nekateri znanstveniki ne želijo opredeliti pojma, nekateri uporabljajo zelo 

preproste definicije o kulturi oziroma se raje osredotočijo na nekatere aspekte v kulturi. Zato 

je opredelitev kulture, ki je znana po svoji komplekstnosti in pomembnosti, nastala iz 

številnih definicij, ki so nastale v času različnih teorij in pogledov na svet (Jelovac in Rek 

2010, 17). 

 

Slika 2: Vplivi različnih ravni kulture 

Vir: Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 51. 

Kultura zajema način organiziranosti ljudi za ukvarjanje s temeljnimi problemi preživetja, ki 

izhajajo iz narave. Sama kultura sicer predstavlja vse prej kot naravo, lahko pa trdimo, da 

velik vpliv na kulturo izhaja iz narave (Trompenaars 2003, 5). Tavčar (2000, 39) ima 

podobno mnenje in navaja: »Kultura je priučena, ne dedovana, izhaja iz družbenega okolja, ne 

iz genov. Z dednostjo so skušali pojasniti stabilnost razlik med kulturami posameznih skupin 

– in so premalo upoštevali vpliv učenja od prejšnjih generacij. Podmena o dednosti je tudi 

osnova za rasne teorije. Pojem kaže razlikovati od človeške narave in od osebnosti 

posameznika, čeprav meje niso jasne. Človeška narava je dedna, temeljna in vseobsežna 

osnova programov uma posameznika – je operacijski sistem. Osebnost posameznika je nabor 

programov uma, ki jih ta posameznik ne deli z drugimi; je deloma dedna, deloma priučena – 

skozi vpliv kolektivne programiranosti (kulture) in specifične osebne izkušnje posameznika.« 

Slika prikazuje tri glavne plasti kulture: človeško naravo, ki zajema vse ljudi in je dedna; 

kulturo, ki je sestavljena iz skupine oziroma kategorije ljudi in je priučena ter osebnosti, ki 

zajema posameznika in je dedna ter priučena. 
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OSEBNOST

Posameznik

»Osebni programi uma«

KULTURA

Skupina ali kategorija ljudi

»Kolektivni programi«

ČLOVEŠKA NARAVA

Vsi skoraj ljudje ljudi

»Operacijski sistem«

Dedna

in preučena

Preučena

Dedna

 

Slika 3: Plasti kulture 

Vir: Tavčar 2000, 39. 

Za kulturo je značilno, da jo človek zna prilagajati različnim okoliščinam, ki ga obdajajo, 

hkrati pa omogoča prenos spretnosti in znanja na naslednje generacije. Kultura daje skupini 

ljudi občutek pripadnosti, kdo sploh so, kako naj se v določenih trenutkih obnašajo, moralo, 

produktivnost pri izvajanju dela. Najpomembnejši elementi kulture vključujejo vrednote, 

vzorce in etiko, saj vplivajo na odnose med vsemi zaposlenimi v podjetju. Zato lahko trdimo, 

da je kultura dinamičen pojav in jo lahko razumemo tudi kot gonilno silo človeškega vedenja 

(Moran, Harris in Moran 2007, 6). 

3.1 Opredelitev kulture 

Kot smo že prej omenili, pojma kultura ne moremo opredeliti z samo eno definicijo, zato smo 

v diplomski nalogi podali več različnih opredelitev kulture različnih avtorjev. 

Prvotni izvor besede kultura izhaja iz latinščine, v kateri beseda pomeni obdelovanje, vzgojo 

ter izobrazbo. Prvič smo se z besedo kultura seznanili iz poljedelstva, saj je pomenil 

obdelovanje zemlje, negovanje in gojenje ter rejo. Pomen besede kultura smo lahko zasledili 

tudi v izobraženosti, spoštovanju drugih ter v oplemenitenju. Kulturo pa lahko, v prenesenem 

pomenu, razumemo tudi kot gospodarski in moralni ter znanstveni razvoj ljudi. Nanaša se 

predvsem na človekovo ustvarjanje, kar se posledično kaže v vrednotah in normah ljudi ter 

njihovih vzorcih obnašanja (Jelovac 2000, 9). 

Tavčar (2000, 3) je pri opredeljevanju definicije kulture, pojem nadgradil še z opredelitvijo o 

kulturi organizacije ter kulturi okolja, in sicer: »Kultura obsega vrednote, vzorce in navade, ki 

prevladujejo v organizaciji ter značilnosti neformalnih razmerij med sodelavci. Kultura 

organizacije je nabor mnenj, pričakovanj in vrednot, ki jih spoznajo in si jih delijo člani 

organizacije in ki se prenašajo iz roda v rod. Kultura okolja je skupek vseh materialnih in 
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nematerialnih vrednot, ki jih je človek ustvaril v svoji zgodovinski praksi. To delo obravnava 

nematerialni (duhovni) vidik kulture okolja; ta obsega vrednote, vzore in navade, ki 

prevladujejo v danem okolju.« 

Hrastelj (2001, 26) podaja več različnih opredelitev kulture: 

· kulturo predstavljajo norme, ki so sestavljene iz vrednot in prepričanj ter odnosov, 

· kultura želi rešiti probleme, ki nastajajo na tradicionalen način, 

· kultura predstavlja že naučeno in skrbi, da le tega nebi pozabili,  

· kultura omogoča vsem ljudem, da se počutijo pripadni državi in skupnosti, 

· kultura povezuje skupino ljudi med seboj in predstavlja način življenja, 

· kultura  predstavlja skupino ljudi in se razlikuje od osebnosti vsakega posameznika, 

· kulturo predstavljajo priučeni vzorci obnašanja članov določene družbene skupine. 

Bistvo kulture je predvsem v (Jelovac 2000, 13): 

· zavesti o sebi, prostoru in času, v katerem živimo,  

· zavesti, ki obsega vse, kar je v povezavi z našo mislijo in delovanjem, 

· zavedanju vseh o razumevanju preteklosti, oblikovanju sedanjosti in pripravljanju načrtov 

za prihodnost, 

· sestavinah in elementih kulture, med katere spadajo jezik, vrednote in norme, vera, 

tradicija, 

· prostoru, kjer lahko vzdržujemo zavest: država, Evropa in svet, 

· kulturi, ki predstavlja identiteto, kamor spadajo: osebna, lokalna in nacionalna ter 

civilizacijska identiteta. 

Schein (1992, 10–16, citirano po Tavčar 2000, 40) navaja: »Kultura obsega vse, česar se je 

skupina naučila v svojem obstoju: vedenjske, čustvene in spoznavne sestavine celovitega 

psihološkega delovanja članov skupine.« 

3.2 Značilnosti kulture 

Jelovac (2000, 10) navaja: »Ena od pomembnih značilnosti kulture je označevanje lastnosti 

človeka glede na obvladovanje, uporabljanje splošno uveljavljenih norm, veljavnih načel in 

pravil pri vedenju in ravnanju v nekem družbenem okolju.«  

Kultura predstavlja vodilno silo človekovega vedenja, zato smo predstavili deset kategorij, ki 

so nam v pomoč pri razumevanju kulture:  

Zavedanje sebe in prostora 

Samozadovoljstvo se v različnih kulturah izraža različno. Za nekatere kulture je značilno, da 

so bolj strukturirane in formalne, medtem ko za druge kulture veljata fleksibilnost in 
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neformalnost. Ameriška kultura je bolj zaprta kultura, saj natančno določa posameznikov 

prostor, v nasprotju z latinsko, vietnamsko družbo, kjer je kultura bolj odprta (Moran, Harris 

in Moran 2007, 7).  

Komunikacija in jezik 

Komunikacijski sistemi se zaradi besednega in nebesednega sporazumevanja med seboj 

razlikujejo. Če izvzamemo tuji jezik, imajo države lahko več uradnih jezikov ter znotraj vsake 

jezikovne skupine tudi različna narečja, sleng in naglase. Ravno tako predstavljajo velik 

pomen kretnje, ki so v vsaki kulturi različne. Zelo pomembna je tudi subkultura, kjer lahko 

navedemo primer vojske, saj uporablja mednarodne signale za pozdravljanje (Moran, Harris 

in Moran 2007, 7). 

Obleka in videz 

Zajema zunanji videz in obleko, ki se razlikujeta med različnimi kulturami. Kot primer lahko 

predstavimo japonski kimono, afriške lase ter angleški klobuk in dežnik. Ženske v nekaterih 

kulturah uporabljajo kozmetična sredstva za izražanje lepote, medtem ko se v drugih kulturah, 

plemenih mažejo za bitke. Oblačila imajo velik pomen tudi v subkulturi, saj se na primer od 

poslovnežev zahteva formalen videz, mladi po vsem svetu nosijo hlače iz džinsa, uniforme za 

razločevanje – policisti, vojska, šolarji (Moran, Harris in Moran 2007, 7).  

Hrana in prehranjevalne navade 

Kultura ima velik vpliv tudi na hrano in prehranjevalne navade prebivalstva določenega 

kulturološkega območja. Vsaka kultura ima drugačno pripravljeno in postreženo hrano. Kot 

primer bi lahko navedli, da nekatere živali v naši kulturi predstavljajo domače živali oziroma 

hišne ljubljenčke, v drugi kulturi pa te predstavljajo hrano. Nekatere kulture, predvsem 

muslimanska in hinduizem, imajo zaradi vere prepoved uživanja svinjine in govedine. 

Restavracije po vsem svetu ponujajo različno hrano, tudi lokalne jedi, da bi zadovoljili vse 

okuse med kulturami. Razliko med prehranjevalnimi navadami lahko zasledimo pri različnih 

načinih uživanja hrane, in sicer z jedilnim priborom, kitajskimi palčkami ter rokami (Moran, 

Harris in Moran 2007, 8).  

Čas in zavedanje časa 

Čas vsaka kultura jemlje drugače. Značilnost evropske in ameriške kulture je točnost, kar pa 

ne velja za latinsko ameriško in nekatere azijske države, saj v teh zamujanje predstavlja del 

njihove kulture. Točnost je v nekaterih kulturah povezana tudi s starostjo posameznika ter 

položajem, na katerem posameznik opravlja svoje delo, zato se od nadrejenega pričakuje, da 



18 

na sestanek pride zadnji, podrejeni pa pravočasno. Nekatere kulture še danes nimajo razvitega 

časa, ampak se še vedno časovno orientirajo po sončnem vzhodu in zahodu. Ravno tako 

prihaja do razlik v letnih časih, kjer se posamezne kulture orientirajo po štirih letnih časih, 

druge pa po sušnem ter deževnem obdobju (Moran, Harris in Moran 2007, 8).  

Odnosi in razmerja med ljudmi 

Kultura opredeljuje ljudi po starosti, spolu, statusu, sorodstvu ter tudi po modrosti, moči in 

premoženju. Družina predstavlja najbolj znano ureditev po omenjenih značilnostih, lahko je 

majhna ali velika – v hindujskem svetu družina pod eno streho zajema mamo, očeta, otroke, 

starše, stare starše, strice, tete ter sestrične in bratrance. Za nekatere kulture je značilno, da 

imajo moški lahko več žensk, v drugih je to prepovedano, nekatere kulture izražajo 

spoštovanje do starejših, v nekaterih kulturah so ženske enakovredne moškim, v drugih pa 

morajo biti zaradi podrejenega položaja celo zakrite. Razmerja med ljudmi lahko vidimo na 

primer v vojski, kjer velja klasična določitev razmerja po rangu in protokolu, kot je razmerje 

med častnikom in vpoklicanim osebjem (Moran, Harris in Moran 2007, 8). 

Vrednote in norme 

Sistemi vrednot in prioritet se med skupinami razlikujejo, saj se nekatere skupine oziroma 

kulture borijo za preživetje in osnovne potrebščine za življenje, kot so hrana in prebivališče, v 

nasprotju z drugimi kulturami, ki imajo višje vrednote in si lahko privoščijo, dobijo službo, 

denar in dobrine. Norme, ki zajemajo pravila, standarde, se razvijejo iz vrednot posamezne 

kulture (Moran, Harris in Moran 2007, 8).  

Stališča in prepričanja (vera) 

Ena izmed pomembnih klasifikacij kulture je prepričanje ljudi, saj le-ta vpliva na njihovo 

vedenje in vedenje drugih ter na dogajanja v mislih. Zanimanje ljudi za nadnaravnost je 

veliko, kar lahko sklepamo tudi iz vere in njihovih verskih navad. Za nekatere kulture je 

značilno, da verjamejo v duhove ter da imajo nekatere stvari dušo. Iz zgodovine razvoja 

človeka lahko ugotovimo, da človek izhaja iz stopnje duhovnega zavedanja. Judaizem, 

krščanstvo in islamska vera imajo velik vpliv na države z zahoda, medtem ko imata na 

vzhodne in azijske države večji vpliv budizem in hinduizem. Vera ima tako velik vpliv na 

dojemanje življenja in smrti človeka (Moran, Harris in Moran 2007, 9–10). 

Miselni proces in učenje 

Kulture med seboj različno spodbujajo miselni proces, kar se kaže v različnem mišljenju in 

učenju ljudi. Miselni proces ponotranji kulturo in vključuje, kako ljudje pridobivajo ter 
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razumejo informacije. Življenje opredeljuje, ali bo imelo učenje posledice oziroma koristi. V 

nekaterih kulturah bolj poudarjajo miselno razmišljanje in učenje, medtem ko nekatere bolj 

poudarjajo abstraktno mišljenje ljudi. Vsaka kultura ima različen proces sklepanja, ki ga kaže 

na svoj, najprepoznavnejši način (Moran, Harris in Moran 2007, 10). 

Delovna praksa in navade 

Naslednja dimenzija, delovna praksa in navade, se v kulturi izraža skozi odnos ljudi do dela, v 

delitvi dela, praksi in navadah ter tudi napredovanju. Delo zajema trud in prizadevanje za 

dosego zadanega cilja podjetja, lahko pa tudi za proizvodnjo nekega proizvoda. Za nekatere 

kulture, predvsem za Japonsko, je značilno, da pri delu sodeluje celotna družina zaposlenega. 

Razvoj ljudi je v zgodovini potekal po naslednjem zaporedju: najprej so bili ljudje lovci, 

sledili so kmetje in nato šele kot delavci v industriji. V preteklosti je delo temeljilo predvsem 

na fizičnem delu in moči, v današnjem času pa delo zahteva od zaposlenega hitro miselno 

zmožnosti in energijo. Dodatna dimenzija prepoznavanja kulture zajema nagrade, spodbude, 

odlikovanja in napredovanje na delovnem mestu (Moran, Harris in Moran 2007, 10). 

3.3 Elementi kulture  

»Vsak človek kot posameznik se rodi v družbi, ki ima že izoblikovan način življenja, pravila 

vedenja, verovanja in prepričanja o sebi in svetu, tehnologijo, s katero obvladuje ali poskuša 

obvladovati naravno okolje, številne druge materialne objekte. Če hoče preživeti, se mora 

vsak novi član družbe naučiti spretnosti, navad, znanj, pravil vedenja, ki so značilni za neko 

družbo. Človek namreč poleg tega, da živi v naravnem okolju, tudi sam ustvarja novo okolje, 

ki ni nič drugega kot kultura,« navajajo Barle idr. (2000, 29).  

Pojav kulture lahko zaznamo v okoliščinah, ko ljudje komuniciramo in s tem vplivamo ter se 

prilagajamo drug drugemu. Med seboj dosegamo sporazume, vzpostavljamo skupni jezik in 

pisavo ter snujemo nove ideje, vzorce vedenja in pričakovanja (Treven 2001, 41). Avtorji, ki 

delujejo na področju poslovno-organizacijskih ved menijo, da obstaja do sedem sestavin 

kulture, ki imajo močan vpliv na mednarodno poslovanje (Hrastelj 2001, 29). V diplomski 

nalogi smo opredelili naslednje sestavine kulture: 

· jezik, 

· vero, 

· vrednote in norme, 

· šege in običaje, 

· materialno kulturo, 

· izobrazbo, 

· estetiko. 
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3.3.1 Jezik 

Jezik v mednarodnem poslovanju predstavlja ogledalo kulture. Francoska akademija znanosti 

in umetnosti je z raziskavo ugotovila, da obstaja 2.796 jezikov, od tega se 100 jezikov, med 

njimi je najbolj znana angleščina, uporablja v mednarodnem poslovanju (Makovec Brenčič in 

Hrastelj 2003, 259). Z vstopom v mednarodno poslovanje, se zahteva znanje in razumevanje 

jezika določene države. Težave nastopijo pri pogajanjih med prevajalci, saj lahko pride do 

prekinjene komunikacije, zato se tujci raje odločajo za pogajanje v tujem jeziku. Prevajalci so 

nam v pomoč pri pridobivanju informacij o kulturi na določenem trgu, na katerega želimo 

vstopiti. Poleg verbalnega komuniciranja moramo poseben poudarek nameniti tudi 

nebesednemu sporazumevanju (Hrastelj 1995, 366–367).  

Poznavanje jezika v mednarodnem poslovanju ima naslednje prednosti (Kenda 2001, 92): 

· boljše razumevanje med poslovnimi partnerji, izognemo se prevajanju,  

· domačini so bolj odprti in pripravljeni na pogovor, če govorimo v njihovem jeziku, 

· omogoča nam razumevanje podrobnosti pri pogovoru, 

· razumevanje kulture določene države, v katero vstopamo. 

Nebesedno/neverbalno komuniciranje zajema šest sestavin, med katere spadajo: čas, 

prostorska razdalja, predmeti, prijateljstvo, sporazumi in kontekst. Kulture se med seboj 

razlikujejo glede na dojemanje časa. Evropska kultura vodi k prizadevanju za natančnost in 

točnost pri dogovorjenih rokih. Za kulturo arabskih držav je značilno, da bodo poslovni 

partnerji manj točni in se ne vznemirjajo zaradi zamud. Dojemanje prostora se nanaša na 

razdaljo v interakciji med posamezni poslovnimi partnerji, predmeti pa so povezani s 

finančnim premoženjem. Prijateljstva so v različnih kultura sklenjena in vzdrževana precej 

drugače, saj so nekatere kulture znane po zelo hitrem sklepanju prijateljstev. Za sporazume 

oziroma pogodbe, je v zahodnem delu sveta značilno, da so sklenjene pisno, medtem ko za 

sklenitev pogodbe na vzhodu sveta, zadostuje tudi ustni dogovor. Kontekst je v azijskih 

državah zelo pomemben, saj dajejo poudarek na poslovne partnerje in okolje v katerem 

sklepajo posle (Lasserre 2003, 289).  

Kultura ima velik vpliv na nebesedno sporazumevanje, saj se sogovorci večine pomena svojih 

kretenj, gest in mimike sploh ne zavedajo. Zato so posamezne kulture v sklopu svoje tradicije 

razvile vedenjske vzorce in telesne gibe, ki nosijo določen simbolični pomen. Za uspešno 

medkulturno komuniciranje je ključno poznavanje in razlikovanje med kretnjami in 

mimikami različnih kultur ter nebesednimi znaki, med katere spadajo: 

· kretnje – kretnje in njihova uporaba se med različnimi kulturami razlikujejo. Pogosto 

uporabo kretenj lahko zasledimo v Italiji, Grčiji in nekaterih državah Latinske Amerike, v 

Zahodni Evropi pa so kretnje manj pogoste, na Japonskem in Kitajskem pa kretenj skoraj 

ne uporabljajo, saj držijo roke ob telesu (Treven 2001, povzeto po Jelovac in Rek 2010, 

90);  
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· dotik in očesni stik – v Latinski Ameriki in Sredozemlju so v nasprotju s severno Evropo 

pogostejši dotiki pri komuniciranju, medtem ko v nekaterih delih Azije, dotiki s tujci in 

člani družine niso prisotni. Za ZDA je značilen trden stisk roke, v Latinski Ameriki pa 

pričakujejo nežen stisk. Očesni stik pri sporazumevanju med poslovnimi partnerj pomeni 

dobro komunikacijo v Sloveniji in ZDA, medtem ko je za japonsko in kitajsko kulturo 

prepovedan oziroma se ga izogibajo; 

· prostorska razdalja – predstavlja velik pomen in je odvisna od norm v različnih kulturah. 

Manjša razdalja pri komuniciranju je značilna za južne evropske države, Južno Ameriko 

in Bližnji vzhod. Večja razdalja med sogovorci pa je značilna za Azijo, severno Evropo in 

Ameriko (Jelovac in Rek 2010, 90–91). 

3.3.2 Vera 

Vera predstavlja pomembno prepričanje, saj je približno 80 odstotkov prebivalcev versko 

opredeljenih. Vera oblikuje pripadnikom odnos do dela in potrošnje, odgovornost ter 

načrtovanje prihodnosti. Ima velik vpliv na odnos do dela, varčevanje ter investiranje. 

Protestantska vera od pripadnikov zahteva varčevanje, trdo delo, zadržanost in uspeh v obliki 

čaščenja. Podobno bi lahko trdili tudi za azijske religije. Za islamsko vero je značilno, da ima 

posameznik obvezo do skupnosti. Ustvarjanje dobička je upravičeno le na podlagi poštenega 

pridobivanja sredstev, torej če ne gre za prevare. Ravno tako je za islamsko vero značilno tudi 

prepovedano zaračunavanje obresti. Vera ima pomemben vpliv na potrošnjo in proizvodnjo 

izdelkov in storitev, saj v času krščanskih praznikov (predvsem božičnih) poraste potrošnja, 

hkrati pa zaradi praznikov upade proizvodnja (Kenda 2001, 93).  

3.3.3 Vrednote in norme 

Hrastelj (1995, 365) opredeljuje vrednote in norme: »Medtem ko so družbene norme sprejeta 

pravila, standardi in vedenjski modeli, so vrednote globoko zakoreninjene ideje, ki so brez 

norm, vse pa usmerjajo družbeno življenje.« Za vrednote je značilno, da so sistem idej in 

prepričanj o tem, kaj je za neko družbo dobro in zaželeno (Barle idr. 2000, 36). 

Podobno mnenje ima tudi Kenda (2001, 94), ki navaja: »Vrednote in prepričanja se nanašajo 

na pomen, ki jih posamezniki iz določenih kulturnih sredin pripisujejo vprašanjem o tem, kaj 

je prav in kaj ni, kaj je dobro in kaj slabo, kaj je pomembno in kaj nepomembno. V nekaterih 

državah pomeni npr. ljubezen do domovine najvišjo vrednoto, v drugih je ta povsem brez 

pomena. V enih državah uživajo narodni umetniki (slikarji, kiparji, pesniki) velik ugled, še 

zlasti, ko se ti poistovetijo z nacionalno kulturo, v drugih pa se tega komaj zavedajo. Odnos in 

obnašanje do žensk sta v različnih kulturnih okoljih različna, podobno velja za odnos do 

mode.«  
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S tem se strinja tudi Barle idr. (2000, 35), saj pravi: »Norme opredeljujemo kot pravila, ki 

nam povedo, kaj je v določeni družbi sprejemljivo in kaj ne, kakšen način vedenja se od 

pripadnikov določene družbe pričakuje ali zahteva, kako je treba ravnati v posameznih 

okoliščinah, katero ravnanje je prepovedano. Izražene so kot prepovedi in zapovedi, nekatere 

pa tudi kot samo ohlapno opredeljena navodila.«  

Vsi avtorji se med seboj strinjajo, da so vrednote in norme predstavljajo pomemben element 

kulture. Norme, ki izhajajo iz vrednot, opredeljujejo predvsem kot pravila za človekovo 

vedenje v družbi, ki se kažejo v komunikaciji, oblačenju posameznikov, obnašanju znotraj 

družine ter pri iskanju osnovnih potrebščin za življenje, kot sta na primer služba in 

prebivališče. Značilnosti vrednot pa so ideje in prepričanja, kaj je za družbo dobro in kaj ne. 

Vse posebnosti so za podjetje, ki želi vstopiti v mednarodno poslovanje, zelo pomembne, 

predvsem za ustvarjanje medsebojnega zaupanja in pozitivnega razpoloženja med zaposlenimi 

v podjetju. Uspeh pri prodaji proizvodov podjetja je neposredno povezan s poznavanjem ter 

razumevanjem vrednot posamezne države. Kot primer lahko navedemo ameriško kulturo, ki v 

očeh mladih predstavlja bistvo zabave, filmov in prehrane, vendar pa moramo poudariti, da 

imajo ravno ameriška kultura in vrednote v očeh nekaterih drugih držav negativen predznak 

(Kenda 2001, 94). 

3.3.4 Šege in običaji 

Šege in običaji obsegajo načine obnašanja posameznikov v družbi, med katere spadajo: 

obnašanje pri jedi, komuniciranje, predstavljanje in rokovanje z ljudmi. Vsaka kultura ima 

svoje šege in običaje. Za Evropo, Ameriko in Japonsko je značilna točnost poslovnih 

partnerjev, kar predstavlja predpogoj za poslovanje, medtem ko je za Latinsko Ameriko 

zamujanje dovoljeno. Ravno tako moramo biti pri poslovanju z različnimi kulturami pozorni 

na način sklepanja poslov. V Ameriki je dovoljeno pogovarjanje o poslu med igranjem golfa, 

na Japonskem pa takšno sklepanje posla ni običajno in predstavlja nespoštovanje (Kenda 

2001, 95).  

3.3.5 Materialna kultura 

Materialna kultura predstavlja življenjsko raven ljudi in gospodarski razvoj, ki je tesno 

povezan z ugodjem družbe, saj zajema ugodja v prehrani, oblačilih, stanovanjski in 

zdravstveni kulturi. Materialna kultura ima vpliv na prosti čas in aktivnosti porabnika ter 

odločitev, da bo več časa posvetil izbiri in presoji proizvodov (Hrastelj 1995, 367–368).  

Uspešnost ocene pri materialni kulturi predstavlja velik vpliv pri sprejemanju odločitev za 

uvajanje posameznih izdelkov na nove trge, prav tako pa vpliva na uspeh in možnost 
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oglaševanja določenega izdelka. Za materialno kulturo je značilno, da je sestavljena iz treh 

infrastruktur, med katere spadajo (Kenda 2001, 95): 

· gospodarska infrastruktura – zajema transportni sistem in komunikacije ter energetske 

zmogljivosti, 

· družbena infrastruktura – zajema zdravstveni in izobraževalni sistem ter stanovanjsko 

gradnjo, 

· finančna infrastruktura – se kaže v bančnih, zavarovalnih ter finančnih storitvah, ki so 

razpoložljive in kakovostne. 

3.3.6 Izobrazba 

V opredelitvah kulture lahko najdemo, da je izobrazba priučena in privzgojena ter jo lahko 

pridobivamo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ali s samoizobraževanjem. Merilo 

izobraženosti je bila nekoč stopnja pismenosti prebivalstva določene države in je bila v 

pomoč pri olajševanju sestave komunikacijskega miksa. V današnjem času se preučujejo 

kakovost izobraževalnih programov, vzporedni obstoj proizvodov, vzorci porab ter vedenjske 

navade pri vstopanju na tuje trge (Hrastelj 1995, 367). 

3.3.7 Estetika 

Določena kultura ima na estetiko različne poglede. Iz tega izhaja, da opisujejo privlačne in 

neprivlačne oblike, barve in zvoke (Hrastelj 1995, 367). Estetika poudarja vidik 

vsakodnevnega življenja in preučuje merila okusa in lepote (Makovec Brenčič in Hrastelj 

2003, 261). Povezana je s pojmom etika.  

Etika 

»Etika je skupek pravil, po katerem se dejanja posameznikov ali skupine presojajo po 

kriteriju, kaj je prav in kaj narobe, kaj je dovoljeno in kaj ne. Te kriterije postavlja 

posameznik ali skupnost in po njih se presoja moralna sprejemljivost človekovih dejanj. Etika 

je odvisna od presoje posameznikov oziroma skupine, vendar ima vsaka skupina svoja merila 

etičnosti. Kar je v eni kulturi nekaj povsem sprejemljivega in etičnega, druga kultura z 

drugačnimi etičnimi načeli včasih obsodi kot neetično in nemoralno. V eni kulturi je dajanje 

poslovnih daril običaj, drugje pa se sprejemanje daril obravnava kot oblika podkupovanja,« 

ugotavljata Ruzzier in Kesič (2011, 145). 

Etika predstavlja (Jelovac 2000, 85–88; Tavčar 2000, 143): 

· filozofsko vedo, saj raziskuje človekov odnos do ravnanja in značaj drugih ljudi ter sebe z 

ločevanjem dobrega in slabega, 

· ukvarja se s pojasnjevanjem in ocenjevanjem morale, 
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· ukvarja se z izvorom moralnosti ljudi, preučuje njihovo ravnanje in obnašanje, značaj ter 

delovanje.  

3.4 Značilnosti poslovne kulture 

Poslovna kultura, ki je del splošne kulture, predstavlja ugled podjetja in se kaže v spoštovanju 

do vseh zaposlenih, ki v podjetju sodelujejo. Poslovna kultura temelji na uspešni poslovni 

komunikaciji in vzpostavitvi dobrih poslovnih odnosov. V diplomski nalogi smo predstavili 

več različnih značilnosti poslovne kulture, med katere spadajo jezik in poslovno 

komuniciranje, poslovna pogajanja, poslovni sestanki, poslovna zabava, poslovna darila, 

geste, pozdravljanje in poslovna oblačila.  

Jezik in poslovno komuniciranje 

Ob vstopu v mednarodno poslovno okolje, moramo dobro poznati jezik posamezne države, v 

katero želimo vstopiti. Ruzzier in Kesič (2011, 134) menita: »Poslovno komuniciranje je ena 

glavnih dejavnosti mednarodnega poslovanja, saj lahko dosežemo zastavljeni cilj le s pravilno 

izbiro komunikacije, poznavanjem kulture sogovorca in pravo ponudbo.« Značilnost 

poslovnega komuniciranja je ciljna naravnanost in usmerjenost za doseganje ciljev v podjetju. 

Poleg tega pa morajo biti cilji pri poslovnem komuniciranju dosegljivi ter merljivi. 

Učinkovito poslovno komuniciranje lahko opredelimo kot stanje, ko so čas in sredstva 

sorazmerna z rezultatom, vednar to še ne pomeni, da je poslovanje uspešno, saj lahko kljub 

temu ne sklenemo posla. Komuniciranje lahko delimo na verbalno, kamor spadata pisno in 

ustno komuniciranje, ter nebesedno, ki zajema govorico telesa, dotik in razdaljo med 

sogovorcema ter čas (Ruzzier in Kesič 2011, 135–136). 

»Ko komuniciramo z ljudmi iz različnih kultur, postopoma bolje spoznavamo njihov način 

življenja, vrednote, zgodovino in navade. Z razvojem trdnejših medsebojnih odnosov vse te 

dimenzije njihovega življenja bolje razumemo in lahko celo razvijemo empatijo,« navajata 

Jelovac in Rek (2010, 80).  

Komuniciranje predstavlja pomemben dejavnik ne glede na to ali sprejemamo stranke iz 

tujine, obiskujemo dobavitelje v tujini, smo člani mednarodnih ekip, predstavljamo ali se 

pogajamo s poslovnimi partnerji. Za uspešno komuniciranje moramo (Dignen 2011, 4): 

· poznati in razumeti svojo kulturo in hkrati raziskati ter analizirati kulturo posamezne 

države, v katero želimo vstopiti, 

· svoje komuniciranje moramo ustrezno prilagoditi poslovnim partnerjem, ki prihajajo iz 

drugih kultur, 

· razviti moramo takšen način komuniciranja, da bo sporočilo učinkovito. 
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Zavedati se moramo, da z vstopom v tuje okolje komuniciramo z ljudmi, ki prihajajo iz 

drugačne oziroma različne kulture, kar lahko pripelje do negotovosti. Negotovost se pojavi 

kot posledica, ker sogovorca ne poznamo, ravno tako ne poznamo njegovega vedenja, kulture, 

vrednot in navad. Negotovost je lahko povod za zadrego ali konflikt, ki ga ne moremo 

prepreči ter izhaja iz našega nerazumevanja sogovorca in njegove kulture. Ravno tako pa se 

posamezniki ne morejo izogniti oviram komunikacije, ki nastanejo zaradi nasprotujočih 

predpostavk in nerazumevanju komunikacije ter zaradi čustev, ki se pojavijo pri 

komuniciranju do oseb ali teme pogovora. Vsak človek ima drugačne sposobnosti 

komuniciranja, ki lahko izhajajo iz kulture, osebnosti ali jih pridobi s pomočjo izobrazbe in 

vaj (Jelovac in Rek 2010, 81–87).  

Poslovna pogajanja 

Poslovna pogajanja spadajo med poslovno komuniciranje. Cilj in namen poslovnega 

pogajanja je sklenitev skupnih interesov oziroma pridobivanje soglasij večjega števila 

interesov, ki so med seboj različni. Pogajanje je komunikacija, ki je lahko dvosmerna ali 

večsmerna, njen cilj zajema zavzemanje za doseganje sporazuma in poenotenje o interesih, ki 

so skupni vsem udeležencem pogajanj. Pogajanja se začnejo z nasprotovanjem udeležencev, 

ki imajo svoje interese, zaključek pogajanj pa nastane z odpravo nasprotij med udeleženci in 

poenotenjem ciljev in dosežkov, ki so se jih dogovorili. Kultura ima velik vpliv na pogajanja, 

saj v nekaterih državah, predvsem azijskih in arabskih, predstavljajo del obnašanja in vrednot. 

Pogajanja zajemajo štiri faze (Ruzzier in Kesič 2011, 149): 

· priprava na pogajanja, 

· začetek in predstavitev različnih izhodišč, 

· iskanje končnih rešitev, ki zadovoljijo vse udeležence v pogajanjih, 

· dogovor in sporazum med udeleženci. 

Z vstopom v pogajanja se moramo zavedati, da lahko trajajo kratek čas ali pa celo tedne, 

mesece in leta, preden se z udeleženci sporazumno dogovorimo. Poleg časovnega vidika 

pogajanj moramo poznati še vsebino pogajanj ter razlike in podobnosti drugih udeležencev pri 

pogajanjih. Pogajanje predstavlja enkraten in neponovljiv proces, kjer sta ključnega pomena 

dobra priprava vsebine za pogajanja in tudi sprejem tveganj. Udeleženci pogajanj morajo pred 

samim pogajanjem opredeliti vsebinske elemente, ki vplivajo na potek in izid pogajanj 

(Ruzzier in Kesič 2011, 149–150): 

· opredelitev predmeta in vsebine pogajanj, 

· časovna opredelitev predmeta in vsebine pogajanj, 

· določitev končnih ciljev pogajanj, 

· opredelitev prednosti in slabosti posameznih udeležencev pogajanj. 
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Poslovni sestanki 

Sestanek je srečanje najmanj dveh, lahko tudi skupine ljudi. Učinkovitost sestanka je v veliki 

meri odvisna od vodje, ki mora biti za vodenje sestanka pravilno usposobljen in 

profesionalen. Vodja sestanka mora natančno poznati cilj sestanka, saj bo le tako sestanek 

prinesel rezultate. Cilj mora biti preprost, merljiv in realen. Preden vodja skliče sestanek, 

mora jasno objaviti dnevni red sestanka in ga poslati udeležencem, da se nanj lahko 

pripravijo. Dnevni red sestanka mora vsebovati točke, ki so nujne, pomembne za rešitev 

nekega problema in morajo biti napisane na način, da bodo udeleženci lažje razmišljali in 

iskali rešitve. Vodja sestanka mora povabiti le tiste udeležence, za katere meni, da bodo lahko 

prispevali svoj delež k doseganju ciljev sestanka. Udeleženci sestanka se morajo zavedati 

svoje vloge pri sestanku in pričakovanj vodje (Račnik 2008). 

 

Slika 4: Poslovni sestanek 

Vir: Poslovni dnevnik 2012. 

Geste 

Geste so del nebesednega sporazumevanja in se v različnih državah med seboj razlikuje. Kar 

je v nekaterih kulturah sprejemljivo, je lahko za druge kulture žaljivo in nesprejemljivo. Kot 

primer bi lahko navedli obdarovanje, saj predstavlja dilemo, kaj podariti poslovnim 

partnerjem. Jasno je, da muslimanom ne bomo kot darilo podarili alkohola, Nemcem 

podarimo nekaj, kar nima prevelike vrednosti, Američanom darilo z vrednostjo. Na Tajskem 

je vrednost darila zanemarljiva, pomembne so geste, saj način kako podarimo darilo 

predstavlja več, kot je njegova vrednost. Pri izbiranju primernega darila za poslovne partnerje 

si moramo vzeti čas (EnaA 2013). Pomembno je, da se še pred začetkom poslovanja z 

določeno državo seznanimo z njeno kulturo in gestami, ki so za državo značilne, saj lahko 

hitro pride do nesporazuma. 
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Pozdravljanje 

Poslovni bonton zajema pozdravljanje in sprejemanje poslovnih partnerjev. Poslovne 

partnerje lahko osebno počakamo pred vhodom ali pa jih naši sodelavci pospremijo do sejne 

sobe, kjer bo potekal sestanek. Najprimernejše je, da svojim poslovnim partnerjem pridemo 

nasproti in jih po hodniku pospremimo do sejne oziroma konferenčne sobe. Pri sprejemanju 

gostov moramo biti pozorni na pozdravljanje, rokovanje ter predstavljanje. Najprej gostu 

ponudimo roko in se predstavimo z imenom in priimkom in mu izročimo poslovno vizitko, 

saj imajo le-te pomembno vlogo pri ohranjanju kontaktov z različnimi poslovnimi partnerji ter 

so pomembne, da si lažje zapomnimo nekatera zapletena imena in priimke poslovnih 

partnerjev. Poslovne partnerje moramo naslavljati z imenom oziroma priimkom in ga vikati, 

saj mu le tako pokažemo spoštovanje. Če imamo v podjetju osvežitev in nekoga, ki bi jo 

lahko postregel, lahko gostu ponudimo kavo, sok, vodo in šele nato začnemo s sestankom 

(Urška Č. 2008).  

 

Slika 5: Pozdravljanje 

Vir: CityHour 2014. 

Poslovna zabava 

V mednarodnem poslovnem svetu obstaja več oblik družabnosti, med katere lahko uvrščamo 

poslovno kosilo in večerjo ter tudi sprejem, odprtje za različne dogodke, tiskovno konferenco. 

Poslovni partnerji morajo poznati pravila obnašanja, ne glede na to ali so v vlogi gostitelja, 

prireditelja zabave, povabljenca in udeleženca. Poslovna večerja lahko predstavlja neuradno 

srečanje poslovnih partnerjev z najožjimi člani družine, lahko pa gre za uradno večerjo 

oziroma slovesni dogodek, ki ga poslovni partnerji priredijo za obletnice, dosežke in 

napredovanja. Slovesna večerja predstavlja dogodek z zapletenim protokolom, nagovorom in 

samo pogostitvijo. Poslovno kosilo je povsem običajna pogostitev, saj predstavlja premor 

med delom. Najsvečanejši družbeni dogodek je sprejem, ki se ga pripravi za obletnico in ob 

pomembnih dosežkih. Značilnost sprejema je, da ne traja več kot eno uro. Odprtje je manj 

slovesen dogodek, ki poteka v poslovnih prostorih in na koncu zahteva poročilo. Podjetje 
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lahko priredi za predstavitev dosežka in pogovor vodstva z novinarji, tudi tiskovno 

konferenco. Podjetje lahko poslovno zabavo priredi doma, v lokalu ali tudi v podjetju oziroma 

organizaciji (Tavčar 2000, 240).  

 

Slika 6: Poslovna zabava 

Vir: Sydney Office Catering 2013. 

Poslovna darila 

Poslovna darila zajemajo stvari, ki jih nekomu damo v last, ne da bi nam za to plačal. Darilo 

lahko oseba dobi v last ali uživa njegove koristi. V mednarodnem poslovnem svetu poslovna 

darila predstavljajo uveljavljeno navado oziroma običaj in so namenjena predvsem 

povečevanju naklonjenosti med poslovnimi partnerji. Vsa podjetja niso naklonjena poslovnim 

darilom in se jim izogibajo, saj imajo občutek, da gre za podkupovanje. Darilo od podkupnine 

ločimo, kadar (Tavčar 1997, 65–66; Ruzzier in Kesič 2011, 147): 

· darilo za prejemnika ne predstavlja večje vrednosti, 

· namen darila ni sklenitev novega posla ali nagrada po sklenjenemu poslu, 

· ga prejemnik ni zahteval. 

Poslovna darila si s poslovnimi partnerji izmenjujemo ob priložnostih, kot so poslovni stiki, 

obletnice, podpis pogodbe med poslovnimi partnerji ali sklenitev posla, ter predstavljajo del 

poslovnih odnosov med poslovnimi partnerji. Podjetje mora darila skrbno izbrati, saj ta 

predstavljajo ugled podjetja, ravno tako pa se lahko podjetje odloči za promocijska darila, ki 

mu pomagajo pri rasti prepoznavnosti določene blagovne znamke proizvodov na trgu. Poleg 

promocijskih in poslovnih daril poznamo še protokolarna darila, ki si jih izmenjujejo različne 
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države, kulture in mesta, vendar pa imajo ta darila določeno vrednost, ki se je ne sme preseči 

(Ruzzier in Kesič 2011, 148). 

Način izročanja poslovnega darila je enako pomemben kot samo darilo, zato se darila izroča 

(Tavčar 2000, 238): 

· v poslovnih prostorih, če gre za podpis pogodbe, obisk in sestanek ter obletnico, 

· ob sproščenem vzdušju ob poslovnem kosilu ali večerji, 

· na poslovnem obisku oziroma potovanju v države, muzeje, 

· na domu poslovnih partnerjev. 

Poslovna oblačila 

Starejši poslovneži imajo precej enoličen stil poslovnega oblačenja, mladi pa si želijo bolj 

individualen stil oblačenja. Na podlagi raziskave, ki so jo opravili v uglednih ameriških 

podjetjih, naj bi uspeh in napredovanje zaposlenih temeljilo na oblačilih, ki jih pričakuje 

vodstvo podjetja, saj želi sivo, modro in včasih tudi rjavo poslovno obleko z enobarvno 

srajco, neizrazito kravato in čevlji. Omenjeno poslovno oblačilo naj bi bilo primerno tako za 

moške, kot tudi za ženske (Tavčar 2000, 245). 

 

Slika 7: Poslovna oblačila 

Vir: Corporate Class 2013. 

Primerna obleka predstavlja pomemben del poslovne kulture v podjetju, saj izraža in pomeni, 

da poznamo poslovna ter delovna pravila. Za moške je najprimernejša srajca z dolgimi rokavi, 

ki mora biti usklajena z obleko in umirjena ter obleka, ki mora biti čim temnejša; temno 

modra ali siva ter črna. Pomembno je, da je izdelana iz kakovostnih materialov, ki se ne 
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mečkajo. Za ženske je najprimernejše poslovno oblačilo kostim s krilom ali hlačami v črni 

barvi z belo svileno srajco (Kunstek 2011). 
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4 EMPIRIČNI DEL – ZNAČILNOSTI POSLOVNE KULTURE NA PRIMERU 

SLOVENIJE IN CIPRA 

Empirični del diplomske naloge je sestavljen iz dveh delov. S pomočjo komparativne metode 

smo predstavili razlike ter podobnosti poslovno kulturnih značilnosti Slovenije in Cipra. S 

pomočjo študije primera so predstavljeni podatki o poslovni kulturi obeh držav iz različnih 

virov ter nadgrajeni s strukturiranim intervjujem. 

4.1 Predstavitev Slovenije 

Republika Slovenija je srednjeevropska država, ki na severu meji z Avstrijo (318 km), na 

zahodu z Italijo (280 km), na jugu in vzhodu s Hrvaško (670 km) in na severovzhodu z 

Madžarsko (102 km). Slovenija je stičišče štirih reliefnih enot, med katere spadajo Alpe in 

Dinarsko gorstvo, sredozemski ter panonski svet. Največji vplivi na kulturo v državi so 

prihajali z Apeninov in iz srednje Evrope. Slovenija zajema osem pokrajin, za katere sta 

značilni zgodovinska utemeljenost in splošna uveljavljenost: Primorska, Notranjska, Koroška, 

Gorenjska, Dolenjska, Štajerska, Prekmurje in Bela krajina (Vlada Republike Slovenije b. l.).  

 

Slika 8: Slovenska zastava 

Vir: Passport to trade 2.0. 2014a. 

Glavno mesto Slovenije je Ljubljana, geografsko in politično središče v državi. Dolžina 

državne meje skupaj znaša 1370 kilometrov, od tega je obala Jadranskega morja dolga 46,6 

kilometra. Slovenija se uvršča med srednje velike evropske države s površino, ki znaša 20.273 

km
2. Najvišji vrh države je Triglav z 2864 metri nadmorske višine, ki je tudi upodobljen na 

državnem grbu. Na popisu leta 2011 je imela država 2.050.189 prebivalcev, v letu 2014 pa 

ocenjujejo približno 2.061.085 prebivalcev. V državi poleg Slovencev, ki predstavljajo 83 % 

državljanov, prebivajo tudi z ustavo predpisane manjšine, ki jih sestavljajo Madžari z 0,32 %, 

Italijani 0,11 % in Romi z 0,17 % državljanov. Uradni jezik v Republiki Sloveniji je 

slovenščina, na predelih kjer je naseljena z ustavo predpisana manjšina, pa sta uradna jezika 

tudi madžarščina in italijanščina. Večina prebivalstva je rimokatolišče vere. Država zajema 

tudi druge etične skupnosti, med katere spadajo: Hrvati, Srbi, Bošnjaki, Makedonci, 

Črnogorci ter Albanci, ki so v državo večinoma prišli po 2. svetovni vojni. Poseben položaj in 
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pravice, ki so urejene z zakonom, ima romska skupnost. Slovenija je svojo neodvisnost 

razglasila 25. junija 1991, ki predstavlja dan državnosti. Po politični ureditvi Slovenija spada 

v parlamentarno demokracijo, ki zajema tri veje oblasti: zakonodajno, izvršilno in sodno. 

Članica Evropske unije je postala 1. maja 2004 ter 1. januarja 2007 kot svojo denarno enoto 

sprejela evro (Državni portal Republike Slovenije 2014). 

 

Slika 9: Ljubljana 

Vir: Hotel Azul 2014. 

Preglednica 4:  Osnovne značilnosti Slovenije 

Značilnosti Slovenije 

polno ime države Republika Slovenija 

politična ureditev in upravljanje demokratična parlamentarna republika 

glavno mesto Ljubljana 

lega srednja Evropa 

površina 20.273 km
2
 

meja Avstrija, Italija, Madžarska in Hrvaška 

neodvisnost  25. junij 1991 

prebivalstvo  2.061.085 

jezik slovenščina 

manjšina Italijanska in madžarska 

vstop v Evropsko unijo  1. maja 2004 

denarna enota evro (EUR), od leta 2007  

najvišji vrh Triglav (2864 m) 

podnebje alpsko, sredozemsko in celinsko 

Vir: CMSR 2014. 
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4.1.1 Zgodovina države 

Slovenija je postala neodvisna država leta 1991 in velja v svetu za zelo mlado državo. Slovani 

ali predniki današnjih Slovencev so se na območje Slovenije naselili v 6. stoletju izza 

Karpatov ter v 7. stoletju oblikovali prvo državo, kneževino Karantanijo. Okoli leta 1000 so 

nastali Brižinski spomeniki, ki so prvi zapisani v slovenščini. Na območju Slovenije so do 20. 

stoletja vladali tujci, predvsem Habsburžani in Avstro-Ogrska monarhija, vendar so v tem 

obdobju Slovenci razvili in oblikovali identiteto države ter narod, kljub temu da so jih 

nenehno zatirali. Slovenija je pozneje postala del Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki 

se je po 1. svetovni vojni preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo, ta pa je po 2. svetovni vojni 

postala Socialistična federativna republika Jugoslavija. Slovenija se je po sedemdesetih letih 

odločila za samostojno pot in na podlagi plebiscita leta 1990 razglasila svojo neodvisnost 25. 

junija 1991. V letu 2004 je postala članica EU (Uradni slovenski turistični informacijski 

portal b. l.). 

4.1.2 Gospodarstvo 

Politična ureditev Slovenije je demokratična parlamentarna republika. Državo vodi 

predsednik republike, ki predstavlja veliko avtoriteto, vendar nima večjih in pomembnejših 

pooblastil za upravljanje države. Največja pooblastila v državi ima vlada, ki jo nadzoruje 

parlament z 90 poslanci. Te na podlagi volilne pravice volijo državljani na volitvah za 

obdobje 5 let. Parlament lahko zaseda sedem političnih strank, ki dobijo največ glasov na 

volitvah. Najvidnejši uspeh Slovenije je vstop v Evropsko unijo, kar je veljalo tudi za cilj 

države, ki se je osamosvojila leta 1991. Na podlagi pogajanj je Slovenija v Evropsko unijo 

vstopila 1. maja 2004, skupaj s še devetimi drugimi državami: Češko, Estonijo, Ciprom, 

Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko in Slovaško. Leta 2005 je Slovenija prvič, predsedovala 

Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, nato pa leta 2008, kot prva nova članica, še 

Svetu Evropske unije. Slovenija je približno dve leti po vstopu v Evropsko unijo, 1. januarja 

2007, prevzela evropsko valuto evro (EUR), istega leta je tudi vstopila v schengensko 

območje za neovirano prestopanje mej z državami, na katere meji in so hkrati članice EU 

(Uradni slovenski turistični informacijski portal b. l.). 

Vstop v EU je za Slovenijo pomenil boljše povezave za uvoz in izvoz blaga, predvsem z 

državami, kot so Avstrija, Italija, zahodno evropske države ter Nemčija. Slovenija je med 

državami, s katerimi sodeluje, znana kot majhna, zanesljiva, zelo racionalna država z visoko 

stopnjo izobraženosti delovne sile. Gospodarski razvoj države je bil od osamosvojitve zelo 

uspešen, še najbolj med letoma 1995 in 2008, saj je bilo gospodarstvo vsako leto boljše za 4 

odstotke, leta 2009 pa je zaradi gospodarske krize začelo občutno upadati. Za gospodarstvo 

predstavlja največji delež storitvena dejavnost, kjer ima izrazit pomen turizem, kamor spadajo 

obmorska središča (Portorož, Izola, Piran), smučišča (Kranjska Gora, Vogel, Rogla, Kanin, 

Golte) in toplice (Terme Čatež, Terme Dobrna, Radenci, Moravske Toplice), ter druge 
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turistične zanimivosti, kot so Postojnska jama, Logarska dolina in Bled. V Sloveniji so 

pomembne industrijske panoge, predvsem lesna, tekstilna industrija, farmacija, kemična 

industrija, strojništvo, železarstvo ter elektrotehnične naprave – gospodinjski aparati (Uradni 

slovenski turistični informacijski portal b. l.).  

 

Slika 10: Logarska dolina 

Vir: Krajinski park Logarska dolina 2014. 

4.1.3 Demografija  

Slovenci veljajo za delovne in marljive ljudi, z vrednotami, kot so družina, zdravje in 

poštenost. Velik pomen za pripadnost in narodno zavest ima jezik slovenščina, ki je v državi 

uradni jezik. Na območjih, kjer živi manjšina, sta uradna jezika poleg slovenščine tudi 

italijanščina in madžarščina, saj imata italijanska in madžarska manjšina v državi zaščiten 

položaj. Poleg tega imata obe manjšini možnost enega poslanca v 90-članskemu parlamentu 

države. V Sloveniji ima, poleg obeh manjšin, poseben položaj tudi romska skupnost, ki živi 

na vzhodu in jugovzhodu države. Za prebivalce države velja homogenost, saj so se pripadniki 

drugih etičnih skupin, predvsem iz republik nekdanje Jugoslavije, preselili v državo po 2. 

svetovni vojni. Po zadnjem popisu v letu 2002 je sestava prebivalstva taka (Uradni slovenski 

turistični informacijski portal b. l.):  

· 83 % Slovencev, 

· 2 % Srbov, 

· 1,8 % Hrvatov, 

· 1,6 % Bošnjakov in muslimanov, 

· 0,3 % Madžarov ter Albancev, 

· 0,2 % Makedoncev, 

· 0,17 % Romov, 

· 0,15 % Črnogorcev, 

· 0,1 % Italijanov. 
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4.1.4 Poslovna kultura Slovenije 

Za slovenske poslovneže je značilno, da so strokovnjaki na svojem področju, kar se kaže v 

zaupanju, odločnosti in naravnanosti za poslovno sodelovanje, kar pričakujejo tudi od svojih 

poslovnih partnerjev. Slovenski poslovneži so izobraženi in nekateri so svojo izobrazbo 

pridobili na prestižnih univerzah v tujini (Passport to trade 2.0. 2014a). V diplomski nalogi 

smo v nadaljevanju predstavili poslovno kulturo, ki je značilna za Slovenijo. 

Jezik in poslovno komuniciranje 

Komunikacija je zelo pomembna za slovenske poslovneže, še posebej osebna komunikacija, 

saj prinaša priložnost za spoznavanje poslovnih partnerjev in pridobivanje njihovega 

zaupanja. Poseben poudarek v poslovnem svetu je na nebesedni komunikaciji, saj neposreden 

očesni stik predstavlja spoštovanje med poslovnimi partnerji in zanimanje za poslovno 

sodelovanje. Slovenija ima podoben poslovni odnos in strokovnost, kot ga imata Avstrija in 

Nemčija. Na prvem srečanju se poslovni partnerji tesno držijo formalnih pravil protokola in 

postopkov ter si prizadevajo razviti odnos, da bodo poslovni sestanki postopoma postali bolj 

neformalni. Slovenščina spada v družino južnoslovanskih jezikov. Slovenci na splošno 

govorijo več jezikov, med katerimi je najbolj priljubljena predvsem angleščina, sledita 

italijanski in nemški jezik, ki se govorita predvsem pri italijanski in avstrijski meji (Passport 

to trade 2.0. 2014a). 

Poslovna pogajanja 

Pri poslovnih pogajanjih si vodstveni delavci starejše generacije ponavadi vzamejo več časa, 

da sprejmejo pomembne odločitve, saj ne želijo hiteti in sprejeti odločitev, ki škodujejo 

podjetju. Pogajalski slog managerjev mlajše generacije pa bolj spominja na ameriški slog 

pogajanja. Za slovensko pogajalsko kulturo so značilne predstavitve, za katere je pomembno, 

da so bile raziskave opravljene na veljaven način. Ravno tako moramo pozornost nameniti 

pogajanjem z zasebnim in javnim sektorjem, kjer pogajanja običajno trajajo dlje časa. 

Pogajanja so značilna tudi za dogovore o izdelkih, kakovosti storitev ter fleksibilnosti za 

pogajanja o ceni (Passport to trade 2.0. 2014a). 

Poslovni sestanki 

Slovenci poslovno srečanje jemljejo zelo resno in se nanj tudi ustrezno pripravijo. Hierarhija 

predstavlja bistveni del slovenske poslovne skupnosti, saj je na ravni osebne izobrazbe in 

izkušenj pomemben vidik za napredovanje. Za prvi poslovni sestanek so v Sloveniji značilni 

izmenjava poslovnih vizitk, medsebojno spoznavanje in ugotovitev, ali obstaja možnost za 

nadaljnje sodelovanje. Pomembno je, da pri sklicu sestanka damo partnerjem na razpolago 
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več različnih datumov za sestanek in razloge za sklic sestanka. Pri poslovanju s Slovenijo in 

sklicevanju sestankov se moramo izogibati mesecu juliju in avgustu, saj je takrat večina 

Slovencev na poletnih počitnicah, nekatera podjetja so zaprta, druga delujejo z zmanjšanim 

številom zaposlenih. Najprimernejši čas za poslovni sestanek je od 9. do 12. ure, saj nato sledi 

poslovno kosilo. Druženje in gostoljubnost veliko prispevajo k dobrim poslovnim odnosom v 

Sloveniji. Slovenci uživajo v poslovnih obrokih. Ti jim predstavljajo priložnost za razpravo o 

temah v bolj sproščenem odnosu, poleg tega pa dobijo priložnost za spoznavanje poslovnih 

partnerjev na osebnejši ravni (Passport to trade 2.0. 2014a). Ko poslujemo s Slovenijo, se 

moramo seznaniti z zakoni v državi, saj je od leta 2007 velja prepoved kajenja v javnih 

prostorih (Dragonicum 2006).   

Pozdravljanje 

Za slovensko poslovno kulturo so pomembni pozdrav poslovnih partnerjev, ohranitev 

neposrednega očesnega stika, trden stisk roke ter jasen izgovor imena in priimka, šele nato 

sledi izmenjava poslovnih vizitk. Ravno tako je potrebno držati medosebno razdaljo, ki znaša 

od 1 do 1,5 metra. Neposreden stik z očmi in nasmeh pomeni iskrenost in zaupanje med 

poslovnimi partnerji. Navada slovenskih poslovnežev je, da se rokujejo z vsemi udeleženci na 

začetku in koncu poslovnega sestanka (Passport to trade 2.0. 2014a). Naslovi so v Sloveniji 

zelo pomembni, zato je najbolje, da naslavljamo s pomočjo gospod, gospa ali gospodična, 

šele nato sledi priimek (Culture Crossing 2013). 

Poslovna zabava 

Poslovne zabave se v Sloveniji prirejajo ob zaključku koledarskega leta ali ob večjih 

obletnicah podjetja in nanje so povabljeni zaposleni ter upokojeni delavci podjetja. Poslovne 

zabave potekajo v sproščenem vzdušju, njihov namen je spoznavanje med zaposlenimi. Na 

poslovnih zabavah se gradi medsebojno zaupanje med zaposlenimi, vzpostavi se team 

building, podeljujejo se nagrade za razne inovacije v podjetju, kar še poveča motiviranost 

med zaposlenimi. V današnjem času ima gospodarska kriza velik vpliv na poslovne zabave, 

saj se izvajajo na ravni manjših organiziranih skupin oddelkov.  

Geste 

Za slovensko poslovno kulturo je najznačilnejša gesta gibanje rok, s katerimi želijo poudariti 

govor. V pogovoru s sogovorcem ohranjajo določeno prostorsko razdaljo tudi v primeru, če 

gre za dolgoletne znance. Pri pogovoru stojijo zravnano in se izogibajo polaganju rok v žepe, 

saj takšna gesta pomeni nespoštovanje sogovorca. Za slovensko poslovno kulturo je 

pomembna točnost (Alu Army Mil 2012).  
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Poslovna darila 

Za poslovna darila je značilno, da se običajno ne izmenjujejo na začetnih poslovnih srečanjih, 

razen v primeru, ko poslovne partnerje povabimo na dom in jim podarimo steklenico 

kakovostnega vina. Darilo mora biti lepo zavito in se ga odpre takoj (Passport to trade 2.0. 

2014a).  

Darila poslovnim partnerjem običajno podarimo na koncu sestanka. Darilo mora biti skrbno 

izbrano in cenovno ugodno. Večina slovenskih podjetij ima že vnaprej dogovorjeno zgornjo 

mejo vrednosti poslovnega darila, ki se ne sme preseči, saj lahko drago darilo v očeh 

poslovnih partnerjev pomeni podkupovanje (Culture Crossing 2013).  

Poslovna oblačila 

Slovenski poslovneži menijo, da je videz v poslovnem svetu zelo pomemben, zato dajejo 

velik pomen priznanim modnim oblikovalcem oblačil in nakita, saj želijo s tem izraziti 

socialni status in osebni uspeh. Poslovna oblačila izbirajo na podlagi posameznikovega stila 

oblačenja in osebnega okusa. Ko se udeležujejo poslovnih sestankov, morajo izbrati 

konzervativno poslovno obleko in se čim bolj izogibati svetlim barvam. Za moške so 

najprimernejše temna obleka, ki je lahko modra, siva ali črna, enobarvna srajca z dolgimi 

rokavi ter kravata, medtem ko je za ženske primerna obleka kostim s krilom ali hlačami v črni 

barvi in svilena bela srajca (Passport to trade 2.0. 2014a).  

4.2 Predstavitev Cipra 

Republika Ciper je otoška država, ki leži v vzhodnem delu Sredozemlja in je tretji največji 

otok v Sredozemskem morju. Otok leži 80 kilometrov južno od Turčije, 110 kilometrov 

zahodno od Sirije, 350 kilometrov severno od Afrike in 380 kilometrov od Grčije. Površina 

Cipra znaša 9.250 km2
, glavno mesto otoka je Nikozija. 
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Slika 11: Ciprska zastava 

Vir: Passport to trade 2.0. 2014b. 

Za Ciper sta značilna toplo podnebje in zgodovinske znamenitosti, ki privabljajo turiste, saj 

otok predstavlja eno izmed najpriljubljenejših turističnih destinacij, kar je razvidno iz 

podatka, da ga vsako leto obišče 2,4 milijona turistov. Znamenitosti predstavljajo zapuščino 

različnih ljudstev, ki so v prejšnjih stoletjih živela na otoku, med najbolj znanimi so 

prebivališča iz kamene dobe in rimski mozaiki. V Evropsko unijo je kot razvita država, 

vstopila 1. maja 2004, 1. januarja 2008 pa je kot svojo valuto uvedla Evro. Republika Ciper je 

premajhna, da bi jo lahko delili na province, zato lahko večino njenega ozemlja razdelimo na 

šest okrožij: Pafos, Nikozija, Limassol, Larnaka, Kyrenia in Famagusta (Bultje 2006, 4–5).  

 

Slika 12: Zemljevid Cipra 

Vir: World Travels b. l. 

Državi so dolgo let vladali tujci, od leta 1878 vse do osamosvojitve leta 1960 je bila ena od 

kolonij Združenega kraljestva. Severni del otoka je zasedla Turčija in leta 1974 otok razdelila 

na dve politični državi: na jugu je nastala Republika Ciper, na severu pa Turška republika 

Severni Ciper, ki zajema 35 % otoka, vendar je ne priznava nobena država. Ker je severni del 

države postal naseljen izključno s Turki, južni del pa z Grki, lahko otok delimo na turški in 
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grški del Cipra. V letih 2003 in 2004 so želeli združiti oba dela otoka, vendar je bil grški del 

proti združitvi in se tako samostojno priključil Evropski uniji. Na Cipru sta uradna jezika 

grščina in turščina, vendar je zelo razširjena tudi angleščina, ki je prisotna na prometnih 

znakih, v javnih pojasnilih in oglasih. Življenje na otoku precej spominja na Veliko Britanijo, 

saj je bil otok nekoč del britanske kolonije. V letu 2011 ga je poseljevalo 1.117.000 

prebivalcev, danes pa ocenjujejo, da ima država 1.129.000 prebivalcev. Ime otoka Ciper 

izhaja iz grške besede za baker, saj so bila včasih na otoku bogata nahajališča bakra 

(Benkovič Krašovec 2007, 3–4). 

Preglednica 5:  Osnovne značilnosti Cipra 

Značilnosti Cipra 

polno ime države Republika Ciper 

politična ureditev in upravljanje predsedniška republika  

glavno mesto Nikozija 

lega vzhodno Sredozemsko morje, južno od Turčije 

površina 9.250 km
2
 

meja – 

neodvisnost  1. oktober 1960    

prebivalstvo  1.129.000 

jezik grščina in turščina 

vstop v Evropsko unijo  1. maja 2004 

denarna enota evro (EUR), od leta 2008 

najvišji vrh Mount Olympus (1953 m) 

podnebje sredozemsko 

Vir: Evropska unija b. l.  

4.2.1 Zgodovina države 

Otok Ciper je bil prvič naseljen že v kameni dobi pred 11.000 leti, ko so bili prvi prebivalci 

otoka poljedelci z imenom Choirokoiti. Otok je ohranil grški značaj, jezik, kulturo in grško 

identiteto pod tujo vladavino, ko so otok naseljevali Mikenci. Po napadu Turčije na Rusijo v 

19. stoletju ter vojni za neodvisnost v Grčiji je otok Ciper začel zanimati Britance, saj je bil v 

bližini Sueškega prekopa, ki so ga varovali pred sovražniki in je takrat pomenil hitrejšo pot do 

britanske kolonije Indije. Leta 1878 so se Britanci združili s Turki in tako dobili oblast nad 

Ciprom, ki je med letoma 1914 in 1918 postal britanska kolonija. Leta 1960 je v 

osvobodilnem boju proti Veliki Britaniji postal neodvisna država, Ustavna republika Ciper. 

Velika Britanija pa je po dogovoru z Grčijo in Turčijo smela obdržati vojaški oporišči na 

Cipru. Po osamosvojitvi Cipra je bilo razmerje v novem parlamentu med Grki in Turki 70 
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odstotkov proti 30 odstotkov, kar je vodilo v nadaljnje spore in tako je vojaška hunta, ki je 

takrat zavladala v Grčiji, 15. julija 1974 izvedla napad na Ciper, s tem pa strmoglavila ciprsko 

vlado. Turčija je vrnila napad na Ciper in prevzela 36 odstotkov severnega ozemlja ter se 

kljub obsodbi ni umaknila. V vojni je bilo umorjenih veliko domačinov, ki so živeli na tem 

delu otoka, nekateri so bili prisiljeni v umik, Turčija pa je svoje prebivalce namenoma 

naseljevala na severni del otoka predvsem zaradi bogate kulturne dediščine ter verskih 

objektov. Kljub temu da je na referendumu večina ciprskih Turkov glasovala za združitev 

države, so bili grški Ciprčani proti (Bultje 2006, 6–13). 

4.2.2 Gospodarstvo 

Kljub nerešenemu političnemu vprašanju in razdelitvi države na dva dela si je gospodarstvo 

na Cipru leta 1974 opomoglo. Gospodarski uspeh je posledica uveljavitve tržno usmerjenega 

gospodarskega sistema, ustreznih makroekonomskih politik, dinamičnega in predvsem 

prilagodljivega podjetništva ter visoke stopnje izobrazbe delovne sile v državi. Ciprsko 

gospodarstvo se je iz kmetijskega preoblikovalo v gospodarstvo z lahko industrijo in 

predvsem storitvami, kar se kaže v tem, da je danes Ciper postal priljubljena turistična 

destinacija. Znan je po sodobnem gospodarstvu s storitvami, ki ponujajo najnaprednejšo 

fizično ter družbeno infrastrukturo. Z vstopom v Evropsko unijo se je v državi občutno 

povišal življenjski standard prebivalstva. Turizem ima v državi pomembno vlogo v 

gospodarstvu vse od njene ustanovitve leta 1960. Z neprekinjenim in hitrim razvojem 

gospodarstva, je otok postal pomembno turistično središče v Sredozemlju ter zaradi svoje 

geografske lege in podnebja lahko zadovolji pričakovanja in interese turistov. V interesu 

države je, da poudarja različne oblike turizma, med katere spadajo športni in kulturni turizem 

ter kolesarstvo, v skladu s tem pa želi tržiti znamenitosti države, ki so nastale skozi zgodovino 

z lego države (Veleposlaništvo Republike Ciper v Ljubljani 2007).  

Glavne gospodarske panoge so poleg turizma tudi domača obrt – bakreni in lončeni izdelki ter 

veznine, izvoz obrtnih izdelkov in trgovinski ter ladijski promet (Evropska unija b. l.). V 

turškem delu Cipra ključno industrijsko panogo predstavlja ribolov, medtem ko je za grški del 

otoka značilnejša trgovina, saj je zelo razvita (Bultje 2006, 5). Kmetijstvo je pomenilo 

pomemben vir dohodka tako na severu kot tudi na jugu države, vendar je pozneje zaradi 

hitrejšega razvoja trgovine, gradbene industrije, gospodarstva in turizma začelo upadati. Ciper 

veliko svojih uvoznih in izvoznih poslov opravi z Veliko Britanijo, Italijo, Grčijo, Nemčijo in 

Severno Irsko. Med blago, ki ga izvaža, padajo krompir, tekstilni izdelki, čevlji, baker, železo, 

marmor in mavec, sadje, vino, zelenjava ter olivno olje. Med uvozno blago pa se uvrščajo 

nafta, stroji, kemični izdelki in živila. Industrijske dejavnosti lahko zasledimo v bližini večjih 

mest, kjer predelujejo in stiskajo olivno olje, konzervirajo sadje in zelenjavo ter stekleničijo 

sokove in vino. Kmetijstvo se na Cipru kaže v rodovitni zemlji, na kateri pridelajo veliko 

krompirja in tropskega sadja ter zelenjave. Med najpomembnejpo gospodarsko panogo sodi 
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turizem, ki je zelo razvit, saj državo letno obišče okoli 2,4 milijona turistov (Bultje 2006, 34–

37).  

 

Slika 13: Ciper 

Vir: Travel Around the World 2011. 

4.2.3 Demografija 

Leta 2010 so ocenili, da je prebivalstvo preseglo 1,1 milijona. Danes naj bi imel Ciper 

1.129.000 prebivalcev. Grška skupnost na Cipru govori grščino in pripada pravoslavni cerkvi, 

turški del otoka govori turščino in pripada islamski veri (Benkovič Krašovec 2007, 40). Po 

popisu leta 2009 je bila sestava prebivalstva (Veleposlaništvo Republike Ciper v Ljubljani 

2007): 

· 75,4 % grški Ciprčani, 

· 10,0 % turški Ciprčani, 

· 14,6 % tuji prebivalci, 

· 9,4 % delavci iz držav Evropske unije, 

· 5,2 % delavci iz tretjih držav. 

4.2.4 Poslovna kultura Cipra 

Kljub finančni krizi podjetja na Cipru delajo odgovorno in stremijo k trajnostnemu 

družbenemu napredku. Na Cipru številna podjetja, banke in druge zasebne organizacije v 

svoje aktivnosti vključujejo prostovoljstvo, varstvo okolja in dobrodelnost (Passport to trade 

2.0. 2014b). V diplomski nalogi bomo v nadaljevanju predstavili poslovno kulturo, ki je 

značilna za Ciper. 

Jezik in poslovno komuniciranje 

Večina Ciprčanov govori grščino, ki je poleg turščine, ki jo uporabljajo na severu države, 

uradni jezik Republike Ciper, vendar je v državi zelo razširjena tudi angleščina, saj je bil 

Ciper med letoma 1878 in 1960 britanska kolonija (Cyprus 2010). Komuniciranje na Cipru 

temelji na komunikaciji iz oči v oči, kar se kaže v pogostejših poslovnih sestankih, namesto 
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telefonskih pogovorov in pisnih sporočil. Ciprčani menijo, da je vzdrževanje osebnih odnosov 

med poslovnimi partnerji zelo pomemben vidik poslovanja. Prvi stik s ciprskimi poslovnimi 

partnerji lahko navežemo elektronski pošti ali telefonu in se dogovorimo za kraj in datum 

srečanja. Pomembno je, da poskrbimo za poslovne vizitke, ki morajo biti zaradi spoštovanja 

kulture natisnjene v dveh jezikih, grščini ter angleščini (Passport to trade 2.0. 2014b).  

Poslovna pogajanja 

Pogajanjem se ciprski poslovni partnerji na prvem srečanju izognejo, saj je še prezgodaj za 

dober poslovni odnos. Zato je pomembno, da smo potrpežljivi in si vzamemo dovolj časa za 

razprave in pogajanja, ki bodo sledila. Preden dosežemo dogovor je značilnost ciprskih 

poslovnih partnerjev, da uživajo v poslovnih pogajanjih in barantanju (Passport to trade 2.0. 

2014b). Za poslovna pogajanja je značilno (World Trade Center Cyprus 2012): 

· osebni odnosi so temelj uspešnega poslovnega odnosa, 

· poslovne razprave so dolgotrajen proces, 

· Ciprčani so usposobljeni pogajalci, 

· pogajalci morajo med seboj puščati prostor za pogajanja. 

Poslovni sestanki 

Ciprčani veliko svojega časa porabijo za vzpostavljanje dobrih poslovnih odnosov s svojimi 

partnerji. Preden začnejo s poslovnim srečanjem, svoje poslovne partnerje povabijo na 

neformalna srečanja v kavarno ali restavracijo z lokalnimi specialitetami. Izmenjava 

informacij in zamisli na neformalnih srečanjih predstavlja bistven pomen za izgradnjo 

dolgotrajnih odnosov, ki temeljijo na zaupanju med poslovnimi partnerji. Pred poslovnim 

srečanjem moramo udeležbo potrditi prek elektronske pošte ali telefona, da lahko gostitelj 

pošlje dnevni red. Za Ciprčane je značilno, da pred začetkom poslovnega sestanka postrežejo 

s kavo, pozneje lahko sledi kosilo ali večerja v tradicionalni restavraciji, ki jo organizira 

ciprski poslovni partner. Pri poslovanju s Ciprom točnost gostiteljev ni tako pomembna, 

vendar ne smemo zanemariti visoke ravni strokovnosti. V severnem delu Cipra se moramo 

preprečiti kazanje s prstom, saj so takšne geste tam žaljive (Passport to trade 2.0. 2014b).  

Pozdravljanje 

Za ciprsko poslovno kulturo je pomembno, da se ob srečanju nasmehnemo in rokujemo ter 

hkrati ohranjamo očesni stik z vsakim posameznikom. Ob vstopu na poslovno srečanje lahko 

poslovne partnerje pozdravimo v grščini s kalimera (dobro jutro) in kalispera (dober večer). 

Po koncu poslovnega sestanka moramo pozdraviti vsakega poslovnega partnerja (Passport to 

trade 2.0. 2014b). 
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Poslovna zabava 

Poslovne zabave se na Cipru izvajajo v hotelih, restavracijah, na jahtah na morju, z določeno 

postrežbo, ki vključuje prigrizke, koktajle ter poskušino vin in sirov. Na poslovne zabave so 

običajno povabljeni člani uprave in izvršni direktorji. Pomembno je, zabave popestri zabavni 

pevski ali plesni dogodek, vezan na kulturo Cipra. Tradicionalen dogodek na Cipru je meze, 

ko pečejo meso oziroma ribe na žaru. Poslovne zabave prirejajo ob koncu leta, ob krajevnih 

praznikih in obletnicah podjetja. Poleg poslovnih zabav za svoje poslovne partnerje prirejajo 

različne seminarje in konference. 

Geste 

Ciprčani se od zahodnih Evropejcev razlikujejo po glasnejšem govoru, kateremu dodajo še 

obrazno mimiko, kar lahko nekoga iz druge kulture spominja na prerekanje, čeprav gre za 

prijazen in miren pogovor. Znani so tudi po tem, da so manj točni in da se zaradi zamud ne 

vznemerjajo (Cyprus 2010). 

Poslovna darila 

Ciprski poslovni partnerji radi sprejemajo majhna darila, ki so koristna predvsem za pisarno 

ter darila z logotipom podjetja poslovnih partnerjev. Značilnost ciprške poslovne kulture je, 

da daril ne odprejo takoj, ko jih prejmejo. V primeru, ko nas poslovni partnerji povabijo na 

dom, jim podarimo pecivo ali cvetje, vendar se moramo izogibati beli liliji, saj je običajno 

povezana s pogrebom (Passport to trade 2.0. 2014b).  

Poslovna oblačila 

Poslovna oblačila so na Cipru enaka kot pri večini drugih evropskih držav. Za moške je 

najprimernejša temno obarvana obleka s kravato ter krilo ali hlačni kostim za ženske 

(Passport to trade 2.0. 2014b). 
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Preglednica 6:  Primerjava elementov poslovne kulture Slovenije in Cipra 

Poslovna kultura Slovenija Ciper 

Jezik in 

poslovno 

komuniciranje 

- osebno, za spoznavanje novih 

poslovnih partnerjev, in 

nebesedno-očesni stik,  

- uradni jezik je slovenščina, na 
območju manjšin: tudi 

italijanščina in madžarščina, 
razširjena je angleščina; 

- osebna, ki temelji na očesnem 
stiku, vzdrževanje odnosov s 

posl. partnerji, 

- uradna jezika sta grščina in 
turščina, razširjena je 
angleščina; 

Poslovna 

pogajanja 

- za poslovna pogajanja si 

vzamejo čas, pogajajo se o 
izdelkih, kakovosti storitev in 

ceni, 

- razprave v javnem sektorju 

trajajo dlje kot v zasebnem; 

- izogibajo se pogajanjem na 

prvem srečanju, 

- razprave so dolgotrajne, 

- so usposobljeni pogajalci; 

Poslovni 

sestanki 

- jih jemljejo resno in se nanje 

pripravijo, so temelj za 

izmenjavo poslovnih vizitk, 

pomembni so za druženje, 
gostoljubnost je temelj za 

dobre odnose, 

- več razpoložljivih datumov, 

izogibamo poletnim mesecem 

zaradi dopustov; 

- za posl. partnerje porabijo veliko   

časa, povabijo jih na neformalna 
srečanja v restavracijo ali 
kavarno, 

- neformalna srečanja so bistvo za 
izgradnjo dobrih odnosov, 

- udeležbo na sestankih potrdimo 
po elektronski pošti ali telefonu; 

Pozdravljanje - pozdrav, ohranitev očesnega 
stika, stisk roke in jasen 

izgovor imena in priimka, 

- ohranjanje medsebojne 

razdalje, 

- rokovanje na začetku in koncu 
sestanka, 

- naslavljanje z gospod ali 

gospa; 

- ob srečanju se nasmejemo, 
rokujemo ter ohranimo očesni 
stik z vsakim posameznikom, 

- poslovne partnerje lahko 

pozdravimo v grščini, 

- ob koncu sestanka pozdravimo 

vse poslovne partnerje. 

Poslovna zabava - ob zaključku koledarskega leta, 
obletnicah podjetja, 

- sproščeno vzdušje, 

- gradi se medsebojno zaupanje, 

team building, nagrade za 

inovacije v podjetju; 

- ob koncu leta, krajevnih 

praznikih in obletnicah podjetja, 

potekajo v hotelih, restavracijah, 

na jahtah, 

- sproščeno vzdušje, sprejemi s 
prigrizki, koktajli, poskušino 

sirov, vin, 

- pevski in plesni dogodek, vezan 

na kulturo; 

Se nadaljuje 
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Preglednica 6 – nadaljevanje 

Poslovna kultura Slovenija Ciper 

Geste - poudarek govora z gibanjem 

rok, 

- točnost je pomembna, 

- ohranjanje razdalje med 

partnerji, 

- med pogovorom stojijo 

vzravnano in se izogibajo 

polaganju rok v žepe; 

- glasnejši govor z obrazno 
mimiko, 

- so manj točni in se ne 
vznemirjajo zaradi zamud, 

- na severnem Cipru je kazanje s 

prstom žaljiva gesta; 

Poslovna darila - darila manjše vrednosti oz. že 
vnaprej dogovorjena vrednost, 

- lepo zavita in se jih odpre 

takoj, 

- na domu podarimo steklenico 

kakovostnega vina; 

- manjša darila, ki so koristna za 
pisarno, 

- daril ne odprejo takoj, 

- na domu jim podarimo cvetje ali 

pecivo, izogibamo se belim 

lilijam, saj so povezane z 

žalovanjem; 

Poslovna 

oblačila 

- poudarek na priznanih modnih 

oblikovalcih, 

- moški: temna obleka, 
enobarvna srajica, kravata, 

- ženske: kostim s krilom ali 
hlačami, svilena srajca; 

- moški: temna obleka s kravato, 

- ženske: krilo ali kostim s 
hlačami; 

 

4.3 Intervju z zaposlenima v Sloveniji in na Cipru 

Empirični del diplomske naloge zajema intervju, analizo intervjujev in medsebojno 

primerjavo. Lamut in Macur (2012, 143) navajata: »Standardiziran intervju je proces 

pridobivanja informacij, poenoten pri vseh intervjuvancih. Vsi intervjuvanci torej odgovarjajo 

na enaka vprašanja, saj za vse intervjuvance veljajo enaka navodila v zvezi s vprašanji in 

odgovarjanjem nanje kot tudi postopek beleženja odgovorov.« V diplomski nalogi smo 

izvedli dva strukturirana intervjuja z zaposlenim na Cipru (22. 8. 2014) in z zaposlenim v 

Sloveniji (24. 8. 2014), s ciljem, da bi ugotovili razlike med poslovnima kulturama obeh 

držav. Vsak intervju je trajal 30 minut in zajema dva sklopa vprašanj o poslovni kulturi ter 

okolju. Odgovore, ki sta nam jih podala sogovorca smo z njunim dovoljenjem zvočno posneli 

in pozneje uporabili pri analiziranju intervjujev. Sogovorca sta želela ostati anonimna. 
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Intervju  

1. Katere vrednote so po vašem mnenju značilne za poslovno okolje, v katerem poslujete? 

Ciper: V okolju, v katerem poslujem (zavarovalništvo in bančništvo), predstavlja temeljno 

vrednoto zaupanje, ki jo pridobimo s poslovnimi obiski, poznavanjem kulture ter vrednot 

poslovnih partnerjev. Poleg zaupanja so pomembne vrednote tudi profesionalnost, 

strokovnost in inovativnost, kar pomeni, da Ciprčanom ponujamo nove proizvode in storitve, 

saj gre za zelo zaprt otok, za katerega je značilno, da zaposleni ne potujejo veliko. Pomembno 
vrednoto na Cipru predstavlja dolgoročnost poslovnih vezi s poslovnimi partnerji, kar 
pomeni, da po sklenitvi določenega posla ostanemo vezani nanje dolgoročno, od 5 do 10 let. 

Slovenija: Podjetje, v katerem sem zaposlen, pretežno posluje v Sloveniji, tako, da lahko 

povem, da sta tu najbolj prisotni vrednoti skrb za zaposlene in varovanje okolja. Vodstvo 

podjetja usmerja zaposlene k odgovornosti do prihodnosti podjetja, spoštovanja do poslovnih 
partnerjev in dogovorjenih časovnih rokov. Zaposlene v podjetju spodbujamo k odgovornosti 
do ljudi in narave.  

2. Kakšen pomen ima poznavanje poslovne kulture na poslovanje vašega podjetja? Menite, da 

poznavanje jezika, poslovnega komuniciranja, poslovnih običajev in navad okolja, v katerem 
poslujete, prinaša konkurenčno prednost in s tem poslovanje lažje? 

Ciper: Poznavanje poslovne kulture ima na Cipru velik pomen, tako na dolgoročnost 
poslovanja kot tudi na doseganje uspešnosti podjetja. Čeprav je država članica Evropske 
unije, je od Evrope malce oddaljena, nanjo vplivajo približno tri oziroma štiri različne kulture 
s Srednjega vzhoda, iz Grčije, Evrope in zato poznavanje kulture zelo vpliva na uspešnost 

poslovanja podjetij na Cipru. Ker je bil Ciper večinoma pod vplivom britanske krone, 

poznavanje jezika koristi, vendar vsi na otoku zelo dobro govorijo angleško, zato za poslovne 
partnerje, ki na Ciper prihajajo od drugod, jezik ne predstavlja ovire. Seveda je dobro, da ob 

prihodu na Ciper poznamo vsaj osnove grščine. Pri poslovnem komuniciranju je potrebno biti 
zelo dober poslušalec in si vzeti čas za poslovne razgovore. Za poslovne običaje je značilno, 
da se ob koncu poslovnih sestankov partnerje povabi na poslovno kosilo ali večerjo, kjer se še 
dodatno govori o različnih pogledih in možnostih za sodelovanje.  

Slovenija: Največja težava se skriva v dejstvu, da se zaposleni, po moji oceni, včasih premalo 
zavedamo pomena poslovne kulture in njenega vpliva na uspešnost poslovanja. Naše delo je 
povezano s sklepanjem zavarovalniških poslov, ki temelji na zaupanju med poslovnimi 

partnerji. V podjetju poskušamo spremljati zunanje dejavnike okolja, ki vplivajo na 
poslovanje podjetja. Trudimo se, da ključni kader v podjetju razume poslovne običaje in 
navade tujcev, ki živijo ali delajo v Sloveniji. Poslovno komuniciranje poteka pretežno v 
slovenskem jeziku, izjemoma pa tudi v angleškem. Menim, da je naša konkurenčna prednost 
ravno v majhnosti in s tem večji prilagodljivosti. 
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3. Kakšen pomen daje vodstvo podjetja vašemu poznavanju poslovne kulture okolja, kjer 

delate, in poznavanju tujih poslovnih kultur? Ali to temelji le na vaših izkušnjah ali ste se pri 
tem kakorkoli izobraževali?  

Ciper: Na podlagi 10–15 letnih delovnih izkušenj ugotavljam, da se vodstvo podjetja pred 
vsakim sestankom in vzpostavljanjem vezi dobro pripravi in seznani z navadami, kulturami in 

vrednotami okolja, iz katerega prihajajo poslovni partnerji. Priprava pomeni, da vodstvo 

pregleda informacije o podjetjih in poslovnih partnerjih, ki prihajajo. Preverijo se poslovanje 

in storitve, ki jih podjetje ponuja, naredi se primerjalna analiza med ponudbami poslovnih 

partnerjev. Lahko rečem, da to temelji na mojih dolgoletnih izkušnjah, poleg tega pa sem se 4 

leta izobraževal v okviru magisterija in preučeval različne evropske kulture. 

Slovenija: Vodstvo podjetja si je zastavilo cilj, da zaposleni v podjetju poznajo poslovne 

običaje in navade poslovnih partnerjev. V mojem primeru poznavanje poslovne kulture 

okolja, kjer delam, temelji na lastnih skušnjah in pomoči sodelavcev. S poznavanjem 

poslovne kulture okolja nisem imel težav. Glede poznavanja tuje poslovne kulture pa lahko 

povem, da smo v podjetju odvisni od finančnih sredstev, ki so na razpolago v ta namen. V 

mojem primeru je vodstvo podjetja dodelilo pomoč v obliki mentorstva starejšega 
strokovnega sodelavca, ki je odhajal v pokoj, nekateri zaposleni pa smo obiskali tečaj retorike 
in poslovnega komuniciranja. 

4. Kako pomembno je po vašem mnenju poznavanje spretnosti poslovnega komuniciranja v 

okolju, v katerem delate?  

Ciper: V bančništvu in še posebno v zavarovalništvu, ki temelji na zaupanju, je spretnost 
poslovnega komuniciranja zelo pomembna in zajema tri ključne postavke: izpolnjevanje 

obljube, poštenost – vse, kar delamo, delamo nad mizo ter transparentnost oziroma 

preglednost poslovanja, ki zajema predstavitve ponudbe proizvodov in storitev ter 

predstavitve sebe. Če katera od teh postavk ne funkcionira dovolj dobro, lahko izgubiš celoten 

posel. 

Slovenija: V okolju, kjer delam, ima poslovno komuniciranje pomemno vlogo. Navsezadnje 

je to eden izmed pogojev za sklepanje poslov. Izobrazbena struktura je v našem podjetju 
visoka. V Sloveniji smo znani kot dobri in spretni sogovorci in to velja tako za ustno kakor 

tudi za pisno komuniciranje. 

5. Kolikšen vpliv ima po vaši oceni poznavanje nebesedne komunikacije (kretnje, dotik, očesni 
stik, prostorska razdalja ...) pri poslovanju s poslovnimi partnerji?  

Ciper: Nebesedna komunikacija ima velik pomen za poslovanje podjetja. V okolju, v katerem 

poslujem, so ljudje dokaj sproščeni. Pomembno je, da s poslovnimi partnerji ohranjamo 
očesni stik in jim tako izkazujemo spoštovanje. Za prostorsko razdaljo bi lahko rekel, da so 
Ciprčani zelo topli ljudje, ki ne iščejo konzervativnega pristopa ali razdalj, ampak ohranjajo 
profesionalni pristop, za katerega je značilen stik z očmi in odprtost ljudi, ni pa objemanja in 

dotikanja.  
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Slovenija: Kot sem že omenil, smo tudi v našem podjetju poznani kot prijazni sogovorci in 

gostitelji. Nebesedna komunikacija je po moji oceni zelo pomembna za poslovanje. Še 
posebej se to odraža pri prvem srečanju in sestankih s poslovnimi partnerji. Na poslovnih 
sestankih velikokrat opažam, da govorci pri razlaganju uporabljajo kretnje rok. Lahko povem, 

da se na sestankih in srečanjih skoraj vedno rokujemo ter ohranjamo primerno prostorsko 
razdaljo.  

6. S kakšnim namenom v vašem podjetju organizirate poslovne sestanke?  

Ciper: Namen organiziranja poslovnih sestankov je v našem podjetju predvsem ohranjanje 
poslovne vezi s poslovnim partnerjem. Za to poskrbimo najmanj trikrat letno, predvsem na 

konferencah ali obiskih na sedežu podjetja poslovnih partnerjev. Redni obiski poslovnih 
partnerjev so nujni, poleg tega se s poslovnimi sestanki išče potencial za povečanje 
poslovnega sodelovanja. V podjetju imamo obstoječe poslovne partnerje, s katerimi želimo 
ohranjati obstoječe posle in iskati nove. Pri novih poslovnih partnerjih pa namen sestanka 

predstavlja predstavitev in iskanje skupnih interesov. Na delovnem mestu kjer delam, na 

poslovne sestanke poleg partnerjev povabimo člane uprav in izvršnega direktorja, kjer najprej 
poiščemo skupne vezi poslovanja. O specifičnih vprašanjih pa k sodelovanju na poslovnih 
sestankih povabimo tudi specializirani kader, na primer za trženje in finance. Namen 
poslovnih sestankov je tudi predstavitev novosti in dosežkih (novi kader, novosti v proizvodih 
in storitvah, finančnih rezultatih, predstavimo kapital in lastniško strukturo) v podjetju, saj s 
tem informiramo poslovnega partnerja.  

Slovenija: Poslovne sestanke v podjetu organiziramo tedensko. Na letni ravni pa lahko 

povem, da imamo do pet sestankov s pomembnejšimi poslovnimi partnerji. Glavni namen 
sestankov je informiranje ter usklajevanje stališč, ki v obliki zapisnikov predstavljajo plan 
nadaljnjega dela. Poslovne sestanke načrtujemo v naprej, nemalokrat pa služijo potrjevanju v 
naprej dogovorjenih poslov s strankami.  

7. Kako v vašem podjetju poznavanje pogajalskih veščin vpliva na poslovna pogajanja s 
poslovnimi partnerji? Katere so po vašem mnenju najpogostejše napake pogajalcev? 

Ciper: Menim, da je v okolju, v katerem poslujem, zelo pomembna dolgoročna vizija 
poslovanja, brez kratkoročnih pritiskov na pridobivanje posla. Poslovni partner mora pridobiti 
zaupanje in na podlagi tega priti do odločitve, da bo z nami posloval. Najpogostejše napake 
pogajalcev vidim v nepripravljenosti na sestanek oziroma pritisk na doseganje poslovnega 

sodelovanja. Za poslovna pogajanja je predvsem značilna potrpežljivost med poslovnimi 
partnerji, zato včasih lahko traja več let, da se posel sklene. Pri poslovnih pogajanjih sta 

ključna čas in izkušnje, da se doseže stopnja zaupanja in realizacija posla.  

Slovenija: Poznavanje pogajalskih veščin je za sklepanje poslov po moji oceni 
najpomembnejša kategorija. Kljub vnaprej določenim cenam paketov zavarovanj je v okolju, 

kjer delam, širok manevrski prostor, ki je odprt za pogajanja. Pogoste napake, s katerimi se 

tudi sam srečujem, so nezadostna pripravljenost na pogajanja, prekinjanje sogovorca ter 

prehitro strinjanje s ponujenimi pogoji.  
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8. Ali poslovna darila v vašem podjetju predstavljajo poslovni običaj?  

Ciper: Da, v našem podjetju poslovna darila predstavljajo pozornost do poslovnega partnerja, 

so simbolične narave, do 40 EUR in predvsem predstavljajo značilnosti države iz katere 
prihajaš. Primer poslovnega darila s Cipra je lahko kozorog, steklenica vina, na katerega so 

Ciprčani zelo ponosni, knjiga o zgodovini države, okvirček za poslovne vizitke z vgraviranim 
nazivom podjetja, pisarniški material simbolične narave. Darila so na Cipru zelo zaželjena, 
pomagajo pri izgradnji zaupanja med poslovnimi partnerji. Ciprčani predvsem cenijo izvirna 
darila, ki izhajajo iz države, iz katere prihajajo poslovni partnerji. Tudi Ciprčani vračajo 
poslovna darila z enako mero. Za Ciprčane je značilno, da spoštujejo nekaj, kar prinesejo 
poslovni partnerji, saj se moramo zavedati, da je otok oddaljen od poslovnih partnerjev, ki v 

državo prihajajo večinoma iz Evrope, zato jim darila predstavljajo nekaj, česar se lahko 

spominjajo in si tako lažje zapomnijo poslovne partnerje.  

Slovenija: Poslovna darila v podjetju predstavljajo obvezen običaj, vendar bi želel poudariti, 

da smo izbor le-teh prilagodili gospodarski krizi, v kateri smo sedaj. Navada je, da poslovne 

partnerje po zaključku sestanka skromno obdarimo s priložnostnimi darili. Navadno so to 
darila manjše vrednosti in tematsko povezana z našo dejavnostjo. Kot primer darila lahko 

navedem ročno kovano štiriperesno deteljico, kakovostno vino, rokovnik ali obesek za ključe 
z logotipom podjetja.    

9. Ali imate v vašem podjetju opredeljen kodeks (predpise in pravila) oblačenja?  

Ciper: Da, v našem podjetju imamo natančno opredeljen zimski in poletni kodeks oblačenja. 
Večinoma gre za formalni način oblačenja, ki pozimi obsega obleko, kravato, srajco z dolgimi 

rokavi. V poletnem času lahko nosimo srajco s kratkimi rokavi. Obleka je še posebej 
pomembna na poslovnih sestankih in pomeni spoštovanje ter bonton do poslovnih partnerjev.  

Slovenija: V našem podjetju imamo opredeljen kodeks oblačenja, le da pri njegovem 
izvajanju na žalost nismo dosledni. V praksi se dogaja, da se kodeksa držijo vodilni v 

podjetju, drugi pa le pri poslovanju s poslovnimi strankami in na poslovnih sestankih. 

Vsekakor višji management kodeks oblačenja spoštuje. Priporočljiva je klasična poslovna 
obleka s kravato.  

10. Kaj je po vaši oceni najznačilnejše za poslovno kulturo v Sloveniji? (Odgovarja le 

zaposleni v Sloveniji.) 

Slovenija: Po mojem mnenju je poslovna kultura v Slovenji dobra in kar je pomembno tudi 

prepoznavna. V Sloveniji smo poznani po prijaznosti in prilagodljivosti, kar se kaže pri 
učinkovitem poslovnem kumuniciranju in izvedbi poslovnih sestankov. Kot sem že omenil, 
podjetja veliko vlagajo v razvoj in zaveščanje lasnih kadrov. Vodilni v podjetjih od 

zaposlenih zahtevajo spoštovanje poslovne kulture znotraj in izven podjetja.  
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11. Kateri kategoriji poslovne kulture dajejo slovenski poslovneži največji poudarek? 
(Odgovarja le zaposleni v Sloveniji.) 

Slovenija: Zavedati se moramo, da je obvladovanje kulturnih razlik kompetenca vsakega 

posameznika. Po mojem mnenju dajejo slovenski poslovneži največji poudarek poslovnemu 

komuniciranju, ki je temelj za uspešna poslovna pogajanja. Tudi v podjetju, kjer sem 

zaposlen, dajemo velik poudarek ravno poslovnem komuniciranju med zaposlenimi v podjetju 

in našimi poslovnimi partnerji.   

12. Kaj je po vaši oceni najznačilnejše za poslovno kulturo na Cipru? (Odgovarja le 

zaposleni na Cipru.) 

Ciper: Za poslovno kulturo na Cipru je pomembna konzervativnost, za poslovanje sta 

potrebna čas in redni poslovni sestanki. Ciprčani so otočani, dokaj konzervativni oziroma 

zaprti ljudje, zato sta za vzpostavitev zaupanja potrebna čas in redni poslovni sestanki. 
Ciprčani so zelo zadržani in šele ko jih obiskuješ 3 do 4 leta, pridobijo določeno stopnjo 
zaupanja ter se odprejo. Zelo veliko jim pomeni povabilo na obisk v državo, iz katere 

prihajaš.   

13. Kateri kategoriji poslovne kulture dajejo ciprski poslovneži največji poudarek? 
(Odgovarja le zaposleni na Cipru.) 

Ciper: Menim, da dajejo ciprski poslovneži velik poudarek profesionalnosti, pomemben je 

osebni stik, ki je vezan na profesionalnost, saj je posameznik predstavnik določenega 

podjetja. To pomeni, da je dovoljeno dajati samo takšne obljube, ki jih je mogoče izpolniti. 

Največji poudarek se posveča rednim poslovnim sestankom, ki so namenjeni predstavitvam 

podjetij in iskanju skupnih interesov, ustvarjanju položajev, v katerih pridobita obe strani, 

vzamemo si čas in se posvetimo poslovnim partnerjem, prisluhnemo njihovim potrebam in 

predvidimo ali smo zmožni izpolniti obljubo, ki smo jo dali na sestanku.   

4.3.1 Značilnosti obeh poslovnih kultur in njuna primerjava 

Intervju, ki smo ga izvedli s sogovorcema, se nanaša na področje zasebnega sektorja, kjer 

najpomembnejšo vrednoto predstavlja zaupanje. V Sloveniji se vrednote poslovnega okolja 

od Cipra razlikujejo v večjem poudarku na skrbi za zaposlene, varovanju okolja in 

spoštovanju časovnih rokov, medtem ko na Cipru poslovanje temelji na strokovnosti, 

inovativnosti in ohranjanju dolgoročnih poslovnih vezi. Komuniciranje v poslovnem okolju 

Cipra tako za tuja kot tudi za domača podjetja ne predstavlja ovire, saj poteka v angleščini. V 

Sloveniji komunikacija večinoma poteka v slovenščini, pri poslovanju s tujimi poslovnimi 

partnerji se uporablja angleščina. 
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Preglednica 7:  Primerjava značilnosti poslovne kulture na podlagi intervjujev 

Poslovno okolje/ 

kultura 
Slovenija Ciper 

Vrednote - zaupanje, skrb za zaposlene, 

varovanje okolja,  

- odgovornost do prihodnosti 

podjetja,  

- spoštovanje posl. partnerjev 
in časovnih rokov; 

- zaupanje, strokovnost,  

- profesionalnost, inovativnost, 

- dolgoročnost poslovnih vezi; 

Poslovno okolje - pomembno poznavanje 

kulture, 

- vodilni v podjetju razumejo 

poslovne navade in običaje 
tujcev, 

- komuniciranje poteka v 

slovenščini, izjemoma v 
angleščini; 

- poznavanje kulture vpliva na 

uspešnost podjetja, 

- komuniciranje poteka v 

angleščini, moramo biti dobri 
poslušalci in si vzeti čas za 
razgovore, 

- običaji zajemajo poslovna 
kosila, večerje; 

Poznavanje 

poslovne kulture v 

podjetju  

ter izkušnje 

- dobra priprava vodstva 

podjetja na tuje običaje, 
navade 

- lastne izkušnje, pomoč v 
obliki mentorstva; 

- dobra priprava vodstva o tujih 

poslovnih partnerjih pred 

sestankom, 

- dolgoletne izkušnje, 
izobraževanje s preučevanjem 
evropskih kultur; 

Posl. 

komuniciranje 

- pomembno in predstavlja 

pogoj za sklepanje poslov, 

- znani kot dobri in spretni 

sogovorci; 

- komuniciranje je pomembno 

zaradi držanja obljub, 
poštenosti ter preglednosti 
poslovanja; 

Nebesedna 

komunikacija 

- prijazni sogovorci, gostitelji, 

- govorci pri razlaganju 

uporabljajo kretnje rok, 

- rokovanje, ohranjanje 

prostorske razdalje; 

- ljudje so dokaj sproščeni, 

- ohranjanje stika z očmi, 

- prostorska razdalja ni tako 

pomembna, 

- ni objemanja in dotikanja; 

Poslovni sestanki - informiranje, usklajevanje 

stališč (plan dela), 

- tedensko, najmanj petkrat 

letno s pomembnejšimi 
poslovnimi partnerji; 

- ohranjanje poslovne vezi, 

- najmanj trikrat letno 

(konference, obiski), 

- povabijo izvršnega direktorja, 
člane uprav, specializirani 
kader; 

Poslovna pogajanja - pomembna, časovno dolga, 

- napake: nezadostna 

pripravljenost, prekinjanje 

sogovorca, prehitro strinjanje 

s ponujenimi pogoji; 

- dolgoročna vizija poslovanja, 
potrpežljivost (čas, izkušnje) 

- napake: nepripravljenost na 

sestanek, pritisk za doseganje 

sodelovanja; 

Se nadaljuje 
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Preglednica 7 – nadaljevanje 

Poslovno okolje/ 

kultura 
Slovenija Ciper 

Poslovna darila - predstavljajo običaj, 
prilagajajo se gospodarski 

krizi, 

- priložnostna darila izročimo 
ob zaključku poslovnega 
sestanka, 

-  manjše vrednosti, povezana z 
dejavnostjo podjetja; 

- predstavljajo pozornost, 

- simbolične narave (do 40 
EUR), 

- značilnost države, iz katere 

prihajaš, 

- pomenijo izgradnjo zaupanja; 

Poslovna oblačila - manjša doslednost 

zaposlenih, 

- klasična poslovna obleka s 
kravato, 

- vodilni v podjetju se kodeksa 

držijo, drugi pa le pri 

sestankih; 

- zimski, poletni kodeks 

oblačenja, 

- formalen način (obleka, 
kravata, srajca - poleti  s 

kratkimi rokavi), 

- pomembna na poslovnih 

sestankih; 

 

Poznavanje poslovne kulture je na Cipru pomembno, čeprav država spada v Evropsko unijo, 

je malo oddaljena od Evrope in nanjo vplivajo različne kulture, predvsem grška in kultura 

Bližnjega vzhoda. Za vodstvo podjetja je tako v Sloveniji kot tudi na Cipru zelo pomembna 

dobra seznanjenost z običaji in navadami tujih poslovnih partnerjev. Razhajanje lahko 

opazimo v tem, da je v Sloveniji pogostejša pomoč pri pripravi na sodelovanje s tujimi 

poslovnimi partnerji, in sicer v obliki mentorstva izkušenejšega zaposlenega, ki ga dodeli 

podjetje. Poslovno komuniciranje predstavlja pogoj za sklepanje poslov, zato lahko 

poudarimo, da so slovenski poslovneži v svetu znani kot zelo dobri in prijazni govorci. 

Uspešnost poslovnega komuniciranja je na Cipru povezana z držanjem obljub, poštenostjo ter 

preglednostjo poslovanja. Skupno točko nebesedne komunikacije obeh držav lahko najdemo v 

sproščenosti, prijaznosti in gostoljubnosti, ravno tako sta v obeh kulturah značilna stisk roke 

in ohranjanje očesnega stika. Za slovenske govorce je pri razlaganju značilna uporaba kretnje 

rok ter obvezno ohranjanje prostorske razdalje, medtem ko na Cipru prostorska razdalja nima 

velikega pomena. Poudariti moramo, da je objemanje in dotikanje v tem poslovnem okolju 

nezaželjena. Poslovni sestanki na Cipru predstavljajo najpomembnejšo sestavino poslovne 

kulture, saj so pogoj za ohranjanje poslovne vezi s poslovnimi partnerji, izvajajo se najmanj 

trikrat letno, lahko tudi v obliki konferenc in obiskov poslovnih partnerjev na sedežu 

njihovega podjetja. V Sloveniji so poslovni sestanki pomembni za informiranje in 

usklajevanje stališč zaposlenih. Razhajanje lahko prepoznamo v pogostosti poslovnih 

sestankov, saj znotraj slovenskih podjetij potekajo tedensko, s pomembnejšimi poslovnimi 

partnerji pa izvedejo največ pet poslovnih sestankov na leto.  
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Nepogrešljiv element poslovne kulture predstavljajo poslovna pogajanja, ki so pomembna 

tako v Sloveniji kot tudi na Cipru. Skupno točko pogajanj lahko v obeh državah vidimo v 

dolgotrajnosti le-teh ter v izkušnjah, ki so pomembne za pogajalce. Ravno tako v obeh 

državah največjo napako pogajalcev predstavlja nezadostna pripravljenost na pogajanja. 

Poslovna darila v obeh državah pomenijo nek običaj in predstavljajo pozornost do poslovnega 

partnerja. Za slovenska podjetja so značilna priložnostna darila, ki so v današnjem času 

prilagojena gospodarski krizi, zato so manjše vrednosti ter so povezana z dejavnostjo podjetja. 

Na Cipru poslovna darila pomenijo izgradnjo zaupanja, so ravno tako simbolične narave – do 

40 EUR in predstavljajo značilnost države. Razliko lahko opazimo pri odpiranju daril, saj na 

Cipru darila ne odprejo takoj, ko ga dobijo. Zadnjo kategorijo poslovne kulture predstavljajo 

poslovna oblačila. Na Cipru je zelo pomemben, še posebno na poslovnih sestankih, formalni 

način oblačenja, ki zajema obleko, srajco in kravato. V Sloveniji formalni način oblačenja na 

poslovnih sestankih vodstvu podjetja predstavlja obvezo, drugi zaposleni so manj dosledni pri 

upoštevanju kodeksa oblačenja. Razhajanje lahko vidimo v tem, da imajo na Cipru 

opredeljena tako zimska kot tudi poletna pravila oblačenja.  

4.3.2 Ugotovitve raziskovanja 

Na podlagi preučenega teoretičnega dela in analize intervjujev lahko trdimo, da poslovna 

kultura vpliva na mednarodno poslovanje podjetij v Sloveniji in na Cipru. Poslovna kultura 

vpliva na poslovanje podjetja, zato vodstvo podjetja v obeh državah upošteva poslovno 

kulturo tujih poslovnih partnerjev in se nanjo zelo dobro pripravi, kar pri poslovanju vpliva na 

konkurenčno prednost, sklepanje poslov in trajnostni razvoj podjetja. Skozi empirični del 

diplomske naloge smo ugotovili, da se elementi poslovne kulture najbolj razhajajo v 

nebesedni komunikaciji, poslovnih darilih in predvsem pogostosti poslovnih sestankov. 

Poslovna kultura se v obeh državah najbolj približa v poslovnem komuniciranju, poslovnih 

pogajanjih ter poslovnih oblačilih.  

Za podjetja, ki želijo vstopiti v ciprsko poslovno okolje moramo omeniti, da gre za relativno 

dokaj zaprto poslovno okolje. Ciprski poslovni partnerji so na začetku poslovnega 

sodelovanja bolj nezaupljivi, predvsem zaradi zgodovine države, vendar se sčasoma, ob 

rednem sodelovanju in poslovnih sestankih, odprejo. Za poslovno okolje Slovenije lahko 

trdimo, da je bolj odprto in na višji strokovni ravni, ima večje mednarodne izkušnje v 

primerjavi s Ciprom tudi zaradi geo-političnega položaja, saj se Slovenija nahaja tako rekoč v 

središču Evrope, poleg velikih in razvitih držav, kot sta Avstrija in Italija. Ravno tako je na 

področju zavarovalništva na višji ravni glede obvladovanja tveganj ter naprednejša z vidika 

ponujenih produktov. Pri vstopu v ciprsko poslovno okolje mora podjetje dobro poznati 

poslovno kulturne značilnosti države in predvsem njeno zgodovino.  
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4.3.3 Priporočila za razvoj 

Poznavanje tuje poslovne kulture zagotavlja podjetju pri poslovanju v mednarodnem okolju 

konkurenčno prednost. Zato je management v podjetju tisti, ki mora zagotoviti poznavanje 

poslovne kulture tujih poslovnih partnerjev. Priporočamo, da se v prihodnosti preuči in 

razišče, ali imajo podjetja pripravljene analize poslovnih kultur podjetij, s katerimi poslujejo, 

ter primerja poslovno kulturo Slovenije še z drugimi državami EU in tudi širše v svetu. 
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5 SKLEP 

V diplomski nalogi smo dosegli vse cilje, ki smo si jih zadali. Teoretično smo opredelili 

pojme mednarodnega poslovanja, kulture in poslovne kulture. V empiričnem delu smo 

predstavili Slovenijo in Ciper, opredelili značilnosti poslovne kulture obeh držav ter izvedli 

dva strukturirana intervjuja z zaposlenima v Sloveniji in na Cipru. Na podlagi intervjujev 

lahko trdimo, da se teoretični del sklada z empiričnim delom in se kaže v tem, da dobro 

poznavanje poslovne kulture vpliva na konkurenčno prednost, lažje sklepanje poslov in 

trajnostni razvoj podjetja.   

Mednarodno poslovanje predstavlja zelo dinamično okolje, kjer uspejo samo tista podjetja, ki 

se najhitreje prilagodijo vsem spremembam na trgu, vendar moramo poudariti, da omenjeni 

trg ponuja veliko novih priložnosti za poslovanje. Podjetje se z vstopom na mednarodni trg 

srečuje s poslovanjem, ki se močno razlikuje od poslovanja na domačem trgu. V 

mednarodnem poslovanju gre za zahtevnejše in kompleksnejše okolje, ki od podjetja za 

uspešno poslovanje zahteva nenehno prilagajanje na spremembe in hkrati s seboj prinaša 

večja tveganja. Podjetje se z vstopom na določen trg srečuje z najmanj eno kulturo. Naloga 

vodstva podjetja je, da se pred vstopom v mednarodno poslovanje dobro seznani ter preuči 

kulturo, poslovno kulturo, običaje in navade okolja, v katerega želi vstopiti. Dobro 

poznavanje poslovne kulture za podjetje pomeni lažje komuniciranje in pogajanje s 

poslovnimi partnerji, kar posledično vodi v konkurenčno prednost in vzpostavitev 

sodelovanja.  

Izpostaviti moramo, da je ciprsko poslovno okolje prepleteno z grško in turško kulturo ter tudi 

kulturo Bližnjega vzhoda. Analiza intervjuja z zaposlenim na Cipru je pokazala, da moramo 

biti pri poslovanju z državo pozorni na njeno poslovno kulturo ter zgodovino države. Pri 

poslovanju s ciprskimi poslovnimi partnerji poznavanje grškega jezika ni tako pomembno, saj 

vsi na otoku zelo dobro govorijo angleško. Neverbalna komunikacija se na Cipru od Slovenije 

razlikuje predvsem v tem, da ne vključuje dotikanja in objemanja ter v rokovanju z ženskami. 

Poslovna darila na Cipru predstavljajo pozornost do poslovnih partnerjev in so simbolične 

narave. V nasprotju s Slovenijo se na Cipru poslovnih daril ne odpre takoj, ko se jih dobi, 

ravno tako moramo biti pozorni, da se izogibamo belim lilijam, saj pomenijo žalovanje. Za 

ciprske poslovne partnerje je značilno, da si za svoje poslovne partnerje vzamejo čas ter jih po 

koncu poslovnih sestankov vedno povabijo na poslovno kosilo ali večerjo.  

Na osnovi raziskovanja lahko ugotavljamo, da poznavanje tuje poslovne kulture zagotavlja 

podjetju pri poslovanju v mednarodnem okolju konkurenčno prednost. Zato je management v 

podjetju tisti, ki mora zagotoviti poznavanje poslovne kulture tujih poslovnih partnerjev. Zato 

priporočamo in svetujemo podjetjem, ki poslujejo v mednarodnem tržnem okolju, da 

preučevanju tujih kultur posvetijo še posebno pozornost, saj jim bo to omogočilo lažje in 

uspešnejše poslovanje in večjo konkurenčnost v globalnem tržnem okolju. 
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VPRAŠALNIK ZA STRUKTURIRANI INTERVJU  

Spoštovani! 

Sem Nika Kikovič in zaključujem študij managementa na UP FM. V diplomski nalogi 

preučujem značilnosti poslovne kulture Cipra in Slovenije. Za sodelovanje se vam 

zahvaljujem. Pred vami je intervju o poslovni kulturi Slovenije in Cipra, sestavljen iz 

trinajstih vprašanj, ki so razdeljena v dva sklopa. Prvi dve vprašanji se nanašata na poslovno 
okolje, ostala vprašanja zajemajo elemente poslovne kulture. 

Namen intervjuja je ugotavljanje značilnosti poslovne kulture in neposredna primerjava 

poslovnih kultur med Slovenijo in Ciprom. Odgovore, ki jih bomo s pomočjo intervjuja 
dobili, bomo uporabili izključno za primerjavo poslovne kulture v tej diplomski nalogi. 

Poslovno okolje 

1. Katere vrednote so po vašem mnenju značilne za poslovno okolje, v katerem poslujete? 

2. Kakšen pomen ima poznavanje poslovne kulture na poslovanje vašega podjetja? Menite, da 
poznavanje jezika, poslovnega komuniciranja, poslovnih običajev in navad okolja, v katerem 
poslujete, prinaša konkurenčno prednost in s tem poslovanje lažje? 

Poslovna kultura 

3. Kakšen pomen daje vodstvo podjetja vašemu poznavanju poslovne kulture okolja kjer 
delate in poznavanju tujih poslovnih kultur? Ali to temelji le na vaših izkušnjah ali ste se pri 
tem kakorkoli izobraževali?  

4. Kako pomembno je po vašem mnenju poznavanje spretnosti poslovnega komuniciranja v 
okolju, v katerem delate?  

5. Kolikšen vpliv ima po vaši oceni poznavanje nebesedne komunikacije (kretnje, dotik, 

očesni stik, prostorska razdalja ...) pri poslovanju s poslovnimi partnerji?  

6. S kakšnim namenom v vašem podjetju organizirate poslovne sestanke?  

7. Kako v vašem podjetju poznavanje pogajalskih veščin vpliva na poslovna pogajanja s 
poslovnimi partnerji? Katere so po vašem mnenju najpogostejše napake pogajalcev? 

8. Ali poslovna darila v vašem podjetju predstavljajo poslovni običaj?  

9. Ali imate v vašem podjetju opredeljen kodeks (predpise in pravila) oblačenja?  

10. Kaj je po vaši oceni najznačilnejše za poslovno kulturo v Sloveniji? (Odgovarja le 

zaposleni v Sloveniji.) 

11. Kateri kategoriji poslovne kulture dajejo slovenski poslovneži največji poudarek? 
(Odgovarja le zaposleni v Sloveniji.) 
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12. Kaj je po vaši oceni najznačilnejše za poslovno kulturo na Cipru? (Odgovarja le zaposleni 

na Cipru.) 

13. Kateri kategoriji poslovne kulture dajejo ciprski poslovneži največji poudarek? 
(Odgovarja le zaposleni na Cipru.) 

 


