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POVZETEK  

Na uspešno poslovanje med slovenskimi turističnimi agencijami in prodajnimi službami na 

Hrvaškem močno vplivajo prav medkulturne razlike. Referenti za organizacijo potovanj 

morajo imeti vrhunske pogajalske veščine in morajo dobro poznati sodobne komunikacijske 

tehnike. Zaključna projektna naloga v uvodu pokaže način komunikacije med referenti za 

organizacijo potovanj in prodajniki. Predstavljena je kultura Slovencev in Hrvatov. 

Raziskava, izvedena s pomočjo ankete, ugotavlja, kateri so glavni vzroki in dejavniki za 

slabšo ali boljšo komunikacijo, s katerimi medkulturnimi ovirami se srečujejo zaposleni, kako 

premostiti ovire ter kako te vplivajo na poslovanje. V zaključku je zapisanih nekaj ključnih 

ugotovitev raziskave. Podani so nasveti in priporočila, kako naj bi potekala uspešna 

komunikacija med referenti, ki tržijo turistične aranžmaje na Hrvaškem, in njihovimi 

prodajnimi službami, da bi bilo med le-temi poslovanje čim boljše. 

Ključne besede: komuniciranje, kultura, medkulturne razlike, turistične agencije, poslovanje. 

SUMMARY 

Successful business between the Slovenian tourist agencies and the downstream operating 

arms in Croatia depends a lot on the cross-cultural differences. Tour organizers have to 

possess exceptional negotiating skills and they also have to be well acquainted with the 

modern communication techniques. In the first part of the thesis, the closing project task 

demonstrates the method of communication between the tour organizers and the salespersons. 

In addition, the Slovenian and Croatian cultures are introduced. The research conducted by a 

survey, showed, which are the main causes and factors for worse or better communication, 

which cross-cultural obstacles have to face the employees, how to overcome such obstacles 

and how do these obstacles affect the business in general. The conclusion describes some of 

the key findings of this research. Suggestions and recommendations are given regarding the 

way the successful communication should be conducted between the organizers, who do 

business in the field of tourist arrangements in Croatia and their downstream operating arms, 

so that the business between the above mentioned would be the most effective. 

Keywords: communication, culture, cross-cultural differences, tourist agencies, business. 

UDK: 316.77:338.46(043.2) 
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1 UVOD 

Referenti za organizacijo potovanj se pri poslovanju v turistični agenciji dnevno srečujejo z 

različnimi kulturami. V tem procesu niso izpostavljena le velika podjetja (korporacije), ampak 

vse bolj tudi srednja in mala podjetja, med katere spada tudi turistična agencija Bonus, ki je 

specializirana za prodajo turističnih aranžmajev na hrvaški obali in v kateri sem zaposlen kot 

referent za organizacijo potovanj.  

Na poslovni  proces na mednarodni ravni močno vpliva poznavanje medkulturnih razlik. V 

uvodnem delu diplomskega projekta bom preučil pojem poslovnega komuniciranja in pojem 

kulture. Prikazal bom potek komuniciranja med referentom za organizacijo potovanj in 

hrvaškimi prodajnimi službami. Izhajal bom iz dejstva, da je za uspešno medkulturno 

komuniciranje pomembno poznavanje tako lastne kot tuje kulture. Priporočljivo je, da vsak 

referent v turistični agenciji pozna kulturno dediščino narodov, s katerimi posluje. Poudaril 

bom pomen poznavanja kulture pri komuniciranju med referenti za organizacijo potovanj in 

hrvaškimi prodajnimi službami. V ta namen bom predstavil značilnosti slovenske in hrvaške 

kulture. Za lažjo primerjavo obeh kultur bom predstavil nekaj slovenskih in hrvaških 

narodnostnih stereotipov. 

Naloga vsake turistične agencije je, da so njene storitve čim boljše, kakovostne in cenovno v 

okviru konkurence. Za cenovno čim bolj ugoden aranžma so v poslovnem procesu pomembni 

tudi medkulturni odnosi, ki jih bom podrobneje predstavil v uvodnem delu naloge. Za uspešno 

komuniciranje pri poslovanju s hrvaškimi prodajnimi službami je potrebno upoštevati tudi 

medkulturne razlike. Izpostavil bom tiste razlike, ki občutno vplivajo na uspešnost 

poslovanja. 

Teoretična izhodišča o poznavanju kulture tistih referentov, ki poslujejo s hrvaškimi 

prodajnimi službami, bom podkrepil z raziskavo med zaposlenimi v slovenskih turističnih 

agencijah in hrvaškimi prodajnimi službami. Na ta način želim prikazati, kako lahko referenti 

za organizacijo potovanj v turistični agenciji premagajo medkulturne razlike, ki lahko 

nastanejo med poslovanjem. Na podlagi rezultatov želim ugotoviti in potrditi pomen 

poznavanja drugih kultur in prikazati, kako se referenti pri poslovanju s hrvaškimi prodajnimi 

službami soočajo z medkulturnimi razlikami. 
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2 KOMUNICIRANJE V TURISTIČNI AGENCIJI 

2.1 Definicija in namen komuniciranja 

Ena izmed bistvenih dejavnosti, ki omogoča obstoj in razvoj posameznika ter organizacije, je 

komunikacija. Komuniciranje  je nujni pogoj za vse družbeno dogajanje, v katerem sodelujeta 

vsaj dva človeka. V slovarju slovenskega knjižnega je pojem komunicirati definiran kot 

izmenjavati misli, informacije, sporazumevati se, pojem komunikacija pa je sredstvo, ki 

omogoča izmenjavo in posredovanje informacij (Kavčič 2004, 3). 

Možina in drugi (2004, 17) ugotavljajo, da je od namena in zastavljenega cilja odvisno, katere 

oblike in metode komuniciranja uporabljamo. Na namen in cilj vplivajo še drugi dejavniki, 

kot so vsebina, ki jo želimo podati in izmenjati; število ljudi, ki sodelujejo v komunikaciji; 

njihova izobrazba, izkušnje in motiviranost; čas, ki ga imamo na razpolago; ter naše znanje in 

sposobnosti, da uporabljamo razne načine komuniciranja.  

2.2 Cilji komuniciranja 

Cilj komuniciranja je prenesti informacijo iz misli ene osebe v misli druge osebe ali več oseb, 

kot to zahtevajo informiranje, dogovarjanje, vplivanje ipd. Uspešno je tisto komuniciranje, ki 

doseže zastavljen cilj. Možina in drugi (2004, 52) dodajajo, da naj bodo cilji komuniciranja 

kot katere koli dejavnosti v organizaciji predvsem: 

− merljivi: ko komuniciramo, moramo vedeti, ali počnemo dobro in prav; 

− dosegljivi: postavljanje nerealnih ciljev je škodljivo, saj jalova prizadevanja, da bi jih 

dosegli, porabljajo moč udeležencev in sredstva organizacije; 

− izzivni: dobro komuniciranje je odvisno od udeležencev, ti pa si zanj ne bodo kaj prida 

prizadevali, če jih ne bo »vleklo«, če jim ne bo izziv. 

2.3 Sestavine komunikacijskega procesa 

Kot komunikacijski proces v organizaciji označujemo celoto vseh sestavin, ki skupaj 

zagotavljajo pretok informacij od vira do uporabnika. Glavne sestavine komunikacijskega 

procesa so: pošiljatelj, prejemnik, sporočilo in komunikacijska pot (Možina in drugi 2004, 

50). 

2.3.1 Pošiljatelj 

Je tista oseba, ki oddaja in snuje sporočila. V turistični agenciji je to referent za organizacijo 

potovanj. Glavna naloga referenta je, da ima jasno opredeljen cilj, kaj hoče povedati 

prejemniku. Podatke in informacije, ki jih želi sporočiti prejemniku, zbere in ovrednoti z 
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namenom, da bi jih sprejel prejemnik. Sporočevalec naj kar najbolje razume osebo ali osebe, 

ki jim posreduje sporočilo. Namen diplomske naloge je predstaviti komuniciranje referentov s 

hrvaškimi prodajnimi službami, zato je pomembno, da referent pozna njihove vrednote, vlogo 

in interese. Od tega je v veliki meri odvisno, kako bodo sporočilo dojeli in kako se bodo nanj 

odzvali. Vsak referent, ki dela v turistični agenciji, mora poznati pravila komuniciranja, kako 

bo komuniciral: govorno, pisno, nebesedno ali kombinirano. 

2.3.2 Prejemnik 

Je oseba, ki ji je sporočilo namenjeno oziroma le-tega sprejme. V našem primeru so to vse 

prodajne službe na Hrvaškem. Pogoj za komuniciranje pošiljatelja – referenta je sposobnost, 

da sporočilo pošlje, pa tudi sposobnost prejemnika, da ga sprejme. Pri uspešnem 

mednarodnem komuniciranju veliko vlogo igra poznavanje hrvaškega jezika (Možina in drugi 

2004, 51). V primeru tega diplomskega projekta so prejemniki zaposleni »sales manegerji«  v 

prodajnih službah na Hrvaškem, ki so zadolženi za prodajo hotelskih kapacitet turističnim 

agencijam. 

2.3.3 Sporočilo 

Referenti za organizacijo potovanj največkrat povprašujejo po prostih kapacitetah v hotelu, po 

dodatnih ugodnostih, ki jih lahko dobijo gostje, po popustih za otroke … Sporočilo vsebuje 

dejstvo, mnenje, željo, skratka informacije, ki jih želi pošiljatelj prenesti prejemniku. Izrazimo 

ga z besedami, gibi ali drugačnimi znaki, zato ga pogosto imenujemo signal. Sporočila, ki jih 

kot referent pošiljam prodajnim službam, se največkrat glasijo tako: 

»Pozdravljeni, moje ime je Marko. Kličem iz turistične agencije Bonus, preveril bi, ali imate v 

tem terminu prosto dvoposteljno sobo.«  

ali 

»Gosti Novak so vaši stalni gostje, ali lahko dobijo sobo v višjem nadstropju?« 

Sporočilo mora biti razumljivo, da bo »sales maneger« vedel, kaj želi pošiljatelj povedati. 

Oblikovano mora biti jedrnato, brez neposrednih fraz in odvečnih besed, ki samo 

obremenjujejo komunikacijsko pot (Možina in drugi 2004, 51). 

2.3.4 Komunikacijska pot 

Komunikacijska pot je kanal, po katerem potuje sporočilo od pošiljatelja k prejemniku. To so 

lahko neposredni stiki med pošiljateljem in prejemnikom, pisma ali razni tehnični posredniki, 

zlasti telekomunikacijske zveze. Komunikacijski kanal tehnično sicer obstaja, vendar zaživi v 

organizacijskem smislu šele tedaj, ko ga uporabljamo za komuniciranje. 
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Zmogljivost (kapaciteta) vsakega komunikacijskega kanala je omejena, čeprav se nam 

pogosto dozdeva, da ni tako. Omejuje jo največja količina informacij, ki jo je še mogoče 

prenesti po komunikacijskem kanalu. Učinkovitost komuniciranja zahteva, da komunikacijski 

kanal v časovni osnovi čim bolj natančno prenese čim večjo količino informacij ob 

gospodarni porabi sredstev – virov (Možina in drugi 2004, 51). V turističnih agencijah poteka 

komunikacija s hotelskimi prodajnimi službami preko telefona ali elektronske pošte.  

Pomembnost kvalitetnega prenosa sporočila prejemniku  (hrvaškim prodajnim službam) se 

kaže v informacijskem učinku in reakciji prejemniku sporočila. Učinek je odvisen od tega, 

kako je prejemnik zaznal sporočilo, od vrste informacije, ki je bila poslana, ter od nadaljnje 

uporabe sporočila. 

2.4 Proces komuniciranja 

Medosebno komuniciranje je proces, v katerem udeleženci pošiljajo, sprejemajo in tolmačijo 

(interpretirajo) sporočila ali znake, ki so nosilci določenega pomena.  

Če pogledamo proces komuniciranja med dvema osebama, to je med referentom za 

organizacijo potovanj in zaposlenim v prodajni službi na Hrvaškem, le-ta obsega 7 temeljnih 

znakov (Možina in drugi 2004, 53): 

− Namere, misli in čustva, ki navedejo pošiljatelja, da pošlje sporočilo. 

− Kodiranje: pošiljatelj kodira sporočilo, tj. prevede svoje namene, misli in čustva v obliko, 

ki je primerna za prenos. 

− Pošiljatelj pošlje kodirano sporočilo prejemniku. 

− Prenos sporočila poteka po komunikacijski poti (kanalu). 

− Prejemnik sprejme sporočilo in ga dekodira, interpretira pomen sporočila. 

− Prejemnik sprejme sporočilo in proces steče v nasprotni smeri na enak način. 

− Noben izmed teh korakov ni popolnoma učinkovit, v vsakem se lahko pojavlja motnja ali 

šum; šum je pojav, ki moti proces komuniciranja (npr. predsodki, neustrezno izražanje, 

predhodne izkušnje, drugi signali iz okolja itd.). 

Potek komunikacijskega procesa v turistični agenciji pri rezervaciji turističnega aranžmaja na 

Hrvaškem: 

− Zbiranje podatkov in informacij. Pri rezervaciji turističnega aranžmaja referent za 

organizacijo potovanja zbere želje gostov glede destinacije ter načina prevoza – lasten ali 

avtobus.  Nato so vprašanja bolj neposredna:  datum, okvirna cena,  kategorija hotela,  

oddaljenost od plaže ali centra mesta, vrsta plaže (peščena in plitva za otroke ali morda 

prodnata, skalnata), število potujočih oseb, ali so med njimi tudi otroci in njihova starost.   

− Obdelava podatkov, informacij. Ko referent pridobi vse te informacije, se odloči, kaj bi 

bilo najbolj primerno za stranko in ji ponudi nekaj najboljših možnosti, med katerimi se 
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stranka nato sama odloči. Ko se stranka odloči za aranžma, referent preveri pri prodajni 

službi hotela, če je v izbranem terminu prosto, in, če je, opravi rezervacijo.  

2.5 Težave v komuniciranju 

Pri komuniciranju med referentom za organizacijo potovanj in zaposlenim v prodajni službi 

lahko pride do motenj. Motnje se pojavljajo v vseh fazah procesa komuniciranja. Možina in 

drugi (2004, 75) izpostavijo tri motnje, do katerih lahko pride pri komuniciranju med 

hrvaškimi prodajnimi službami in referentom za organizacijo potovanj: 

− Motnje zaradi medsebojnega nerazumevanja pošiljatelja in prejemnika, ki sta si tujca, 

njune misli in njuni občutki niso uglašeni med seboj, med njima ni empatije. 

− Motnje zaradi nesporazumov: prejemniku sporočilo, kakršnega sprejme, ne pomeni isto 

kot pošiljatelju; tem motnjam pogosto botrujejo razlike med jeziki in kulturami 

udeležencev.  

− Motnje, ki nastajajo na komunikacijski poti (šum komunikacijskega kanala): informacije 

se kazijo, zamujajo, se izgubljajo, kriva je slaba telekomunikacijska zveza. 

− Za odpravo motenj je bistveno, da znamo ugotoviti, ali nastanejo pri pošiljatelju, pri 

prejemniku ali na komunikacijski poti. 

2.5.1 Motnje pri pošiljatelju 

Pri pošiljatelju Možina in drugi (2004, 75) izpostavijo motnje zlasti iz naslednjih razlogov: 

− sporočilo je nejasno oblikovano, dvoumno; v sporočilu se prepletajo bistvene in 

nebistvene sestavine; 

− sporočilo je neprimerno kodirano, spremenjeno v obliko, ki slabo prenese prenos ali jo 

prejemnik težko dekodira; sem sodijo neurejena, predolga, površna sporočila itd.; 

− pošiljatelj se ne skuša vživeti v prejemnika, v njegov način razmišljanja, v njegove 

vrednote in interese. 

2.5.2 Motnje pri prejemniku 

Možina in drugi (2004, 83) ugotavljajo, da v kolikor prejemnik prejetega sporočila sploh ne 

dekodira ali pa ga dekodira narobe, lahko pride do naslednjih motenj: 

− prejemnik za sporočilo sploh nima interesa; 

− prejemnik razume sporočilo tako, kot to ustreza njegovim interesom; 

− sporočil je preveč, zato prejemnik vseh ne more dekodirati; 

− sporočilo je po vsebini preobsežno; 
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− prejemnik zaznava druga sporočila v okolju, ki so zanj v tistem trenutku pomembnejša; 

medtem ko sporočilo prihaja, so misli prejemnika drugje, zato dojema sporočilo le delno 

ali sploh ne.  

Na učinkovitost in uspešnost komuniciranja bistveno vplivajo odnosi med udeleženci, 

zavzetost udeležencev za dejavnost, ki zajema komuniciranje, samostojnost udeležencev pri 

delu ter naravnanost udeležencev v skupno urejanje zadev (Možina in drugi 2004, 83). 
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3 KULTURA IN MEDKULTURNE RAZLIKE 

3.1 Definicija kulture 

Hrastelj (2001, 25) ugotavlja, da se je zanimanje poslovnih ved za kulturo pojavilo 

sorazmerno pozno, saj je v preteklosti prevladovalo mnenje, da je kultura konzervativni 

dejavnik, ki zavira in moti gospodarske dejavnosti. Prve raziskave je leta 1971 opravil 

Hofstede. Ker pa podjetja danes, v času globalizacije, poslujejo vse bolj na mednarodni ravni, 

prihajajo v ospredje kultura in kulturološki dejavniki. Tako so danes nekateri avtorji mnenja, 

da prav te kulturne razlike omogočajo večjo mednarodno gospodarsko dejavnost. 

Jelovac (2000, 10) ugotavlja, da je temeljna značilnost kulture označevanje lastnosti človeka 

glede na obvladanje, uporabljanje splošno uveljavljenih norm, veljavnih načel in pravil pri 

vedenju in ravnanju v nekem družbenem okolju. V tem smislu pravimo, da »ima nekdo zelo 

visoko kulturo«, da je »človek brez kulture«, da »s takim vedenjem prav gotovo ne kaže svoje 

kulture«. Na kulturo v ožjem smislu lahko gledamo kot na lastnost človeka in/ali družbe glede 

na obvladovanje in uporabljanje delovnih načel, pravil in dosežkov, uresničenih na določenem 

področju prakse. 

Kulture se ne da opredeliti na en način. Z analizo koncepta kulture se je ukvarjalo veliko 

število avtorjev, zato v literaturi obstajajo številne opredelitve. V nadaljevanju so na kratko 

navedene le nekatere izmed njih (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 253):  

− kultura so posebne uveljavljene norme, temelječe na odnosih, vrednotah, prepričanjih, ki 

obstajajo v vsaki družbi in niso dedne, temveč priučene;  

− kultura je skupinski element, ki omogoča posameznikom preživeti v okoljih;  

− kultura je ostanek tistega, kar smo se naučili, nato pa popolnoma pozabili;  

− kulturo sestavljajo vrste simbolov, kod in vrednot.  

Iz navedenih opredelitev  Makovec Brenčič in Hrastelj (2003, 253) ugotavljata, da je kultura 

zapleten in večrazsežnostni koncept, ki meji na številne druge, se z njimi prepleta in šele 

številni prepleti vplivajo na obnašanje posameznikov in na njihove odločitve. Avtorja se tudi 

strinjata, da je kultura predvsem priučena in ni genetsko pogojena.   

Še nekaj opredelitev kulture znanih avtorjev:   

− po Taylerju (1911, po Treven 2001, 41) enem izmed prvih opredeliteljev kulture, je le-ta 

kompleksna celota, ki vključuje znanje, stališča, moralo, umetnost, pravo, običaje in vse 

druge sposobnosti ter navade članov določene družbe;  

− Herskovits (1955, po Treven 2001, 41) pravi, da je kultura vse tisto v okolju, kar je 

povezano s človekom;  
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− po Hofstedeju (1991, po Treven 2001, 41) je kultura, kot  že rečeno, softver razuma ali 

računalniški program, ki nadzira vedenje oziroma je kolektivno programiranje duha, ki 

loči člane ene skupine od druge; 

− Sathe (1985, po Treven 2001, 41)  pa definira kulturo drugače, in sicer kot niz 

pomembnih vrednot in stališč, značilnih za člane posamezne skupnosti in nanašajočih se 

na njihov pogled na svet ter na ideale, za katere si je vredno prizadevati.  

Kljub številnim definicijam je nesporno, da so Hofstedejeve razsežnosti še vedno pomembno 

izhodišče pri novih, poglobljenih  študijah nacionalnih kultur. Njegova največja zasluga je ta, 

da so se njegova proučevanja odločilno odlepila od poenostavljenega opisovanja posameznih 

kultur. Tem in tudi drugim opredelitvam pa so skupni določeni vidiki, ki so značilni za 

različne kulture. Eden takšnih vidikov je, da se kultura pojavlja v okoliščinah, ko ljudje med 

seboj komuniciramo, pri tem pa drug na drugega vplivamo in se prilagajamo (Treven 2001, 

41). 

3.2 Sestavine kulture 

Sestavine kulture predstavljajo osnovo za medsebojno primerjavo kultur in opredelitev 

vplivov kulture na poslovanje med turistično agencijo in hrvaškimi prodajnimi službami. 

Ljudje v vsaki kulturi oblikujejo svoj pogled na svet. Da bi lahko kulturo analizirali, je treba 

proučiti način, kako zaposleni (na eni strani referenti za organizacijo potovanj in na drugi 

strani »sales manegerji«) razvrščajo svoje izkušnje, zamisli o primernem vedenju, kako 

presojajo druge ljudi ter kako zaznavajo dogodke v določenem okolju. Zato je potrebno našo 

pozornost usmeriti na posamezne sestavine kulture (Treven 2001, 45). Le-te naj bi pomagale 

referentom za organizacijo potovanj pri razumevanju nekaterih dimenzij kulturološkega 

okolja in razumevanju vpliva, ki ga imajo trženjske dejavnosti na tujih trgih.  

Omenil bom le tiste sestavine, ki najbolj vplivajo na uspešno poslovanje turistične agencije s 

hrvaškimi prodajnimi službami. Poglavitne sestavine kulture so (Makovec Brenčič in Hrastelj 

2003, 257): 

− norme in vrednote, 

− religija, 

− jezik, 

− izobrazba, 

− življenjski standard.  

3.2.1 Norme in vrednote 

Družbene norme so sprejeta pravila, standardi in vedenjski modeli, vrednote pa so globoko 

zakoreninjene ideje, ki so podlaga norm. Vrednote in norme se nanašajo na pomen, ki jih iz 
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različnih kultur pripisujejo vprašanjem o tem, kaj je prav in kaj ni, kaj je dobro in kaj je 

nepomembno (Hrastelj 1995, 365). 

Pomembno je, da referenti za organizacijo potovanj poznajo nacionalne posebnosti, saj se 

tako ustvarja pozitivna klima in medsebojno zaupanje. Če referent za organizacijo potovanj 

pozna in razume nacionalne vrednote, pomembno prispeva k uspešnosti svojih proizvodov ali 

storitev (Kenda 2001, 94). Tako morajo referenti za organizacijo potovanj prilagoditi uporabo 

znakov, simbolov, predmetov, njihovo število ter barve kulturnim normam okolja, ki so mu 

namenjena promocijska sporočila. V nasprotnem primeru prihaja do napak, ki so posledica 

nepoznavanja in nerazumevanja kulture.  

Vrednote vključujejo pojme, kot so: iskrenost, zvestoba, svoboda, odgovornost. Seveda pa si, 

ko primerjamo različne države, kulturne vrednote ne sledijo v enakem vrstnem redu oziroma 

prevladujejo le nekatere vrednote. 

3.2.2 Religija 

Religija predstavlja tisto sestavino kulture, ki nam ponazori in pojasni najgloblja obnašanja 

ljudi, ki pripadajo različnim kulturam, kajti mnoge izmed kultur so našle razlog za svoj obstoj 

prav v religiji. Skozi religijo se pogosto zrcali podoba nacionalne kulture in je temeljna 

osnova vseh varovanj, idej, norm, obnašanja ter motivacije in akcije. 

3.2.3 Jezik 

Jezik je ogledalo družbe. Sporočila se izražajo verbalno (z besedami) in neverbalno (z 

gestami, položajem telesa in podobno). Obvladovati jezik je prvi korak k prilagajanju tuji 

kulturi, zato je jezik najbolj očitna in neposredna karakteristika kulture in prav tako prva 

ovira, ki jo je potrebno preseči na poti do razumevanja določene kulture. Največje razlike se 

izražajo ravno v različnih jezikih, saj se skozi jezik zrcalijo značaj in vrednote posamezne 

kulture. Zato je za uspešnost v mednarodni poslovni praksi nujno popolno razumevanje in 

zmožnost tekočega izražanja v različnih jezikih (Harrison, Dalkiran in Elsey 2000, 107). 

3.2.4 Izobrazba 

V določeni kulturi izobrazbena raven in stopnja pismenosti pomembno vplivata na 

socializacijo kot proces učenja, s pomočjo katerega zaposleni razvijejo spretnosti, ideje, 

vrednote, norme in vedenjske vzorce. Izobraževalni proces se nanaša na obdobje študija v 

šolah, univerzah. Pri tem pa je potrebno omeniti, da ne potekajo vsi načini izobraževanja le v 

okviru šolskih klopi (Harrison, Dalkiran in Elsey 2000, 108–109). V turistični agenciji Bonus 

se na povabilo hrvaških služb dva- do trikrat na leto udeležimo tako imenovanih »študijskih 
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tur«, kjer si pogledamo hotelske namestitve, osebno spoznamo zaposlene ter tako razširimo 

naše znanje, ki je potrebno za prodajo turističnih aranžmajev na hrvaškem Jadranu.  

3.2.5 Estetika 

Estetika je povezana z lepoto, umetnostjo, dobrim okusom, obliko, barvami, pri čemer se okus 

od kulture do kulture razlikuje. Barva je velikokrat uporabljena za prepoznavanje posamezne 

blagovne znamke. 

Značilnost blagovne znamke v turistični agenciji Bonus, ki jo prikazuje slika 1, je logotip v 

obliki svetilnika, ki predstavlja simbol Jadrana. Beseda bonus v modri barvi pa predstavlja 

dodano vrednost, ki jo dobijo gostje ob rezervaciji turističnih aranžmajev.  

 

Slika 1: Blagovna znamka turistične agencije Bonus 

Vir: Turistična agencija Bonus 1995. 

3.2.6 Življenjski standard 

Življenjski standard družbe je življenjska raven ali raven gospodarskega razvoja, ki ga je 

družba dosegla (Hrastelj 1995, 368). Razlike v življenjskem standardu oziroma materialni 

kulturi dveh držav se kažejo v »tehnološkem razkoraku« (Jurše 1993, 68). 

3.3 Slovenski stereotipi in avtostereotipi 

Vsi narodi gojijo ustaljene predstave o sebi in o drugih narodih, torej narodnostne 

avtostereotipe in stereotipe oziroma predsodke. Vemo, da so nacionalni stereotipi dvomljivi in 

da se le redko pokažejo za resnične. Navsezadnje že razpolagamo z znanstvenimi sredstvi, ki 

bi nam omogočila dokaj zanesljivo ugotavljanje osebnostnih značilnosti pri večjih skupinah in 

tudi medsebojno primerjavo teh značilnosti. V mislih bi  seveda morali imeti zanesljivejša 

sredstva, kot so le opažanja, četudi bi bila rezultat dolgotrajnih izkušenj. Vsekakor obstajajo 

razlogi, zakaj Slovenci, kot pravi Anton Trstenjak v predgovoru h knjigi »Tiha asimilacija« 

(Susič in Sedmak 1983): »… še nimamo izdelane karakterologije slovenskega človeka. Tudi 

drugi narodi je zlepa nimajo, pač zato, ker je taka razčlenitev težko izvedljiva in kočljiva.« 

Nacionalne karakteristike je težko ugotavljati, še težje pa so mednacionalne primerjave. 

Različno kulturno ozadje lahko z na videz podobnim rezultatom pomeni popolnoma drugačne 
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stvari in na videz različni podatki lahko pokažejo na enake značilnosti. Ugotovitve na podlagi 

osebnostnih razlik med narodi, še posebej pri razlikah v sposobnostnih in značajskih 

lastnostih, se lahko hitro zlorabijo v politične ali drugače rasistične namene. Razlike med 

narodi obstajajo. Razlike obstajajo tudi v osebnostnih lastnostih in sposobnostih. Ampak te 

razlike so majhne, veliko manjše, kot so razlike med posamezniki in skupinami znotraj 

vsakega naroda (Musek 1999, 6). 

Vsak narod si oblikuje ustaljene predstave in tudi predsodke o sebi in o drugih narodih. Med 

našimi najbolj razširjenimi avtostereotipi so zlasti naslednji (Musek 1999, 6).: 

− da smo pošteni; 

− da smo kot narod pridni, delavni, disciplinirani; 

− da smo neagresiven, ponižen narod; 

− da smo prepirljivi, nepripravljeni popuščati, nespravljivi; 

− da smo zavistni in nevoščljivi;  

− da se nagibamo k individualizmu, k introvertnosti, depresivnosti in samomorilnosti. 

Slovenci sodimo med narode, ki so v povprečju dokaj delavni. Prav tako sodimo k bolj 

introvertnim narodom, podobno kot Avstrijci, Nemci, Nizozemci, britanski in skandinavski 

narodi, vsekakor pa ne sredozemski in južni narodi. Stereotip, da smo neagresiven narod, pa 

je po raziskovalnih rezultatih sodeč povsem zgrešen. Na lestvicah lastnosti, kot so 

agresivnost, dominantnost in neodvisnost, smo zelo visoko. Zanimivo je, kako se ravno na 

tem področju naše lastne predstave ne ujemajo s tistimi, ki jih imajo drugi o nas. Na primer 

naši sosedje nas imajo za miroljubne in neagresivne, glede delavnosti in introvertnosti pa se 

njihove sodbe bolj ujemajo z našimi. Vse kaže, da smo tudi v povprečju bolj vestni in 

odgovorni, a hkrati manj skupinsko usmerjeni in kooperativni. Slovenci smo brez dvoma med 

narodnostnimi skupinami, ki so v povprečju bolj introvertne kot nekatere druge. Tak 

avtostereotip se verjetno ne bi razvil, če ne bi mejili na narode, ki so v povprečju bolj 

ekstravertni. To dokazano velja na primer za druge narode bivše Jugoslavije, še posebej pa za 

mediteranski del njihove populacije (Musek 1999, 6). 

Najbolj sporen avtostereotip je ta pri katerem si očitamo preveliko ponižnost ali celo 

hlapčevstvo. Relevantni psihološki podatki tega ne potrjujejo, pravzaprav nakazujejo ravno 

nasprotno. O veljavnosti tega podatka ne moremo dvomiti, ker je bila visoka stopnja 

psihoticizma pri slovenski populaciji potrjena dovolj pogosto.  To pomeni, da smo Slovenci 

verjetno nad mednarodnim povprečjem glede agresivnosti, dominantnosti, uporništva, 

brezobzirnosti, dogmatizma, težnje po neodvisnosti in avanturizma. To je prav nasprotno od 

omenjenega avtostereotipa. V teh podatkih najdemo tudi potrdilo za slovensko zavistnost in 

privoščljivost. Slovenci smo precej ambiciozni, dominantni in željni uveljavljanja, vendar 

smo se navadili dosegati to tako, da poskušamo preprečevati uspešnost drugih, namesto da bi 

jih poskušali prekositi.  Radi nasprotujemo drugim in če nimamo komu, potem nasprotujemo 

drug drugemu. Privoščljivost, nepripravljenost popuščati in nespravljivost se verjetno skrivajo 
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v visokih vrednostih psihoticizma. Naučiti se moramo usmerjati svoj individualizem in težnjo 

po dominiranju v konstruktivno tekmovanje in sodelovanje, namesto v neplodno medsebojno 

zavistnost, ljubosumnost in zdraharstvo. Slovenci sodimo med sposobne, izobražene in 

kultivirane narode in če se primerjamo z drugimi, se nam ni treba sramovati. Tudi lastnosti, ki 

se nam ne zdijo zaželene, ni dobro prikrivati. Bolje se je soočiti z njimi in tako lažje 

premostiti njihove negativne učinke. Nekdo, ki je po naravi hlapčevski, se ne bo pritoževal, če 

se znajde v podrejenem položaju. Pritoževal se bo tisti, ki je po naravi dominanten, skušal se 

bo izvleči iz podrejenosti. Tak stereotip je pričakovana reakcija osebe, naroda, ki je frustriran 

v svojih težnjah po dominiranju in neodvisnosti. Slovenska povprečja, ki predstavljajo naš 

narodnostni značaj, so primerljiva z osebnostnimi povprečji drugih narodov. To mesto je 

nekje blizu položaja, ki ga zavzemajo srednjeevropski alpski narodi, je blizu položaja 

zahodno- in severnoevropskih narodov in oddaljeno od vzhodnoevropskih narodov 

Mediterana in Balkana (Musek 1999, 10–13). 

3.4 Hrvaški stereotipi 

Veliko turistov, ki vsako leto obiščejo hrvaške turistične znamenitosti in kraje ter tako 

spoznavajo hrvaško kulturo, lahko začuti gostoljubnost domačinov. Kljub temu pa ne moremo 

mimo nekaterih (zgodovinskih) mitov oziroma stereotipov, ki zaznamujejo hrvaški narod. Že 

na samem začetku bi rad izpostavil, da obstaja zelo malo literature, ki opisuje hrvaške 

stereotipe. Božo Skoko (2004, 211–220) v svoji knjigi Hrvatska – Identiten, Image i 

Promocija  izpostavi predvsem negativne stereotipe. Ti stereotipi segajo globoko v zgodovino 

Hrvaške. Tako so npr. nemške matere v 17. stoletju svojim porednim otrokom govorile: 

»Če ne boš priden, bo prišel Hrvat in te bo pojedel.« 

O hrvaški hrabrosti je v 16. stoletju pisal tudi največji slovenski reformator in pisec prve 

slovenske knjige, Primož Trubar (v Skoko 2004), ki pravi: 

»Zakaj, vsaki Hrvat, ko doraste, naj si bo grof, plemenitaš ali vojščak, tak pogumen in spreten, da 

si upa z vsakim Turkom posebej tekmovati, lomiti kopje in sprejeti boj, bodisi na konju ali 

peš …« 

Takšna opažanja ali osebna dojemanja posameznih pojavov iz zgodovine lahko oblikujejo 

razne stereotipe in posledično zmotno sliko o hrvaškem narodu. Mnogi avtorji prav zaradi 

tega te stereotipe smatrajo kot vzrok za oblikovanje negativne podobe hrvaškega naroda. 

Stereotipi o Hrvatih novejšega časa pa se nanašajo na vojno po letu 1991. Skoko (2004, 211–

220)  prav tako ugotavlja, da je imel hrvaški narod po koncu vojne premajhno prepoznavnost 

v Evropi, da bi se lahko razvili pozitivni stereotipi, in hkrati dodaja, da bi bilo potrebno svetu 

predstaviti pozitivne stereotipe. Za začetek omeni, da so svetovni mediji Hrvaško razglasili 

kot eno najlepših turističnih destinacij na svetu in s tem pripomogli, da Hrvati kot narod 
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nekega dne postanejo »boljši«, saj stereotipi vendarle nastanejo zaradi pomanjkanja pravih 

informacij.  

V knjigi Hrvatska i susjedi avtor Božo Skoko (2010, 102–111) izvede anketo, ki se nanaša na 

asociacije in stereotipe, vezane na Hrvaško in Hrvate. V anketi sodelujejo vse sosednje 

države, od Slovenije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore do Srbije. Rezultati ankete  se 

razlikujejo glede na narodnost in  kljub nekdanji skupni državi kažejo, da smo si zelo različni. 

Ko so vprašali Slovence, katere so njihove asociacije, ko govorimo o Hrvaški in Hrvatih, je 

38 % anketiranih odgovorilo morje, 9 % odmor, sledijo jim sosedi, slabi odnosi, problemi z 

mejo, razni konflikti, politika, nacionalisti itd. Od pozitivnih asociacij pa se posamezno 

pojavljajo: dobra glasba, lepa dežela, dobri ljudje, okusno pripravljene ribe itd. Asociacije so 

v velikem delu povezane s konflikti, vezanimi na obmejne probleme. Prav tako se velik del 

asociacij nanaša na turizem, saj veliko Slovencev preživi svoje počitnice na Hrvaškem.  

Da bi v anketi še podrobneje raziskali tiste stereotipe, ki se vežejo na Hrvate v posameznih 

državah, so anketirancem ponudili listo stereotipov, ki so se v predhodnih vprašanjih 

najpogosteje pojavljali pri njihovih odgovorih. 

Anketirani prebivalci Slovenije v 59 % mislijo, da so Hrvati politično naravnani, 34 % jih 

misli, da so ljubosumni in 29 % vprašanih meni, da so leni (vprašani so navedli po tri 

odgovore). Kljub temu, da nas zanimajo samo odgovori Slovencev, so zanimivi tudi odgovori 

pripadnikov ostalih držav. Preko 40 % vprašanih, od tega le 7 % Slovencev, je odgovorilo, da 

so Hrvati kulturni. Da so Hrvati distancirani, menijo vsi njihovi sosedje, le Slovenci so 

drugačnega mnenja (več kot 18 %). Zanimiv je podatek, da so vsi narodi, razen Slovencev, 

Hrvatom pripisali delavnost. Slovenci so odgovorili ravno nasprotno, saj jih je več kot 29 % 

menilo, da so leni. Zanimiv je tudi podatek, da Slovenci mislimo, da so Hrvati spolitizirani in 

ljubosumni, nimamo pa jih za bojevite. 

Na tem mestu je treba izpostaviti, da nikjer nisem uspel zaslediti zapisa o hrvaških 

avtostereotipih.  

3.5 Značilnosti medkulturnega komuniciranja  

Mirjana Ule (2005, 370–371) ugotavlja, da kadar koli komuniciramo z ljudmi, ki živijo v 

drugi kulturi, poteka medkulturno komuniciranje med posameznimi osebami. Pri 

komuniciranju med referenti za organizacijo potovanj v turističnih agencijah in prodajnimi 

službami na Hrvaškem gre za srečanje ali trk slovenske in hrvaške kulture. Ko govorimo o 

medkulturnem komuniciranju, najprej pomislimo na jezikovne ovire, vendar poznavanje 

jezika še ne pomeni nemotenega komuniciranja. Medkulturno komuniciranje pomeni 

interakcije, odnose, stike, samopredstavljanje, oblikovanje samopodobe drugih med člani 

različnih socialnih, kulturnih skupin. Takšno komuniciranje je precej zahtevno, zato je 
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potrebno upoštevati medkulturne razlike in različne socialne kontekste ter ozadja, povezana s 

temi razlikami. Te razlike so v medkulturnem komuniciranju kategorizirane v vrsto dimenzij, 

kot so: individualizem – kolektivizem;  bližina – distanca; odprtost – zaprtost; rutine; navade; 

življenjski slogi; vrednote in ideologije. Neuliep (2003, po Ule 2005, 371)  zato kot ključne za 

razumevanje tega procesa predlaga naslednje tri dimenzije. Prva dimenzija zajema načine 

sporočanja v različnih kulturah. Po tem kriteriju razlikuje med: 

− kulturo nizke kontekstualnosti, to je takšna, ki le šibko uokvirja načine komuniciranja in 

dopušča ljudem, pripadnikom teh kultur, precej izbire; 

− kulturo visoke kontekstualnosti, ki močneje določa načine komuniciranja med svojimi 

člani. 

Sodobne zahodne kulture sodijo h kulturam nizke kontekstualnosti. Za izražanje svojih 

občutij, misli in predstav uporabljajo predvsem jezik, pri čemer skušajo biti v izražanju kar se 

da neposredne in jasne. Manj se naslanjajo na neverbalno komuniciranje in zelo spoštujejo 

jezikovno spretnost in tekoče govorjenje. Za kulture visoke kontekstualnosti naj bi bila 

značilna azijska kultura. 

Druga dimenzija zajema načine oblikovanja identitet v različnih kulturah. Glede na ta kriterij 

Neuliep (2003, po Ule 2005, 372) loči:  

− individualistične kulture, 

− kolektivistične kulture. 

Individualistične kulture cenijo osebo, osebno identiteto, podpirajo prepričanja o ločenosti in 

edinstvenosti vsake osebe. Identitete so edinstvene, določene po osebnih dosežkih 

posameznikov. Ravno nasprotne so kolektivistične kulture, ki cenijo skupnost, skupnostno 

oblikovanje identitete, spoštujejo ureditev na »nas« in manj usmeritev na »mene«, močno 

cenijo red v socialnih odnosih, dolžnosti, tradicijo, starost. 

Tretja dimenzija je razlika v porazdelitvi moči v različnih kulturah. Po tem kriteriju se kulture 

delijo na (Ule 2005, 372): 

− egalitarne kulture, ki dopuščajo majhne razlike v socialni moči svojih članov; takšne so 

nekatere sodobne socialdemokratske kulture; 

− hierarhične kulture, ki gradijo na razlikah v socialnih močeh in imajo zelo razvit čut za 

hierarhijo in vlogo avtoritet; takšne so tradicionalne azijske kulture. 

3.6 Medkulturne razlike pri komuniciranju v turistični agenciji 

Kot sem izpostavil že v prejšnjem poglavju, poznavanje jezika še ne pomeni, da bomo 

komunicirali nemoteno. Za uspešno poslovanje turističnih agencij s hrvaškimi službami mora 

referent za organizacijo potovanj poleg poznavanja jezika vzpostaviti tudi dobre poslovne 

odnose. Zato menim, da večjo težavo kot sporočevalski predstavlja odnosni vidik 
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komuniciranja. Tu prihaja do bolj usodnih motenj in nesporazumov, saj jezikovne 

nesporazume lažje rešimo in jezikovne spodrsljaje lažje opravičimo (Ule 2005, 370). Enako je 

s sporočilom, ki ga sporočamo posamezni prodajni službi. Na podlagi izkušenj vsak referent 

natančno ve, katera vprašanja (sporočila) mora postaviti, da dobi tiste informacije, ki so 

potrebne za prodajo turističnega aranžmaja. 

Vsaka kultura se razlikuje od druge na način, kako se spopada z medkulturnimi razlikami. Za 

učinkovitejše poslovanje med turističnimi agencijami in prodajnimi službami na Hrvaškem, bi 

rad izpostavil, katere so tiste razlike oziroma ovire, ki vplivajo na poslovanje. Te ovire so: 

− Časovna dimenzija obravnava kulturo iz dveh vidikov. Prvi vidik je povezan z 

dojemanjem razsežnosti časa, in sicer kakšen pomen katera kultura pripisuje preteklosti, 

sedanjosti in prihodnosti. Drugi vidik obravnava zaporednost in sočasnost. V zaporedno 

zasnovanih kulturah ponavadi ljudje delajo le eno stvar hkrati. Zanje je značilno, da 

vsako aktivnost načrtujejo in se običajno ne odmikajo preveč od začrtanih planov. V 

sočasno usmerjenih kulturah ljudje naenkrat delajo več stvari (Trompenaars 1993, 161–

171). Ravno ta odnos do časa, ki ga imajo referenti za organizacijo potovanj in zaposleni 

v hrvaških prodajnih službah, vpliva na uspešnost poslovanja posamezne agencije oz. 

prodajne službe. Tako v turistični agenciji kot v prodajnih službah na Hrvaškem 

pomemben del poslovanja predstavlja zaupanje, ki ga vsak zaposleni postopoma gradi 

skozi čas. Čim večje je to zaupanje, večja je uspešnost posamezne turistične agencije in 

prodajne službe pri prodaji turističnih aranžmajev. V turistični agenciji, kjer delam, lahko 

začutimo bolj ležeren odnos do časa, ker se pri vsakodnevnem komuniciranju pojavi 

veliko vljudnostnega kramljanja. 

− Vrednote. S pomočjo ankete bi rad potrdil ali zanikal tipične slovenske in hrvaške 

vrednote. V čem se razlikujejo? Kakšne so podrobnosti? Kako te razlike, če obstajajo, 

premostiti za uspešno poslovanje turistične agencije s hrvaškimi prodajnimi službami? 

− Stereotipiziranje v medkulturnem komuniciranju. Temeljni problem pri komuniciranju 

referentov za organizacijo potovanj je pomanjkanje vedenja o tem, kdo je na drugi strani. 

Pogosta značilnost medkulturnega komuniciranja je, kaj si mislimo drug o drugem. Prva 

ovira pri srečanju z zaposlenimi v hrvaških prodajnih službah so prav stereotipi in 

predsodki o članih drugih kulturnih skupnosti, ki so prisotni v našem lastnem kulturnem 

okolju. Stereotipiziranje je proces opisovanja ljudi na podlagi njihove kulture skupinske 

pripadnosti  (Ule  2005, 387–388). 

− Jezik. Kot ugotavlja Jurše (1993, 68) je jezik eden izmed glavnih elementov razlik med 

kulturami, saj se v njem odražata značaj in vrednote posamezne kulture. Če želi referent 

za organizacijo potovanj intenzivno razvijati stike s hrvaško kulturo, se mora naučiti 

njihovega jezika. Naučiti se dobro hrvaški jezik pomeni spoznati njihovo kulturo, saj so 

besede nekega jezika zgolj koncept, ki odseva kulturo, iz katere se jezik oblikoval. 
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4 TURISTIČNA AGENCIJA BONUS 

4.1 Turistična agencija 

S pojmom »potovalna agencija« ali turistična agencija označujemo dejavnost zelo različnih 

vrst potovalnih agencij, ki se ukvarjajo z organizacijo in prodajo potovalnih storitev. Njihova 

opravila se tako razlikujejo, da nikakor ne moremo govoriti o agencijah iste vrste. Turistične 

agencije so organizatorji potovanj, ki oblikujejo potovanja tako, da na osnovi zakupljenih 

nastanitvenih zmogljivosti združujejo turistične storitve v samostojne proizvode – turistične 

aranžmaje. Te aranžmaje prodajajo končnim kupcem preko lastne posredniške mreže ali 

preko pooblaščenih turističnih posrednikov, ki so samostojna podjetja (Mihalič 2003, 7–9). 

Med organizatorje potovanj sodi tudi turistična agencija Bonus, ki preko alotmajskih pogodb 

zakupi nastanitvene zmogljivosti in jih tako kot samostojne turistične proizvode prodaja na 

slovenskem tržišču. Kot specialist za Hrvaško svoje zmogljivosti zakupimo pri prodajnih 

službah na Hrvaškem. Turistične aranžmaje vsako leto predstavimo v letnem katalogu 

Hrvaška – Poletje, kjer našim gostom podrobneje predstavimo značilnosti posameznega 

aranžmaja. Turistična agencija Bonus  k turističnim aranžmajem ponuja in uredi bodisi 

avtobusni bodisi letalski prevoz do posamezne destinacije.  

 

Slika 2: Povezovanje turističnih storitev v pavšalni proizvod 

Vir: Mihalič 2003, 10. 
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Za uspešno prodajo aranžmajev pa vsaka agencija potrebuje referenta za organizacijo 

potovanj, ki  prodaja aranžmaje touroperaterja, letalske karte,  pripravlja in prodaja potovanja 

po naročilu ter dnevno komunicira s pogodbenimi partnerji, pri katerih je agencija zakupila 

svoje storitve. Naša komunikacija v turistični agenciji Bonus tako poteka z zaposlenimi v 

prodajnih službah. V angleščini jih imenujemo tudi sales representative ali sales assistant. Pri 

njih preverjamo proste kapacitete, cene, popuste itn. V nadaljevanju bom podrobneje 

predstavil proces organiziranja potovanj. 

4.2 Proces organiziranja potovanj 

Organiziranje potovanj vključuje štiri poslovne funkcije (Hebestreit 1977, po Mihalič 2003, 

11–12) (prikazano v sliki 3): 

− planiranje, 

− organizacijo, 

− prodajo in 

− izpeljavo pavšalnih programov. 

4.2.1 Planiranje in organizacija potovanj 

Se nanaša na zakup nastanitvenih, transportnih in drugih zmogljivosti ter njihovo povezovanje 

v pavšalne proizvode – turistične aranžmaje. Oblikovanje pavšalnih proizvodov temelji na 

raziskavah turističnega trga povpraševanja in ponudbe. Na podlagi tega se določijo cilji 

potovanja (destinacija) in izberejo prevozna sredstva. Turistična agencija Bonus ima kot 

specialist za Jadran sklenjene pogodbe z večino hotelov na Hrvaškem (Mihalič 2003, 11). 

4.2.2 Prodaja 

Prodaja turističnih aranžmajev je usmerjena na končnega kupca – turista. V turistični agenciji 

Bonus poteka preko lastne mreže, se pravi preko dveh agencij v Celju in Ljubljani ter preko 

pooblaščenih zastopnikov – subagentov, ki v imenu in na račun organizatorja prodajajo 

njegove turistične aranžmaje. Med pomembne dejavnosti pri prodaji turističnih aranžmajev 

sodi promocija, ki se oblikuje preko že zgrajene blagovne znamke posamezne agencije, s 

katero organizator pospešuje prodajo. Promocija turistične agencije Bonus poteka preko 

raznih medijev, kot so radio, televizija in razni časopisi, ki izhajajo v Sloveniji. V turistični 

agenciji imamo izdelano tudi svojo spletno stran www.bonus.si, ki nam je v veliko pomoč pri 

promociji in prodaji naših turističnih aranžmajev. Poleg prodaje lastnih turističnih proizvodov 

v turistični agenciji Bonus prodajamo tudi proizvode drugih organizatorjev (Kompas, Palma, 

Sajko, Tui, Gulet …). 
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Slika 3: Proces organiziranja potovanj 

Vir: Mihalič 2003, 12. 

4.2.3 Izpeljava pavšalnih programih 

Za uspešno izpeljavo turističnih aranžmajev odgovarja organizator potovanj ne glede na to, 

pri kom je kupec pavšalni proizvod kupil (rezerviral) in ne glede na to, ali je za izvedbo 

obljubljenih storitev pooblastil druge izvajalce (Mihalič 2003, 12). 

4.3 Rezervacija (booking) 

Rezervacija (angl. booking) pomeni, da gost v turistični agenciji »rezervira« turistično storitev 

v določenem postopku. Gost v turistični agenciji izrazi željo po nakupu določene storitve (npr. 

turističnega aranžmaja, letalske karte ipd.). Referent za organizacijo turističnih aranžmajev 

posreduje kupčevo željo proizvajalcu (v primeru turistične agencije Bonus so ti proizvajalci 

hotelske prodajne službe)  želene storitve, ki v primeru še razpoložljivih prostih mest potrdi 

rezervacijo. Komunikacija med organizatorjem potovanj in neposrednim ponudnikom 

turistične storitve se lahko opravi po telefonu, elektronski pošti ali preko elektronskih oziroma  

računalniških rezervacijskih sistemov (Mihalič 2003, 22).  
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4.4 Turistična agencija Bonus 

Turistična agencija Bonus je bila ustanovljena v Mariboru leta 1995. Namen je bil približati 

turistično ponudbo domačinom in okoliškim prebivalcem. Že od samih začetkov so si 

prizadevali svojim strankam nuditi kvalitetne storitve po najboljših cenah. Svoje aranžmaje in 

ponudbe so zbrali in predstavili v prvem katalogu leta 1996.  

Agencija Bonus se kot organizator potovanj specializira predvsem za prodajo turističnih 

aranžmajev na Hrvaškem. Že na začetku so v prodajo vključili tudi  ponudbo drugih 

slovenskih organizatorjev potovanj, saj so si s tem zagotovili zastopstvo na vseh področjih in 

gostom ponudili raznolikost turističnih aranžmajev. Kmalu pa je bila ponudba dopolnjena tudi 

s  tujimi organizatorji potovanj. Tako sedaj ponujamo počitnice na Jadranu, Mediteranu, izlete 

in potovanja, letalske karte, individualne ponudbe za posameznike in skupine. 

Kljub majhnosti agencije pa obseg poslovanja iz leta v leto narašča, za kar je zaslužna 

predvsem motiviranost zaposlenih. V letu 2010 smo tako ustvarili 76.280 nočitev, kar 

predstavlja približno 12.108 potnikov.  

Cilj agencije Bonus je že od začetka zadovoljiti potrebe strank in v najboljši meri poskrbeti za 

udobje in trudimo se, da tudi naprej ohranjamo tak način dela. Blagovna znamka »Bonus« je 

sinonim za kvalitetno preživljanje dopusta. Ne nazadnje je najboljši dokaz za dobro 

poslovanje zadovoljen gost, ki o svojih doživetjih in na novo pridobljenih vtisih spregovori in 

neposredno poskrbi za dobro reklamo. 



 

20 

5 METODOLOGIJA RAZISKAVE 

5.1 Predstavitev uporabljene metodologije 

V diplomski nalogi želim ugotoviti, katere medkulturne razlike lahko vplivajo na slabše 

poslovanje pri komuniciranju med referenti za organizacijo potovanj in zaposlenimi v 

hrvaških prodajnih službah. Teoretični del naloge izhaja iz  literature  domačih in tujih 

avtorjev s področja komuniciranja, kulture, medkulturnih razlik ter poslovanja turističnih 

agencij. Da bi ugotovil, s katerimi medkulturnimi razlikami se slovenske turistične agencije 

srečujejo pri poslovanju s hrvaškimi prodajnimi službami, sem teoretična dejstva tudi 

empirično preveril.  

Za raziskavo sem uporabil kvantitativno metodo raziskovanja v obliki ankete z vnaprej 

pripravljenim vprašalnikom. Pri anketi gre za osnovno raziskovalno metodo, ki je 

najpogostejša tehnika pridobivanja podatkov v kvantitativnem raziskovanju. Anketa je oblika 

raziskovalnega načrta, v kateri uporabimo strukturirana vprašanja, ki so točno določena, 

običajno zaprta in za vse vprašane enaka. Za omenjeno metodo sem se odločil, ker mi je 

omogočila, da sem v čim večjem številu pridobil subjektivne podatke v primerjavi s 

teoretičnimi izhodišči diplomske naloge (Kobeja 2002, 53–54). 

5.2 Načrt izvedbe ankete 

Priprava ankete povzeta po Kobeji  (2002, 53–56) je potekala po naslednjih korakih:  

1. Opredelitev problema. S pomočjo anketnega vprašalnika sem želel raziskati vpliv kulture 

na uspešno ali tudi neuspešno komunikacijo med referenti za organizacijo potovanj in 

zaposlenimi v hrvaških prodajnih službah. Poleg komunikacije so me zanimali še 

naslednji vidiki: medkulturne razlike, vpliv stereotipov in avtostereotipov ter poglavitni 

dejavniki za premostitev ovir (konfliktov) pri medkulturnem komuniciranju. 

2. Določitev vzorca vprašanih. Ciljna populacija opravljene raziskave so bili referenti  za 

organizacijo potovanj, ki so zaposleni v slovenskih turističnih agencijah in komunicirajo 

s hrvaškimi prodajnimi službami. V raziskavo sem vključil enote, ki ustrezajo ciljni 

populaciji. Pri tem sem uporabil neverjetnostni vzorec, natančneje kvotni. 

3. Določitev metode zbiranja in analiziranja podatkov.  Uporabil sem metodo zbiranja 

podatkov z vprašalnikom. Preko elektronske pošte sem vprašalnik poslal na 20 naslovov 

večjih in manjših potovalnih agencij po vsej Sloveniji in na 50 naslovov prodajnih služb 

na Hrvaškem. Za analizo pridobljenih podatkov sem uporabil opisno statistiko, kjer sem 

za prikaz rezultatov uporabil srednje vrednosti.  

4. Sestava vprašalnika. V uvodu sem se najprej predstavil in anketirance vljudno nagovoril 

k sodelovanju. Uporabil sem pristop vprašanj oz. trditev, ki so jih anketiranci ocenjevali s 

pomočjo Likertovceve lestvice od 1 do 5, pri čemer je številka 1 pomenila popolno 
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nestrinjanje in številka 5 popolno strinjanje s trditvijo. Pred izvedbo raziskave sem na 

podlagi podrobnega pregleda literature s področja preučevanja kulture, medkulturnega 

komuniciranja in poslovanja turističnih agencij sestavil vprašalnik za raziskavo, ki se 

nahaja v prilogi. Vprašalnik sem sestavil glede na raziskovana področja, in sicer: 

− komuniciranje (način, težave, ovire, dejavniki za premostitev problemov), 

− vpliv medkulturnih razlik (časovna dimenzija, jezik, stereotipi).  

Pri sestavi vprašalnika sem se opiral predvsem na posamezne faze procesa 

komuniciranja, povzete po Možina in drugi (2004, 75-83) in dimenzije sporočanja v 

različnih kulturah, povzete po Ule (2005, 370). 

5. Urejanje in analiziranje podatkov. Podatke sem analiziral s pomočjo računalniškega 

orodja Google docs in programa Microsoft Excel, kjer sem si pripravil bazo podatkov.   
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6 RAZISKAVA VPLIVA KULTURE NA USPEŠNO KOMUNIKACIJO 

6.1 Raziskava vpliva in analiza podatkov 

V praktičnem delu projektne naloge sem hotel ugotoviti, kako medkulturne razlike vplivajo na 

komuniciranje pri poslovanju turistične agencije s hrvaškimi prodajnimi službami. V ta 

namen sem izvedel anketiranje. Ankete sem poslal v elektronski obliki na internetne naslove 

približno 20 turističnih agencij v Sloveniji, ki poslujejo s hrvaškimi službami, in na  približno 

50 prodajnih služb, ki poslujejo s slovenskimi turističnimi agencijami. Na raziskavo se je 

odzvalo 45 referentov za organizacijo potovanj v Sloveniji in 45 prodajnikov na Hrvaškem. 

Anketa z enakimi vprašanji je bila prevedena tudi v hrvaščino. V ta namen sem želel 

ugotoviti, na kakšen način poteka komunikacija med organizatorji potovanj in prodajniki na 

hrvaški strani,  kateri so glavni vzroki in dejavniki za slabšo ali boljšo komunikacijo, s 

katerimi medkulturnimi ovirami se srečujejo zaposleni, kako premostiti te ovire ter kako  

vplivajo na poslovanje. V teoretičnem delu sem omenil vpliv stereotipov na uspešnost 

komuniciranja. V anketi so anketiranci (referenti in prodajniki) navedli najbolj značilne 

stereotipe in avtostereotipe za Hrvate in Slovence. S tem vprašanjem sem želel v praksi 

preveriti naša prepričanja drug o drugem. V nadaljevanju bom predstavil vsebinske 

ugotovitve ankete, primerjal rezultate in jih na kratko komentiral. 

6.2 Analiza podatkov 

6.2.1 Demografski podatki 

Vprašalnik je izpolnilo 45 zaposlenih v različnih slovenskih potovalnih agencijah in 45 

zaposlenih v prodajnih službah na Hrvaškem.Od tega je bilo 20 % referentov moških in 80 % 

žensk, pri prodajnikih pa 36 % moških in 64 % žensk. Povprečna starost referentov je znašala 

30,66 let, delovna doba pa 7,23 let. Največ zaposlenih referentov, kar 83 %, deluje na 

operativnih položajih, preostalih 17 % pa je zaposlenih na vodilnih položajih. Pri vprašanju 

»Ali vas s Hrvaško druži kakšna sorodstvena povezava?«  je 17 % anketiranih odgovorilo z 

DA in 83 % z NE. 

Povprečna starost prodajnikov je bila nekoliko višja in je znašala 36,66 let, njihova povprečna 

delovna doba pa 13 let. Od 45 anketirancev je kar 40 % zaposlenih na vodilnih položajih, 

preostalih 60 % pa na operativnih položajih. Pri vprašanju »Ali vas s Slovenijo druži kakšna 

sorodstvena povezava?«  je 27 % vprašanih odgovorilo z DA in 73 % z NE. 
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6.2.2 Način komunikacije 

Komunikacija med referentom za organizacijo potovanj poteka preko telefona ali preko 

elektronske pošte. S prvim vprašanjem sem želel ugotoviti, preko katerega medija poteka 

najboljša komunikacija.  

Preglednica 1: Način komuniciranja 

Srednja vrednost Preko katerega medija je komunikacija najboljša? 

Označite ustrezni odgovor, pri čemer 1 pomeni slabo in 5 odlično. Slo Cro 

preko telefona 4,11 3,68 

preko elektronske pošte 4,22 4,51 

Na podlagi rezultatov (izračunane srednje vrednosti glede na petstopenjsko ocenjevalno 

lestvico) ugotavljam, da je po mnenju anketirancev najboljši način komuniciranja preko 

elektronske pošte. Vrednosti so si precej podobne. Nekoliko nižjo vrednost je pri prodajnikih 

doseglo komuniciranje preko telefona. Referenti za organizacijo potovanj pri prodajnih 

službah največkrat preverjamo proste kapacitete hotelov, cene in informacije, povezane z 

namestitvami v hotelih. Prodajniki morajo vse informacije preveriti v njihovih informacijskih 

sistemih in velikokrat ne morejo takoj odgovoriti na naša vprašanja, zato jim je komunikacija 

preko elektronske pošte veliko lažja in omogoča nam, referentom, da v najkrajšem času 

pridemo do želenih informacij.  

6.2.3 Težave pri komuniciranju 

Pri komuniciranju med referentom za organizacijo potovanj in zaposlenimi v prodaji lahko 

prihaja do motenj, le-te pa vplivajo na slabše poslovanje. Že v teoretičnem delu sem izpostavil 

najpogostejše motnje. Da bi raziskal, katere so tiste motnje, ki dejansko vplivajo na možnost 

slabšega poslovanja, sem anketirancem postavil naslednje vprašanje: »Kateri vzroki vam 

povzročajo najmanj oz. največ težav?« Največ težav anketirancem povzročajo motnje zaradi 

nejasno oblikovanih sporočil, najmanj težav pa povzročajo motnje, kot so preobsežna 

sporočila, zaznavanje drugih sporočil, manjša koncentracija, ker so misli nekje drugje in 

zaradi razlik med jeziki in kulturami. Pri motnji zaradi razlik med jeziki in kulturami 

udeležencev bi rad izpostavil razliko v rezultatu srednjih vrednosti, saj je srednja vrednost pri 

referentih 2,51, pri prodajnikih pa 2,04. Komunikacija med obema poteka v hrvaškem jeziku. 

Vzrok za razliko v rezultatu lahko tiči ravno v tem, da morajo referenti govoriti v hrvaškem 

jeziku, prodajniki pa ne v slovenskem. Prodajnikom tako razlike v jezikih in kulturah 

povzročajo manj težav kot referentom. Posledično se zaradi razlik v jezikih pojavijo razlike v 

motnjah, ker sta si tujca, saj referenti to motnjo ocenijo z srednjo vrednostjo 2,88, prodajniki 

pa z 2. Referenti za organizacijo potovanj vidijo kot eno izmed največjih težav pri 

komuniciranju premajhen interes prodajnika, kar lahko vpliva na slabše sodelovanje med 
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njima in posledično na slabše poslovne rezultate. Prodajniku pa pri komuniciranju povzroča 

težave dejstvo, da referenti sprejemajo sporočila tako, kot to ustreza njihovim interesom. 

Preglednica 2: Vzroki za težave v komuniciranju 

Srednja vrednost Kateri vzroki vam povzročajo najmanj oz. največ težav? 

Označite ustrezni odgovor, pri čemer 1 pomeni nikoli in 5 pogosto. Slo Cro 

motnje zaradi medsebojnega nerazumevanja, ker sta si tujca 2,88 2,00 

motnje zaradi razlik med jeziki in kulturami udeležencev 2,51 2,04 

motnje zaradi nejasno oblikovanih sporočil 3,04 3,08 

motnje zaradi premajhnega interes prodajnika oz. referenta 2,97 2,48 

prodajnik oz. referent  za sporočilo sploh nima interesa 2,71 2,37 

prodajnik oz. referent razume sporočilo tako, kot to ustreza njegovim 
interesom 

2,73 2,95 

sporočil je preveč, zato prodajnik oz. referent vseh ne more dekodirati 2,68 2,73 

sporočilo je po vsebini preobsežno 2,37 2,44 

prodajnik oz. referent zaznava druga sporočila v okolju, ki so zanj v tistem 
trenutku pomembnejša 

2,55 2,60 

medtem ko sporočilo prihaja, so misli prodajnika oz. referenta drugje, zato 
dojema sporočilo le delno ali sploh ne 

2,42 2,37 

6.2.4 Način uspešne komunikacije 

Pri prejšnjem vprašanju sem želel ugotoviti, katere so tiste poglavitne motnje, ki vplivajo na 

komunikacijo med referentom za organizacijo potovanj in prodajnikom v prodajnih službah. 

Naslednje vprašanje, ki sem ga zastavil v anketi, je bilo »Kateri so poglavitni dejavniki, ki 

vplivajo na uspešno komuniciranje s prodajnimi službami na Hrvaškem?« Iz rezultatov je 

razvidno, da je poznavanje destinacij zelo pomembno pri prodaji aranžmajev na Hrvaškem, 

saj je srednja vrednost dosegla kar 4,46 pri referentih in 4,27 pri prodajnikih.  
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Preglednica 3: Dejavniki za uspešno komunikacijo 

Srednja vrednost Dejavniki, ki vplivajo na uspešno komuniciranje? 

Označite ustrezni odgovor, pri čemer 1 pomeni najmanj in 5 najbolj. Slo Cro 

poznavanje jezika druge države 3,60 3,44 

poznavanje naravne in kulturne dediščine 3,35 3,36 

poznavanje destinacije, ki jih ponuja potencialnim kupcem 4,46 4,27 

birokratski procesi 3,00 2,56 

prijateljski odnosi 4,00 3,84 

medkulturne razlike med obema državama 2,82 2,69 

veze in poznanstva 3,73 3,29 

Vsi dejavniki so se izkazali kot pomembni pri uspešnem komuniciranju, saj imajo relativno 

visoke vrednosti. Najbolj izstopa poznavanje destinacije, sledijo prijateljski odnosi, veze in 

poznanstva. Med manj pomembne dejavnike sodijo birokratski procesi in medkulturne 

razlike.  

Kljub vsem dejavnikom sem mnenja, da so prijateljski odnosi, ki so v anketi ocenjeni s 

srednjo vrednostjo 4 pri referentih in 3,84 pri prodajnikih, najbolj pomemben dejavnik za 

uspešno komunikacijo. Na podlagi izkušenj lahko trdim, da je komunikacija veliko lažja in 

predvsem učinkovitejša tam, kjer nimamo samo strogih poslovnih odnosov.  

6.2.5 Dejavniki za premostitev ovir 

Pri vprašanju »Koliko se vam zdijo spodnji dejavniki pomembni za premostitev ovir 

(konfliktov) pri medkulturnem komuniciranju?« sem želel izvedeti, kako zaposleni 

premagujejo konfliktne situacije, ki lahko nastanejo pri komuniciranju med referenti za 

organizacijo potovanj in prodajniki. Rezultati srednjih vrednosti me niso pretirano presenetili. 

Iz tabele je razvidno, da med pomembnejše dejavnike spada govorjenje istega jezika, saj je 

srednja vrednost  pri referentih 3,44, pri prodajnikih pa 3,71. Rezultati naslednje trditve, kjer 

dosežejo srednje vrednosti 3,28 pri referentih in 3,62 pri prodajnikih, dokazujejo pomembnost 

poznavanja kulturnih razlik obeh držav. Dejavniki, kot so šale, povezane z narodnostno 

pripadnostjo, komentarji politične situacije in verske prepričanosti ne dosežejo srednjih 

vrednosti, večjih od 2,66. Ti dejavniki so se izkazali kot  manj pomembni za premostitev ovir, 

saj imajo relativno nizke srednje vrednosti. Po mnenju anketiranih referentov vpliv vez in 

poznanstev najbolj vpliva pri reševanju konfliktov, saj srednja vrednost doseže oceno 3,48. 
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Preglednica 4: Dejavniki za premostitev ovir 

Srednja 

vrednost 
Koliko so vam pomembni dejavniki za premostitev ovir? 

Označite ustrezni odgovor, pri čemer 1 pomeni nepomembni in 5 zelo pomembni. 
Slo Cro 

da bi govorili enak jezik 3,44 3,71 

da bi poznali kulturne razlike 3,28 3,62 

vpliv šal, povezanih z narodnostno pripadnostjo 2,66 1,73 

vpliv vez in poznanstev 3,48 2,87 

komentarji politične situacije 2,4 1,91 

komentarji verske prepričanosti 2,15 1,67 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na prejšnje, saj sem tokrat želel izvedeti, kateri so 

najprimernejši dejavniki za reševanje konfliktov oz. sporov. Kadar prihaja do konfliktov med 

dvema stranema, je pomembno, da se upoštevajo stališča  poročevalca in stališča tistega, ki 

mu je bilo sporočilo namenjeno. Gre za to, da smo dovolj potrpežljivi in se zavedamo tako 

stališča turistične agencije kot stališča prodajne službe.  

Preglednica 5: Dejavniki za reševanje konfliktov oz. sporov 

Srednja 

vrednost 
Koliko so vam pomembni dejavniki za reševanje konfliktov? 

Označite ustrezni odgovor, pri čemer 1 pomeni nepomembni in 5 zelo pomembni. 
Slo Cro 

ne izsiljevati boljših pogojev za poslovanje 3,55 3,29 

pripravljen sprejeti kompromise 4,51 4,33 

prekiniti poslovanje 2,37 2,38 

poslabšati pogoje poslovanja 2,08 2,4 

Trditev, kjer sem anketirance spraševal, kako pomembno je ob reševanju konfliktov 

sprejemanje kompromisov, je v celotni anketi dosegla najvišjo srednjo vrednost 4,51 pri 

referentih in 4,33 pri prodajnikih. Prav tako pomemben dejavnik je, da boljših pogojev ne 

izsiljujemo, saj se bomo le tako izognili konfliktom, ki bi nastali, če ne bi upoštevali danega 

stališča. To potrjuje tudi srednja vrednost omenjene trditve, ki znaša 3,55 pri referentih in 

3,29 pri prodajnikih. Preostali trditvi imata podobne srednje vrednosti in jih lahko označim 

kot pomembne trditve pri reševanju konfliktov oz. sporov. 
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6.2.6 Vpliv medkulturnih razlik (časovna dimenzija, stereotipi, jezik) 

V naslednjem sklopu trditev me je zanimal vpliv medkulturnih razlik na komuniciranje 

referentov s prodajniki.  

Preglednica 6: Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost poslovanja 

Srednja 

vrednost 
Vpliv na uspešnost vašega poslovanja s turističnimi agencijami oz. hrvaškimi 
prodajnimi službami. Označite ustrezni odgovor, pri čemer 1 pomeni ne vplivajo 
in 5 zelo vplivajo Slo Cro 

nekdanja skupna država Jugoslavija 3,06 2,02 

družinske vezi referentov na Hrvaškem in družinske vezi prodajnikov v Sloveniji 2,28 2 

veze in poznanstva 3,24 2,71 

obmejni problemi 2,17 1,58 

vojna po razpadu Jugoslavije 1,6 1,47 

sprejetje Slovenije v EU 2,2 1,89 

večja  gospodarska razvitost Slovenije zaradi vpliva vojne po razpadu Jugoslavije 2,26 1,96 

pri odgovarjanju na vprašanja ste točni (pravočasno odgovorite na povpraševanje) 3,84 4,22 

Že v teoretičnem delu sem zapisal, da poznavanje jezika ne pomeni nemotenega 

komuniciranja, saj je priporočljivo, da  referent vzpostavi tudi dobre poslovne odnose. V ta 

namen sem želel potrditi ali zanikati trditve, ki sem jih izpostavil v teoretičnem delu. Iz 

analize je razvidno, da vojna po razpadu Jugoslavije zelo malo vpliva na poslovanje, saj 

srednji vrednosti ne presežeta 1,6. Nekoliko večji vpliv s srednjo vrednostjo 2,26 pri 

referentih in 1,96 pri prodajnikih ima večja gospodarska razvitost Slovenije zaradi vpliva 

vojne po razpadu Jugoslavije. Dokaj nizko vrednost in s tem manjši vpliv ima sprejetje 

Slovenije v EU ter obmejni problemi obeh držav, saj vrednosti tako pri referentih kot pri 

prodajnikih ne presežejo ocene 2,5. Pri trditvi o vplivu družinskih vezi me je rezultat nekoliko 

presenetil, saj ima po srednjih vrednosti sodeč (to je 2,28 pri referentih in 2 pri prodajnikih) 

manjši vpliv od pričakovanega. Bil sem mnenja, da ravno družinske vezi in s tem boljše 

poznavanja jezika bolje vplivajo na poslovanje. Po drugi strani pa to potrdi moje ugotovitve, 

da poznavanje jezika ni dovolj za uspešno komunikacijo. Večjo vrednost in s tem večji vpliv 

na uspešno poslovanje ponovno doseže izkoriščanje vez in poznanstev, saj srednja vrednost 

pri referentih doseže oceno 3,24, pri prodajnikih pa nekoliko manjšo 2,71. Pri analizi trditve, 

da na uspešno poslovanje vpliva nekdanja skupna država Jugoslavija, me je presenetila 

raznolikost ocen srednjih vrednosti referentov z oceno 3,06 na eni strani in prodajnikov 2,02 

na drugi strani. 

V teoretičnem delu je zapisano, da časovna dimenzija obravnava kulturo z vidika dojemanja 

razsežnosti časa in z vidika zaporednosti ter sočasnosti. V zaporedno zasnovanih kulturah 
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ponavadi ljudje delajo le eno stvar hkrati, v sočasno usmerjenih kulturah pa ljudje delajo več 

stvari naenkrat. Na uspešno poslovanje med turistično agencijo in prodajno službo vpliva to, 

da se referenti in prodajniki osredotočijo le na eno stvar, saj je komunikacija na ta način hitra 

in točna. Za uspešno opravljeno rezervacijo je nujno hitro in točno posredovanje podatkov. 

Od anketirancev sem zato želel izvedeti, če na uspešnost poslovanja vpliva točnost pri 

odgovarjanju na vprašanja, ki jih prejmejo. Sodelujoči v anketi so odgovorili, da ta trditev 

sodi med najpomembnejše dejavnike, kar potrjuje srednja vrednost 3,84 pri referentih in 4,22 

pri prodajnikih. 

6.2.7 Nacionalni stereotipi in avtostereotipi 

Stereotipe največkrat povezujemo s predsodki. Ti pomenijo vnaprejšnje prevzete sodbe, ki ne 

temeljijo na utemeljenih presojah, ampak na stereotipih, posplošenih predstavah, ki so skrajno 

poenostavljene (Musek 1994, 27). V teoretičnem delu sem predstavil tipične slovenske 

stereotipe in avtostereotipe. Prav tako sem predstavil stereotipe, ki nam jih pripisujejo hrvaški 

državljani. S pomočjo ankete sem želel ugotoviti, kaj si referenti za organizacijo potovanj 

mislimo o Hrvatih in obratno – kaj si oni mislijo o nas.  

Referenti so odgovorili, da smo Slovenci delaven narod, kar potrdi 64 % vprašanih, 51 % jih 

meni, da smo gostoljubni, 38 % anketiranih pa je mnenja, da smo zavistni. Sledijo jim 

avtostereotipi, kot so poštenost, nevoščljivost in hlapčevstvo. Rezultati ankete potrdijo tiste 

avtostereotipe, ki sem jih  izpostavil že v teoretičnem delu. Zaradi pomanjkanja literature 

nisem mogel izpostaviti tipičnih hrvaških stereotipov in avtostesreotipov,  s pomočjo ankete 

pa sem prišel do naslednjih rezultatov: Prodajniki v hrvaških prodajnih službah, zajeti v 

raziskavo, se strinjajo, da smo Slovenci delaven narod, kar nam potrdi 73 % vseh vprašanih 

prodajnikov, menijo tudi, da smo pri svojem delu disciplinirani  (58 % vprašanih). 38 % jih je 

mnenja, da smo gostoljubni in 24 %, da smo pošten narod. Prodajniki izpostavijo tudi 

nekatere naše slabše lastnosti, saj jih 29 % meni, da smo zavistni ter da se radi prepiramo 

(takšno mnenje ima 22 % vprašanih). Kot posebnost lahko navedem, da nas nihče ni označil 

za hlapčevski narod. Med najbolj razširjene stereotipe spadajo narodnostni osebnostni 

stereotipi. Iz ankete je razvidno, da je 82 % prodajnikov mnenja, da je hrvaški narod 

gostoljuben, sledi jim poštenost s 40 %, 33 % jih meni, da so miroljubni. Kar 27 % vprašanih 

je mnenja, da so Hrvati delaven narod, medtem ko 22 % sodelujočih v anketi meni ravno 

nasprotno, da so Hrvati leni. Kot zanimivost bi izpostavil, da je 16 % vprašanih ocenilo, da so 

Hrvati hlapčevski narod. Kar 69 % vprašanih referentov meni, da so Hrvati gostoljubni, 33 %, 

da so leni, 29 %, da so prepirljivi, 27 %, da so delavni, 22 % vprašanih meni, da so 

nevoščljivi, nato jim sledijo stereotipi, kot so ljubosumnost, poštenost, bojevitost, 

agresivnost … 
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Preglednica 7: Stereotipi in avtostereotipi 

Slovenski referenti: stereotipi o Hrvatih in 
avtostereotipi o lastni kulturi 

Hrvaški prodajniki: stereotipi o Slovencih in 
avtosteretipi o lastni kulturi 

stereotipi 69 % stereotipi 38 % gostoljubni 

avtostereotipi 51 % 

gostoljubni 

avtostereotipi 82 % 

stereotipi 27 % stereotipi 73 % delavni 

avtostereotipi 64 % 

delavni 

avtostereotipi 27 % 

stereotipi 33 % stereotipi 0 % leni 

avtostereotipi 4 % 

leni 

avtostereotipi 22 % 

stereotipi 16 % stereotipi 2 % bojeviti 

avtostereotipi 13 % 

bojeviti 

avtostereotipi 13 % 

stereotipi 20 % stereotipi 13 % ljubosumni 

avtostereotipi 13 % 

ljubosumni 

avtostereotipi 7 % 

stereotipi 9 % stereotipi 18 % miroljubni 

avtostereotipi 13 % 

miroljubni 

avtostereotipi 33 % 

stereotipi 4 % stereotipi 58 % disciplinirani 

avtostereotipi 18 % 

disciplinirani 

avtostereotipi 9 % 

stereotipi 13 % stereotipi 4 % agresivni 

avtostereotipi 2 % 

agresivni 

avtostereotipi 7 % 

stereotipi 29 % stereotipi 22 % prepirljivi 

avtostereotipi 11 % 

prepirljivi 

avtostereotipi 24 % 

stereotipi 16 % stereotipi 9 % nespravljivi 

avtostereotipi 2 % 

nespravljivi 

avtostereotipi 11 % 

stereotipi 11 % stereotipi 29 % zavistni 

avtostereotipi 38 % 

zavistni 

avtostereotipi 16 % 

stereotipi 22 % stereotipi 0 % nevoščljivi 

avtostereotipi 31 % 

nevoščljivi 

avtostereotipi 0 % 

stereotipi 4 % stereotipi 13 % neagresivni 

avtostereotipi 7 % 

neagresivni 

avtostereotipi 7 % 

stereotipi 0 % stereotipi 0 % hlapčevski 

avtostereotipi 31 % 

hlapčevski 

avtostereotipi 16 % 

stereotipi 18 % stereotipi 24 % pošteni 

avtostereotipi 33 % 

pošteni 

avtostereotipi 40 % 
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6.2.8 Kulturna dimenzija jezika 

V teoretičnem delu sem zapisal, da je jezik eden izmed glavnih elementov razlik med 

kulturami, saj se v njem odražata značaj in vrednote posamezne kulture. 

Preglednica 8: Komuniciranje v drugem jeziku 

S kom lažje komunicirate oz.  katerem jeziku lažje komunicirate? 

Označite ustrezni odgovor, pri čemer 1 pomeni  lahka komunikacija in 5 težka 
komunikacija. 

Referenti za organizacijo potovanj Prodajniki na Hrvaškem 

 Srednja vrednost  Srednja vrednost 

Italijani 3,68 Italijani 2,64 

Avstrijci 2,13 Avstrijci 2,49 

Srbi 2,04 Srbi 2,38 

Hrvati 2,04 Slovenci 2,4 

Angleži 2,28 Angleži 2,71 

italijanskem 4,04 italijanskem 2,71 

nemškem 2,26 srbskem 2 

srbskem 2,08 nemškem 2,71 

hrvaškem 1,97 slovenskem 2,38 

angleškem 2,15 angleškem 2,31 

Ugotovil sem, da v kolikor si referent za organizacijo potovanj želi intenzivno razvijati stike s 

hrvaško kulturo, se mora naučiti njihovega jezika. Da bi ugotovil, ali nam hrvaški jezik v 

primerjavi z drugimi tujimi jeziki povzroča težave, sem od anketirancev želel izvedeti, s 

katerim narodom in v katerem jeziku lažje oz. težje komuniciramo. Enako vprašanje sem 

postavil prodajnikom, saj sem želel ugotoviti, kako lahko oziroma težko se jim zdi 

komuniciranje z drugimi narodi in v tujih jezikih. 

Iz rezultatov ankete je razvidno, da referenti najlažje komunicirajo s Hrvati in Srbi, kar 

dokazujeta srednji vrednosti ocene 2,04. Sledi komunikacija z Avstrijci in Angleži, kjer 

srednji vrednosti dosežeta 2,13 in 2,28. Največ težav referentom povzroča komuniciranje z 

Italijani, saj srednja vrednost doseže oceno 3,68. Med jeziki nam torej največ nevšečnosti 

povzroča italijanski jezik, saj le-ta doseže srednjo vrednost 4,04. Referentom še najmanj težav 

povzroča hrvaški jezik, kar potrjuje srednja vrednost 1,97. Prodajniki na Hrvaškem najtežje 

komunicirajo z Angleži, kjer srednja vrednost doseže 2,71. Najlažje komunicirajo s Srbi in 

Slovenci, to dokazujeta srednji vrednosti 2,38 in 2,4. Pri vprašanju »V katerem jeziku vam 

komunikacija povzroča največ težav?« ugotovimo, da je to komunikacija v nemškem in 

italijanskem jeziku, kjer je srednja vrednost 2,71. Kot je bilo pričakovano, Hrvati najlažje 
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komunicirajo v srbskem jeziku. Komunikacija v slovenskem jeziku prodajnikom povzroča kar 

nekaj preglavic, kar potrjuje srednja vrednost 2,8. 
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7 SKLEP 

V projektni nalogi sem želel ugotoviti, kakšen vpliv imajo medkulturne razlike na 

komuniciranje med referenti za organizacijo potovanj v Sloveniji in zaposlenimi v prodajnih 

službah na Hrvaškem. Za uspešno komunikacijo je pomembno poznavanje tako lastne kot tuje 

kulture, zato je prvi korak k uspešni komunikaciji povezan z razumevanjem kulture 

prodajnikov na Hrvaškem. V ta namen sem opravil raziskavo, v kateri sem želel ugotoviti, na 

kakšen način poteka komunikacija, kateri so glavni vzroki in dejavniki za slabšo ali boljšo 

komunikacijo, s katerimi medkulturnimi ovirami se srečujejo zaposleni, kako premostiti te 

ovire ter kako vplivajo na poslovanje.  

Analiza podatkov je pokazala, da najlažja oz. najboljša komunikacija poteka preko 

elektronske pošte. Sporočila, ki so poslana, morajo biti jasno oblikovana in ne smejo biti 

preobsežna. Med najpomembnejše dejavnike za uspešno komunikacijo sodi poznavanje jezika 

druge države in poznavanje destinacije, ki jih referenti ponujajo potencialnim kupcem.  

Prepričan sem, da je prijateljski odnos pomemben dejavnik za uspešno komuniciranje. 

Komunikacija poteka v sproščujočem medsebojnem odnosu in tako prinaša boljše poslovne 

rezultate. Vpliv vez in poznanstev na uspešno poslovanje med turistično agencijo in prodajno 

službo je manjši od pričakovanega, kar pomeni, da smo za učinkovito poslovanje odgovorni  

referenti za organizacijo potovanj. 

Pri komuniciranju med referentom in prodajnikom lahko pride do konfliktnih situacij. Kadar 

prihaja do konfliktov med dvema stranema, je pomembno, da se upoštevajo stališča referenta 

in tudi tistega, ki mu je bilo sporočilo namenjeno (torej prodajnika). Biti moramo dovolj 

potrpežljivi in se zavedati tako stališča turistične agencije kot stališča prodajne službe. Le 

tako se bomo izognili konfliktom, ki bi nastali, če ne bi upoštevali danega stališča. Pomembno 

je, da želene stvari ne izsilimo. Če uporabimo izsiljevanje, lahko to privede do nepotrebnega 

konflikta. Zato je za uspešno poslovanje bistvenega pomena strpnost, nevsiljivost, prijaznost 

in predvsem empatija.  

Poslovanje med turistično agencijo in prodajno službo bo najuspešnejše, če se bodo sodelujoči 

osredotočili le na eno stvar hkrati. Na ta način bo komunikacija hitra in točna. Podatki, ki so 

posredovani v kratkem času, vplivajo na uspešno opravljeno rezervacijo.  

Če želimo vzpostaviti dobre poslovne odnose, ne obsojajmo vnaprej, opustimo vrednotenja in 

poskušajmo se znebiti predsodkov, ki smo jih ustvarili in se jih priučili. Ravno predsodki so 

ena od priznanih ovir pri medsebojnem sporazumevanju. Pomembno je, da smo seznanjeni s 

kulturnimi razlikami, o občutljivih in prepovedanih temah ne govorimo. Stereotipi in 

predsodki se pogosto nanašajo na osebnostne značilnosti. Rezultati ankete so v večji meri 

potrdili tipične slovenske in hrvaške stereotipe ter avtostereotipe. Kot zanimivost bi rad 
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izpostavil, da se imamo Slovenci za hlapčevski narod, vendar sodeč po rezultatih noben 

prodajnik na Hrvaškem ne meni tako.  

Globalizacija in internacionalizacija  prinašata novo dimenzijo komuniciranja  turističnih 

agencij s prodajnimi službami na Hrvaškem. Eden temeljnih pogojev za uspešno 

komuniciranje je prepričanje o enakosti vseh ljudi. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik – referenti v Sloveniji 

Priloga 2 Anketni vprašalnik – prodajniki na Hrvaškem 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK – REFERENTI V SLOVENIJI 

1. Preko katerega medija je komunikacija najboljša? Označite polje pod številko, ki 
najbolj ustreza vašemu mnenju o trditvi, pri čemer 1 pomeni slabo in 5 odlično. 

preko telefona 1 2 3 4 5 

preko e-maila 1 2 3 4 5 

2. Pri komuniciranju med referentom za organizacijo potovanj in zaposlenim v prodajni 
službi lahko pride do težav. Kateri vzroki vam povzročajo najmanj oziroma največ 
težav? Označite ustrezni odgovor, pri čemer 1 pomeni nikoli in 5 pogosto. 

motnje zaradi medsebojnega nerazumevanja, ker sta si tujca 1 2 3 4 5 

motnje zaradi razlik med jeziki in kulturami udeležencev 1 2 3 4 5 

motnje zaradi nejasno oblikovanih sporočil 1 2 3 4 5 

motnje zaradi premalo interesa prodajnika v prodajni službi 1 2 3 4 5 

prodajnik v prodajni službi za sporočilo sploh nima interesa 1 2 3 4 5 

prodajnik v prodajni službi razume sporočilo tako, kot to ustreza 
njegovim interesom 

1 2 3 4 5 

sporočil je preveč, zato prodajnik v prodajni službi vseh ne more 
dekodirati 

1 2 3 4 5 

sporočilo je po vsebini preobsežno 1 2 3 4 5 

prodajnik v prodajni službi zaznava druga sporočila v okolju, ki 
so zanj v tistem trenutku pomembnejša 

1 2 3 4 5 

medtem ko sporočilo prihaja, so misli prodajnika v prodajni 
službi drugje, zato dojema sporočilo le delno ali sploh ne  

1 2 3 4 5 

3. Kateri so poglavitni dejavniki, ki vplivajo na uspešno komuniciranje s prodajnimi 
službami na Hrvaškem? Označite ustrezni odgovor, pri čemer 1 pomeni najmanj in 5 
najbolj. 

poznavanje jezika druge države 1 2 3 4 5 

poznavanje naravne in kulturne dediščine 1 2 3 4 5 

poznavanje destinacije, ki jih ponuja potencialnim kupcem 1 2 3 4 5 

birokratski procesi 1 2 3 4 5 

prijateljski odnosi 1 2 3 4 5 

medkulturne razlike med obema državama 1 2 3 4 5 

veze in poznanstva 1 2 3 4 5 
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4. Koliko se vam spodnji dejavniki zdijo pomembni za premostitev ovir (konfliktov) pri 
medkulturnem komuniciranju? Označite ustrezni odgovor, pri čemer 1 pomeni 
nepomembni in 5 zelo pomembni. 

da bi govorili enak jezik 1 2 3 4 5 

da bi poznali kulturne razlike 1 2 3 4 5 

vpliv šal, povezanih z narodnostno pripadnostjo 1 2 3 4 5 

vpliv vez in poznanstev 1 2 3 4 5 

komentarji politične situacije 1 2 3 4 5 

komentarji verske prepričanosti 1 2 3 4 5 

5. Kako pomembni se vam zdijo spodnji dejavniki za reševanje konfliktov oz. sporov? 
Označite ustrezni odgovor, pri čemer 1 pomeni nepomembni in 5 zelo pomembni. 

ne izsiljevati boljših pogojev za poslovanje 1 2 3 4 5 

pripravljen sprejeti kompromise 1 2 3 4 5 

prekiniti poslovanje 1 2 3 4 5 

poslabšati pogoje poslovanja 1 2 3 4 5 

6. Kako močno spodnje trditve vplivajo na uspešnost vašega poslovanja s prodajnimi 
službami na Hrvaškem? Označite ustrezni odgovor, pri čemer 1 pomeni ne vplivajo in 
5 zelo vplivajo. 

nekdanja skupna država Jugoslavija 1 2 3 4 5 

družinske vezi na Hrvaškem 1 2 3 4 5 

veze in poznanstva 1 2 3 4 5 

obmejni problemi 1 2 3 4 5 

vojna po razpadu Jugoslavije 1 2 3 4 5 

sprejetje Slovenije v EU  1 2 3 4 5 

večja  gospodarska razvitost Slovenije, zaradi vpliva vojne po 
razpadu Jugoslavije 

1 2 3 4 5 

pri odgovarjanju na vprašanja ste točni 1 2 3 4 5 

7. S kom laže komunicirate? Označite ustrezni odgovor, pri čemer 1 pomeni  lahka 
komunikacija in 5 težka komunikacija. 

Italijani 1 2 3 4 5 

Avstrijci 1 2 3 4 5 

Srbi 1 2 3 4 5 

Hrvati 1 2 3 4 5 

Angleži 1 2 3 4 5 
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8. V katerem jeziku lažje komunicirate? Označite ustrezni odgovor, pri čemer 1 pomeni 
lahka komunikacija in 5 težka komunikacija. 

italijanskem 1 2 3 4 5 

srbskem 1 2 3 4 5 

nemškem 1 2 3 4 5 

hrvaškem  1 2 3 4 5 

angleškem 1 2 3 4 5 

9. Stereotipi o Hrvatih …? Označite tri najbolj značilne stereotipe. 

gostoljubni A 

delavni B 

leni C 

bojeviti D 

ljubosumni  E 

miroljubni F 

disciplinirani G 

agresivni H 

prepirljivi I 

nespravljivi J 

zavistni K 

nevoščljivi L 

neagresivni M 

hlapčevski N 

pošteni O 
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10. Avtostereotipi o Slovencih … Kaj mislite o sebi? Označite tri najbolj značilne 
stereotipe. 

gostoljubni A 

delavni B 

leni C 

bojeviti D 

ljubosumni  E 

miroljubni F 

disciplinirani G 

agresivni H 

prepirljivi I 

nespravljivi J 

zavistni K 

nevoščljivi L 

neagresivni M 

hlapčevski N 

pošteni O 

11. Demografski podatki 

Spol moški  ženska  

Starost       

Koliko let že delate v turističnem sektorju?       

Kakšen je vaš položaj na delovnem mestu? operativni  vodilni  

Ali vas s Hrvaško druži kakšna sorodstvena 
povezava? 

DA NE 

 



Priloga 2 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK – PRODAJNIKI NA HRVAŠKEM 

1. Preko kojeg medija  je najbolja komunikacija? Naznačite polje pod brojkom, koja 
najbolje odražava vaše mišljenje o rečenici, kod čega 1 znači: loše i 5: odlično. 

preko telefona 1 2 3 4 5 

preko e-maila 1 2 3 4 5 

2. Kod komuniciranja između službenika za organizaciju putovanja zaposlenim u 
prodajnoj službi može doći i do problema. Što uzrokuje najmanje odnosno najviše 
problema? Kod čega 1  znači: nikada i 5: često. 

smetnje zbog međusobnog nerazumijevanja, jer su si stranci 1 2 3 4 5 

smetnje zbog razlika između jezika i kultura sudionika 1 2 3 4 5 

smetnje zbog nejasne formulacije poruka 1 2 3 4 5 

smetnje zbog premalo interesa službenika za organizaciju 
putovanja 

1 2 3 4 5 

poremećaj zbog nedostatka interesa službenika za organizaciju 
putovanja 

1 2 3 4 5 

službenik za organizaciju putovanja razumije poruku tako, da 
odgovara njegovim interesom 

1 2 3 4 5 

previše je poruka, zbog toga službenik za organizaciju putovanja 
ne može sve dekodirati 

1 2 3 4 5 

sadržaj poruke je prevelik 1 2 3 4 5 

službenik za organizaciju putovanja prima druge poruke od 
okoline, koja su mu u tom trenutku važnija 

1 2 3 4 5 

kad poruka dolazi, misli službenika za organizaciju putovanja su 
drugdje i zbog toga poruku vidi i prima samo djelomično ili 
uopće ne 

1 2 3 4 5 

3. Koji su glavni čimbenici koji utječu na uspješnu komunikaciju s turističkim 
agencijama u Sloveniji? Kod čega 1  znači: najmanje i 5: najviše. 

poznavanje jezika druge države 1 2 3 4 5 

poznavanje prirodne i kulturne baštine 1 2 3 4 5 

poznavanje destinacija, koja se nude potencijalnim kupcima 1 2 3 4 5 

birokratski procesi 1 2 3 4 5 

prijateljski odnosi 1 2 3 4 5 

međukulturalne razlike između dviju zemalja 1 2 3 4 5 

veze i poznanstva 1 2 3 4 5 
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4. Koliko vam se važni čine sljedeći čimbenici za rješavanja prepreka (sukoba) kod 
međukulturalnog komuniciranja? Kod čega 1 znači: nevažni i 5: vrlo važni. 

da bi govorili isti jezik 1 2 3 4 5 

da bi bili svjesni kulturnih razlika 1 2 3 4 5 

utjecaj viceva vezanih na nacionalnu pripadnost 1 2 3 4 5 

utjecaj veza i poznanstava 1 2 3 4 5 

komentari političke situacije 1 2 3 4 5 

komentari vjerske definicije 1 2 3 4 5 

5. Koliko vam se važni čine sljedeći čimbenici za rješavanje sukoba i sporova? Kod čega 
1 znači: nevažni i 5: vrlo važni. 

ocjenjivanje boljih uvjeta za poslovanje 1 2 3 4 5 

spremni prihvatiti kompromise 1 2 3 4 5 

zaustaviti poslovanje 1 2 3 4 5 

pogoršanje uvjeta poslovanja 1 2 3 4 5 

6. Koliko jako sljedeće izjave utječu na uspjeh vašeg poslovanja sa turističkim 
agencijama u Sloveniji? Kod čega 1 znači: bez utjecaja i 5: znatan utjecaj. 

nekadašnja ukupna država Jugoslavija 1 2 3 4 5 

obiteljske veze u Sloveniji 1 2 3 4 5 

veze i poznanstva 1 2 3 4 5 

granični problemi 1 2 3 4 5 

rat poslije raspada Jugoslavije 1 2 3 4 5 

ulazak Slovenije u EU 1 2 3 4 5 

veći gospodarski razvoj Slovenije zbog utjecaja rata poslije 
raspada Jugoslavije 

1 2 3 4 5 

kod odgovora na pitanja ste točni i precizni 1 2 3 4 5 

7. Sa kime lakše komunicirate? Kod čega 1 znači: laka komunikacija i 5: teška 
komunikacija. 

Talijani 1 2 3 4 5 

Austrijanci 1 2 3 4 5 

Srbi 1 2 3 4 5 

Slovenci 1 2 3 4 5 

Englezi 1 2 3 4 5 
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8. Na kojem jeziku lakše komunicirate? Kod čega 1 znači: laka komunikacija i 5: teška 
komunikacija. 

talijanskom 1 2 3 4 5 

srpskom 1 2 3 4 5 

njemačkom 1 2 3 4 5 

slovenskom  1 2 3 4 5 

engleskom 1 2 3 4 5 

9. Stereotipi o Slovencima …? Naznačite tri najznačajnije stereotipe. 

gostoljubivi A 

radni B 

lijeni C 

ratoborni D 

ljubomorni  E 

miroljubivi F 

disciplinirani G 

agresivni H 

svadljiv I 

nepomirljivi J 

zavidni K 

nezavidan L 

neagresivni M 

uslužan N 

pošteni O 
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10. Autostereotipi o Hrvatima…šta si mislite o sebi? Naznačite tri najznačajnije stereotipe. 

gostoljubivi A 

radni B 

lijeni C 

ratoborni D 

ljubomorni  E 

miroljubivi F 

disciplinirani G 

agresivni H 

svadljiv I 

nepomirljivi J 

zavidni K 

nezavidan L 

neagresivni M 

uslužan N 

pošteni O 

11. Demografski podatki 

Spol muški  ženska  

Starost       

Koliko godina radite u turističkom sektoru?       

Kakvi je vaš položaj na radnom mjestu? operativni  vodeći  

Dali vas sa Slovenijom druži kakva obiteljska vez? DA NE 

 


