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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je proučitev kompetenc, ki so po mnenju sodelujočih v projektih 

Leonardo da Vinci najbolj ključne za učinkovito sodelovanje v mednarodnih timih, analiza in 

primerjava vrednot njihovih članov po državah ter zasnova predlogov za učinkovito delovanje 

narodnostno mešanih projektnih skupin. V raziskavi je sodelovalo 328 oseb iz 31 evropskih 

držav, ki so v letih od 2008 do 2012 sodelovali vsaj v enem projektu Leonardo da Vinci. 

Kvantitativna raziskava je opravljena s pomočjo vprašalnika, zbrani podatki pa so obdelani z 

opisno, prostorsko, korelacijsko in faktorsko analizo. Izidi iz analize kažejo, da so za 

najpomembnejše kompetence ocenjene sposobnost koordinacije aktivnosti, sposobnost dela z 

ljudmi iz drugih kulturnih okolij in sposobnost produktivnega sodelovanja z drugimi. 

Geografska analiza vrednot pokaže podobne značilnosti vzhodnih in južnih Evropejcev na eni 

strani in severnih ter zahodnih na drugi. Pri prvih prevladujejo dobrohotnost, samousmerjanje, 

hedonizem, pri drugih pa storilnost, tradicija, varnost in moč. Z zasnovanim predlogom ključnih 

kompetenc in zavedanjem o različnosti vrednot je mogoče povečati učinkovitost in izboljšati 

delovanje mednarodnih timov.  

Ključne besede: kompetence, Leonardo da Vinci, management, mednarodni timi, projekti, 

raziskava, vrednote. 

SUMMARY 

The purpose of this thesis is an examination of values and competences, crucial for effective 

cooperation in international teams, according to participants of Leonardo da Vinci projects.  We 

aim to analyse which are the most crucial competencies and compare human values by country 

in order to design proposals for effective functioning of culturaly mixed project teams. The 

study involved 328 people from 31 European countries that have cooperated in at least one 

Leonardo da Vinci project between 2008 and 2012. Quantitative research was conducted on 

data, collected through a questionnaire and analyzed using descriptive, spatial, correlation and 

factor analysis. Results show that the most important competencies are the ability to coordinate 

activities, the ability to work with people from different cultural backgrounds and the ability of 

effective cooperation with others. Geographical analysis of values shows similar characteristics 

of the Eastern and Southern Europeans on one side and the Northern and Western, on the other. 

Benevolence, self-guidance, hedonism prevails in the first group while performance, tradition, 

security and power dominate in the latter. Increasing efficiency and functioning of international 

teams is possible through the core competencies and by raising awareness about diversity of 

human values across cultures. 

 

Key words: competences, international teams, Leonardo da Vinci, management, projects, 

research, values. 
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1 UVOD 

Magistrska naloga je sestavljena iz osmih poglavij in predstavlja kvalitativno in kvantitativno 

raziskavo na temo kompetenc sodelujočih v evropskih projektih Leonardo da Vinci (v 

nadaljevanju LDV). 

 

Uvodoma predstavimo teoretična izhodišča, identificiramo raziskovalni problem, opredelimo 

namen in cilje ter formiramo hipoteze raziskave. Opišemo uporabljene znanstvenoraziskovalne 

metode. 

 

Strnjen pregled teoretičnih izhodišč domačih in tujih avtorjev je predstavljen v drugem in 

tretjem poglavju. Drugo poglavje je osredotočeno na management in vodenje ter opredelitev 

kompetenc in vrednot. V tretjem poglavju analiziramo projekte, kriterije za uspešnost projektov 

ter delo v mednarodnih in virtualnih timih. 

 

V četrtem poglavju predstavimo pregled dosedanjih raziskav s področja kompetenc in 

projektov, peto pa predstavlja povzetek bistvenih teoretičnih ugotovitev. 

 

Šesto poglavje je namenjeno empirični raziskavi. V njem opisujemo populacijo, vzorec, 

vprašalnik in znanstvenoraziskovalno metodologijo ter izide analize s temeljnimi ugotovitvami 

in zaključki. 

 

V sedmem poglavju podajamo predloge za izboljšanje dela v mednarodnih timih. 

 

Sklepno, osmo poglavje zajema povzetek bistvenih ugotovitev iz celotne raziskave, predstavi 

omejitve raziskave, prispevek k znanosti in poda predloge za nadaljnje raziskovanje. 

 

V prilogi je dodan vprašalnik.  

1.1 Teoretična izhodišča in raziskovalni problem 

Evropska unija se sooča z večanjem in staranjem prebivalstva. Vse več je migracij in 

brezposelnosti, delovni pogoji pa postajajo vse bolj zahtevni. To in druge hitre spremembe 

povečujejo možnosti socialne izključenosti tistih skupin, ki se na te spremembe ne uspejo 

pravočasno prilagoditi (Pušnik 2005). Z namenom ustvariti enake možnosti za učenje in razvoj 

kompetenc za vse državljane želijo v EU identificirati ključne kompetence, ki bi posameznikom 

omogočale uspešno delovanje v družbi. 

 

Kompetence so tiste značilnosti posameznikov, ki jim omogočajo uspešno izvajanje nalog in 

razreševanje problemov na določenem delovnem področju. Mednje spadajo vrednote, znanja in 
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izkušnje, spretnosti in veščine ter druge osebnostne lastnosti (Majcen 2009, 24). Kompetence 

naj bi bilo mogoče usvojiti namerno ali nenamerno, s formalnim, neformalnim ali priložnostnim 

učenjem ter usposabljanjem, z njimi pa dosegamo smotre in cilje ter razrešujemo naloge (Škulj 

2009). 

 

Poleg ključnih kompetenc, ki so večfunkcionalne in meddisciplinarne, uporabne in učinkovite 

v različnih situacijah, vidikih in nalogah v danih okoliščinah (Kohont 2005), pa za delovanje v 

mednarodnih projektih posebno pozornost namenjamo še medkulturnim in managerskim 

oziroma projektnim kompetencam. 

 

Naloga managerja je, da usmerja kadrovske, materialne in finančne vire ter načrtuje dejavnosti 

za najbolj uspešno doseganje zastavljenih smotrov in ciljev. Zadolžen je za planiranje, 

organiziranje, vodenje, kontroliranje (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, Možina 1994b) in 

odločanje, ki naj bi bilo etično, strokovno in v skladu z vrednotami ljudmi in organizacije 

(Tavčar 1994, 132; Kralj 2003; Tavčar 2006).  

 

Uspešen manager naj bi se znal odzivati in prilagajati spremembam (Daft 2010, 64), imel naj 

bi tehnične, medosebne in komunikacijske spretnosti, konceptualne sposobnosti, zmožen je 

logičnega sklepanja, ustvarjalen in izkušen (Rozman, Kovač in Koletnik 1993; Možina 1994b). 

Za delo v kompleksnem in spreminjajočem globalnem okolju naj bi poznal tudi pravne, 

politične, družbenokulturne in ekonomske dejavnike držav, s katerimi sodeluje. Za uspešen 

management so poleg dobrega managerja pomembni tudi globalno mišljenje in mednarodne 

izkušnje (Daft 2010). 

 

Management obsega načrtovanje in snovanje smotrov in ciljev ter načinov za njihovo 

uresničevanje,  urejanje dela v organizaciji (Možina 1994b; Kralj 2003; Tavčar 2006, 25), 

koordinacijo človeških, organizacijskih in tehnično-tehnoloških virov (Barney 1991), 

povezovanje organizacije z zunanjim okoljem, skrb za organizacijsko kulturo in klimo, 

učinkovito opravljanje nalog in izvajanje poslovnih dejavnosti (Možina 1994b) za doseganje 

čim večjih poslovnih učinkov (Brekić 1995a).  

 

Ena od temeljnih nalog managerjev je vodenje (Popović 2013), ki pomeni zmožnost vplivanja 

na ljudi za doseganje zastavljenih smotrov in ciljev (Daft 2010, 410). Uspešnega vodjo različni 

avtorji podobno opisujejo. Njegove tipične kompetence naj bi bile inteligentnost, notranja 

težnja po moči in vplivu na druge, ekstravertiranost, čustvena stabilnost, poštenost, 

odgovornost, zanesljivost, ustvarjalnost, empatičnost, odločnost, izraznost, etičnost, altruizem, 

zmožnost samozavedanja, samoregulacije, motivacije, čustvena inteligentnost in inovativnost 

(Kovač, Mayer in Jesenko 2004; Königová, Urbancová in Fejfar 2012; Verle, Markič in Kodrič 

2012). 
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Na vodenje vplivajo tudi vrednote, ki kot del kompetenc (Spencer in Spencer 1993) 

predstavljajo temelj ravnanja in načrtovanja (Musek Lešnik 2008). So posplošena in relativno 

trajna pojmovanja o smotrih, ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo in nam usmerjajo naše 

interese in vedenje (Musek 1993, 72). V njih se odražajo družbene in kulturne norme ter 

osebnostni značaj posameznika (Musek 1993, 53). Vrednote so tesno povezane tudi z moralo 

in vrednostnim sistemom, ki ga tvorijo sprejeti običaji določene kulture ter ponotranjene norme, 

pridobljene v procesu socialnega in kulturnega učenja (Musek 1993, 50–51). Kultura 

predstavlja skupek naučenih običajev, vrednot, stališč in pomenov, ki so skupni članom 

določene skupine (Duarte in Snyder, 2001). Je družbeni pojav, ki nadzira delovanje 

posameznikov, in kolektivna zavest, ki loči člane ene skupine od druge. Odvisna je od 

družbenega okolja, naučena, njeno jedro pa sestavljajo vrednote (Hofstede, Hofstede in Minkov 

2010). 

 

Najbolj uveljavljena znanstvenika, ki sta proučevala kulturo in vrednote, sta Hofstede in 

Schwartz. Hofstede je z raziskovanjem kulture v več  kot 50 državah opredelil pet razsežnosti 

kulture, pri čemer vsaka predstavlja vidik, po katerem se kulture ločijo med seboj. Te 

razsežnosti so individualizem – kolektivizem, moškost – ženskost, velik razpon moči – majhen 

razpon moči, malo oziroma veliko izmikanja negotovosti in kratkoročna usmerjenost oziroma 

– dolgoročna usmerjenost kulture (Hofstede 1980; Hofstede 1983; Hofstede, Hofstede in 

Minkov 2010). Skupne značilnosti posameznih kultur je razvrstil v osem gruč (anglosaška, 

nemška, nordijska, evropskolatinska, ameriškolatinska, bližnjevzhodna, daljnovzhodna in 

neuvrščena) in vanje vključil proučevane države.  

 

Schwartz poimenuje deset različnih tipov vrednot, ki jih vsak posameznik različno razvršča 

glede na pomembnost in tako tvori individualni vrednostni sistem. Ti tipi vrednot so moč, 

storilnost, hedonizem, stimulacija, samousmerjanje, univerzalizem, dobrohotnost, tradicija, 

konformnost in varnost (Bilsky in Schwartz 1994). Svojo teorijo vrednot je preveril v več kot 

60 državah na vseh kontinentih (Schwartz 2003). 

 

V mednarodne projekte so običajno vključeni ljudje različnih narodnosti, kultur in vrednot, 

ljudje z različnimi znanji, predstavami, idejami in tudi z različnimi nameni. Za uspešno delo na 

projektih je med drugim bistveno poznavanje kulture in vrednot njegovih članov, saj skupne 

vrednote pospešijo in olajšajo sporazumevanje, dajejo motivacijo in navdih za delo (Musek 

Lešnik 2008).  

 

Definicije projekta so si med seboj precej podobne. Na tem mestu povzemamo definicijo 

mednarodnega združenja za management projektov (International Project Management 

Association, v nadaljevanju IPMA), ki projekt definira kot časovno in stroškovno omejeno 

delovanje za uresničitev opredeljenih rezultatov v skladu z zahtevami in standardi kakovosti 

(IPMA 2006, 13–14). Ima specifičen smoter in cilj, datum začetka in konca, opredeljen 
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proračun, za svojo izvedbo potrebujejo vire ter vključuje ljudi z različnih področij (Kerzner 

2009). Pri projektih govorimo o managementu projekta, ki je del splošnega managementa in je 

povezan s planiranjem, organiziranjem, vodenjem in kontroliranjem projekta. Od splošnega 

managementa se razlikuje po tem, da deluje na podlagi procesov, ki se v sklopu načrtovanja 

projekta šele oblikujejo, vire pa bo treba še zagotoviti. Naloge managementa projekta so 

priprava ali sodelovanje pri pripravi vhodne projektne strategije, vsebine projekta, določitev in 

kontrola namenskih in objektnih smotrov ter ciljev, načrtovanje taktike izvedbe, plana projekta, 

analiza tveganja, projektna organiziranost in plan kontrole (Hauc 2007). 

 

V projektu sodelujejo vodja in člani projekta. Uspešen projektni vodja naj bi bil pošten, 

komunikativen, čuječ, odziven, vsestranski, energičen, odločen, vešč tehnologije, dela z ljudmi 

s poznavanjem temeljnih načel managementa in managementa poslovanja, sposoben 

sprejemanja odločitev in ocenjevanja tveganj (Kerzner 2009, 143). Na drugi strani pa se od 

članov projekta pričakuje izvedbo načrtovanih aktivnosti in zagotavljanje načrtovanih 

rezultatov, poročanje vodji projekta, redno komuniciranje in deljenje informacij z ostalimi člani 

projekta ter sprotno obveščanje o morebitnih težavah (Kerzner 2009). 

 

V mednarodnih projektih delujejo zaradi geografske, časovne in narodnostne razpršenosti 

članov projektne skupine večinoma na daljavo (t. i. virtualni timi), kar zahteva specifične 

kompetence in naredi obvladovanje (upravljanje in management) teh projektov še posebej 

zahtevno. Različne kompetence udeležencev terjajo prilagodljiv stil vodenja in koordinacije. 

Virtualni timi imajo spremenljiv življenjski cikel in so pogosto ustvarjeni za razreševanje 

konkretnih problemov ali nalog in so po opravljenem razpuščeni (Bell in Kozlowski 2002).  

 

V magistrski nalogi nameravamo raziskati, katere so po mnenju udeležencev LDV-projektov 

ključne kompetence, potrebne za sodelovanje v mednarodnih projektih. Hkrati pa bomo tudi 

raziskali, kakšne so razlike v vrednotah znotraj evropskega prostora in kako, če sploh, to vpliva 

na dojemanje pomembnosti kompetenc. Proučili smo dosedanje raziskave s področja 

kompetenc managerjev, managerjev projektov, uspešnosti projektov, virtualnih timov in 

vrednot, a nismo naleteli na nobeno, ki bi odgovorila na zastavljena vprašanja, zato menimo, 

da bi jo bilo smiselno izvesti. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave 

Namen magistrske naloge je po sistematičnem pregledu domače in tuje strokovne literature s 

področja kompetenc in projektov ugotoviti, katere kompetence so po mnenju sodelujočih v 

projektih Leonardo da Vinci (LDV) najbolj ključne za sodelovanje v mednarodnih projektnih 

skupinah, in v skladu s tem zasnovati predlog ključnih kompetenc.  

 

Za doseganje namena magistrske naloge smo zasnovali naslednje cilje: 
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1. Sistematičen pregled 100–120 bibliografskih enot (člankov, monografskih publikacij, 

diplomskih in magistrskih nalog ipd.) domače in tuje strokovne literature s področja 

managementa, kompetenc in uspešnosti projektov. 

2. Na vzorcu, večjem od 100 udeležencev projektov LDV, opraviti kvantitativno raziskavo o 

tem, katere kompetence so ključne za sodelovanje v mednarodnih projektnih skupinah. 

3. Na podlagi javno dostopnih podatkov raziskave ESS izdelati analizo razpršenosti vrednot 

znotraj evropskega prostora. 

4. S pomočjo teoretičnih ugotovitev in izidov iz empirične raziskave zasnovati predloge za 

izboljšanje stanja na področju kompetenc, kar bi posledično vodilo k uspešnosti 

mednarodnih projektov.     

V skladu z identificiranim raziskovalnim problemov, namenom in cilji smo formirali naslednje 

hipoteze: 

− H1: Najbolj pomembne kompetence so znanje tujega jezika, sposobnost dela z ljudmi iz 

drugih kultur in sposobnost učinkovitega koordiniranja svojih aktivnosti. 

− H2: Med koordinatorji in partnerji projektov obstajajo statistično značilne razlike pri 

vrednotenju kompetenc. 

− H3: Vrednote se med evropskimi narodi statistično značilno razlikujejo. 

− H4: Vrednote posameznika vplivajo na dojemanje pomembnosti kompetenc. 

1.3 Predstavitev metod raziskovanja 

Prvi del magistrske naloge je namenjen teoretičnemu uvodu in pregledu svetovne in domače 

literature s področja kompetenc in managementa projektov. V tem delu smo uporabili metode 

analize, sinteze, deskripcije, kompilacije in komparacije, kot jih opisuje Zelenika (2000, 327-

341). Povzeli smo definicije in stališča drugih avtorjev, opredelili pojme, primerjali različne 

teorije in pojme ter na podlagi tega pripravili sintezo izsledkov, razčlenili nova spoznanja in iz 

podanih ugotovitev izpeljali zaključke. 

 

V drugem, empiričnem delu smo s pomočjo metod, značilnih za kvantitativne raziskave, 

preverili aktualnost teoretičnih izhodišč v praksi. 

 

V raziskavi smo uporabili namenski vzorec 1.469 oseb, ki so v letih med 2008 in 2012 

sodelovali v LDV-projektih in so bili v času zbiranja podatkov vpisani v bazi ADAM 

(Advanced Data Archive Management), k sodelovanju pa smo povabili tudi druge osebe, za 

katere smo vedeli, da so sodelovale v LDV-projektih, pa niso bili navedeni v bazi.  

 

Za zbiranje podatkov in informacij smo uporabili standardizirani vprašalnik iz treh delov 

(demografski podatki, merjenje vrednot in kompetence). Vrednote smo analizirali s pomočjo 

trenutno najbolj pogosto uporabljane metode za raziskovanje vrednot Portrait Values 

Questionnaire (v nadaljevanju PVQ) (Schwartz, 2003). Pri kompetencah smo uporabili 
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modificiran vprašalnik raziskovalnega projekta HEGESCO (Higher Education as a Generator 

of Strategic Competences) (Pavlin idr. 2007). Raziskavo smo izvedli v tiskani in spletni 

različici. Za spletno raziskavo smo uporabili orodje LimeService. 

 

Na tako pridobljenih podatkih in informacijah smo opravili opisno, faktorsko in korelacijsko  

analizo. Podatke smo analizirali in statistično obdelali s programoma R in MS Excel. 
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2 MANAGEMENT, VODENJE, KOMPETENCE IN VREDNOTE 

Namen poglavja je predstaviti osnovna teoretična spoznanja s področja managementa in 

vodenja ter opredeliti vlogo in pomen kompetenc, vrednot ter kulturne raznolikosti. Vse našteto 

vpliva na delovanje in ravnanje v današnji hitro spreminjajoči se globalni družbi, pri čemer 

projekti niso izjema. 

2.1 Management  

Za začetnika znanstvenega managementa velja Friderick W. Taylor, ki se je na prehodu iz 19. 

v 20. stoletje lotil proučevanja delovnih operacij, časa, potrebnega zanje, izbire zaposlenih, 

snovanja delovnih mest, plačilnih sistemov in nadziranja zalog (Kralj 2003). Za očeta 

sodobnega managementa pa štejemo Henryja Fayola (Kralj 2003), ki je opredelil 14 načel 

managementa, s katerimi je poudaril pomen specializacije zaposlenih za boljšo izvedbo dela 

(Treven in Sriča 2001). 

 

Naloga managementa je vzpostavljanje in vzdrževanje organizacije, zato organizacijsko teorijo 

pogosto enačimo s teorijo managementa. Klasična organizacijska teorija je nastala ob koncu 

19. in v začetku 20. stoletja. Zanjo je značilno znanstveno upravljanje, upravno vodenje ter 

birokratski model organizacije, predvsem pa oblikovanje idealne strukture organizacije. V 50. 

letih 20. stoletja pride v ospredje teorija sistemov, od katere v organizacijski teoriji prevzamejo 

razumevanje organizacije kot podsistema družbe, ki ga je treba obravnavati kot odprt poslovno-

organizacijski sistem. Iz tega izhaja tudi kontingenčna teorija, za katero je značilno, da naj bi 

se v organizacijah glede notranje strukture ravnali po okolju (na primer spodbujanje ali 

prilagajanje spremembam). V drugi polovici 20. stoletja nastane teorija o medčloveških 

odnosih, ki temelji na poudarjanju socialnega sistema in vloge medčloveških odnosov ter na 

poudarjanju vloge voditeljev in pomenu odločanja za uspešnost organizacije (Kavčič 1994).  

 

Management obsega načrtovanje in snovanje smotrov in ciljev ter strategij za dosego teh ciljev, 

urejanje dela v organizaciji, vodenje poslov in ljudi ter merjenje izidov poslovanja (Možina 

1994b; Kralj 2003; Tavčar 2006, 25). Nadalje Možina (1994b) management opredeli kot 

koordinacijo človeških, materialnih in finančnih virov, povezovanje organizacije z zunanjim 

okoljem, skrb za organizacijsko kulturo in klimo, učinkovito opravljanje nalog in izvajanje 

poslovnih dejavnosti. Gre za usklajevanje tehnično razdeljenega dela v celoto in usklajevanje 

posameznikov in skupin (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 20). Bistvo managementa je 

vodenje poslov in sodelavcev za doseganje čim večjih učinkov (Brekić 1995a).  

 

Uspešnost managementa Shirazi in Mortazavi (2009) opredelita kot obseg in kakovost 

prispevkov managerjev pri uresničevanju smotrov in ciljev njihove organizacijske enote ali 

organizacije kot celote, pri čemer je organizacija definirana kot skupina ljudi, ki želi doseči 
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skupne smotre in cilje, sprejete od njenih članov. Sestavljena je iz k smotru in cilju naravnanega 

programa, ljudi, povezanih v skupine, dejavnosti za opravljanje nalog po vnaprej določenih 

postopkih ter znanj in tehnologije (Možina 1994b). Kot predpogoj za uspešen management pa 

Daft (2010, 95–97) navede še globalno mišljenje in mednarodne izkušnje, k čemur pripomorejo 

virtualne povezave, ki omogočajo poceni in hitro povezovanje geografsko ločenih ljudi. 

 

Mednarodni management je management, ki ga izvajamo v več kot eni državi. Temeljne naloge 

managementa se s tem ne spremenijo, se pa managerji na mednarodnem področju soočajo z 

večjimi težavami in izzivi, ki jim botrujejo ekonomski (npr. ekonomski razvoj, infrastruktura, 

menjalni tečaji ipd), pravno politični (npr. zakonodaja, davki, politična nestabilnost in drugo) 

in družbenokulturni dejavniki (npr. vrednote, religija, jezik, pismenost in podobno) (Daft 2010).  

 

Manager usmerja človeške in materialne vire in vodi delo organizacijske enote (v nadaljevanju 

oddelka) ali organizacije. Določa načrte dejavnosti za najbolj uspešno doseganje zastavljenih 

smotrov in ciljev. Njegove bistvene naloge so planiranje, organiziranje, vodenje in 

kontroliranje, najpomembnejše značilnosti pa tehnične, medosebne in komunikacijske 

spretnosti, konceptualne sposobnosti (predvidevanja, prepoznavanje in razreševanje 

problemov, usklajevanje, videnje organizacije kot celote), logično sklepanje, ustvarjalnost in 

izkušnje (Rozman, Kovač in Koletnik 1993; Možina 1994b). Temelj vseh managerjevih 

dejavnosti je odločanje, ki naj bi bilo za uspešno delovanje organizacije etično, strokovno in v 

skladu z vrednotami ljudmi in organizacije (Tavčar 1994, 132; Kralj 2003, Tavčar 2006). Pri 

svojem delu naj bi znal ugotoviti probleme, jih predati v razreševanje ustreznim strokovnjakom 

in z njimi sodelovati (Rozman, Kovač in Koletnik 1993). 

 

Novodobni manager naj bi se osredotočal na trening (ang. coaching) in vodenje ter tako ustvaril 

hitre, fleksibilne, inovativne in v odnose usmerjene organizacije (Daft 2010, 23). Možina 

(1994b) kot uspešnega managerja opredeli osebo, ki zna aktivno voditi ljudi, spodbuja 

sodelovanje, ustvarja pozitivno delovno okolje, v katerem posamezniki dobivajo priložnosti in 

spodbude za svoje dosežke, Daft (2010, 64) pa dodaja, da naj bi uspešen manager spremljal in 

se odzival na dejavnike v družbenem in naravnem okolju, saj dogodki, ki imajo običajno 

največji vpliv na organizacijo, izvirajo zunaj nje. 

 

Globalno družbeno in naravno okolje predstavlja kompleksne, spreminjajoče in neenake pogoje 

dela v primerjavi z internim okoljem organizacije, zato naj bi globalni managerji poznali 

pravne, politične, družbenokulturne in ekonomske dejavnike držav, s katerimi sodelujejo (Daft 

2010, 66). To pomeni, da naj bi bil manager, ki deluje v globalnem okolju, kulturno fleksibilen 

in sposoben prilagajanja novim situacijam, načinom dela (Daft 2010), lokalnemu okolju in 

navadam tamkajšnjih ljudi. Kot pomoč mu lahko služi kulturni profil, ki vsebuje določene 

kulturne značilnosti, vendar naj bi se zavedal, da so to le posplošena dejstva in približki 

nacionalnih značilnosti, ki pa vendar služijo kot ozadje za management v mednarodnem okolju 
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(Deresky 2011). Sposobnost tujca, da interpretira neznane in dvoumne geste opazovane kulture 

tako, kot bi to storil pripadnik te kulture, Earley in Mosakowski (2004) imenujeta kulturna 

inteligenca. 

2.2 Vodenje 

Vodenje je funkcija in sestavni del managementa (Kovač, Mayer in Jesenko 2004; Popović 

2013). Je zmožnost vplivanja na ljudi za doseganje zastavljenih smotrov in ciljev (Daft 2010, 

410). Rozman, Kovač in Koletnik (1993, 201) ga opredelijo kot vplivanje na obnašanje in 

delovanje posameznika ali skupine v podjetju in s tem usmerjanje njihovega delovanja k 

zastavljenim smotrom in ciljem. Vodenje je ena od temeljnih nalog managerjev, od katere je 

odvisna uresničitev zamisli in delovanja zaposlenih. Brez učinkovitega vodenja tudi dobro 

planiranje, organiziranje in kontroliranje niso zagotovilo za uspeh (Popović 2013, 6). 

 

Vodenje predstavlja in izhaja iz družbeno zasnovanih legalnih, moralnih in etičnih obvez. 

Odvisno je od nacionalne in organizacijske kulture (Treven in Sriča 2001; Brodbeck in drugi 

2000, 23), vrednot (Daft 2010) ter osebne, strokovne in statusne avtoritete (Ljubič 1995, 247). 

 

Razlika med managementom in vodenjem je v tem, da management promovira stabilnost, red 

in razreševanje problemov v obstoječi organizacijski strukturi, medtem ko vodenje promovira 

vizijo, ustvarjalnost in spremembe. Z vodenjem poskrbimo za to, da zastarele, neučinkovite in 

družbeno nesprejemljive norme zamenjamo za nove. Dober management je potreben za to, da 

organizacija dosega trenutne smotre in cilje, vodenje pa za to, da organizacijo usmerja v 

prihodnost (Daft 2010, 414). 

 

V skladu s tem Treven in Sriča (2001, 152), ki vodenje opredelita kot sposobnost vplivanja na 

vedenje sodelavcev in njihove vrednote z namenom uresničevanja zastavljenih smotrov in 

ciljev, ločita tudi managerja od vodje. Prvi se trudijo nadzorovati, planirati, komunicirati in 

koordinirati, drugi pa ustvarjajo vizije, motivirajo, upravljajo s spremembami in navdihujejo 

sodelavce. Manager in vodja se razlikujeta po motivaciji, osebni zgodovini in načinu dela. 

Manager naj bi hitro in učinkovito razreševal probleme. Od svojih podrejenih naj bi zahteval 

učinkovitost. Je vztrajen, inteligenten, toleranten, dobrodušen, vzdržljiv in analitičen. Poudarja 

racionalnost in nadzor. Na drugi strani pa je vodja, ki je bolj podoben umetniku, je ustvarjalen, 

tvega, če v tem vidi korist, vodi s čustvi, dopušča nered in ne hiti k cilju, dokler ne razjasni 

problema. Organizacija za uspešno delovanje potrebuje oba (Zaleznik 2004). 

 

Z vodenjem vodja uporablja svojo moč za vplivanje na druge. Moč izvira iz položaja vodje ali 

njegovih osebnostnih značilnosti. Vir moči so lahko tudi osebna prizadevanja, dostop do 

informacij, mreža poznanstev (Daft 2010). Brekić (1995b) kot najtežjo veščino vodenja 

opredeli delegiranje, ki od vodje zahteva voljo, da se razbremeni poslov in jih delegira 



 

10 

sodelavcem ter voljo sodelavcev, da v skladu z dogovorom sprejmejo in realizirajo pooblastila. 

Delegiranje terja tudi zaupanje v sodelavce, da bodo delo resnično opravili. 

 

Za tipične lastnosti uspešnega vodje Kovač, Mayer in Jesenko (2004) opredelijo inteligentnost, 

notranjo težnjo po moči in vplivu na druge, ekstravertiranost, čustveno stabilnost, poštenost, 

odgovornost, zanesljivost, empatičnost, odločnost, izraznost, etičnost in altruizem. Königová, 

Urbancová in Fejfar (2012, 131) dodajajo še zmožnost samozavedanja, samoregulacije, 

motivacije, socialne spretnosti oziroma čustveno inteligentnost. Kot poudarjajo Verle, Markič 

in Kodrič (2012), vodja danes za uspešno vodenje in odzivanje ter prilaganje spremembam 

potrebuje tudi mehka znanja (voditeljstvo, ravnanje z ljudmi, timsko delo), pomembna 

dejavnika pa sta tudi ustvarjalnost in inovativnost.  

 

Osebnost vodje igra ogromno vlogo pri vodenju. Vodja naj bi izbral način vodenja, ki se ujema 

z njegovo osebnostjo, obenem pa upošteval še trenutne okoliščine in strategijo organizacije 

(Dulewicz in Higgs 2003). A uspeh ni odvisen le od njegovih osebnostnih značilnosti. Dejavnik 

uspešnega vodenja je tudi ravnanje v različnih situacijah. To je lahko usmerjeno v naloge (task 

– oriented behaviour) ali v ljudi (people – oriented behaviour). Medtem ko prvi vodja daje 

navodila, večino časa nameni načrtovanju, poudarja roke in zagotavlja urnike izvajanja nalog z 

namenom doseganja zastavljenih smotrov in ciljev, daje drugi poudarek upoštevanju svojih 

podrejenih, njihovih idej in čustev ter skuša zagotoviti medsebojno zaupanje (Daft 2010, 415–

416). Vloga vodje v fleksibilnih in horizontalnih strukturah dela tako postaja vloga skrbnika, 

motivatorja in trenerja zaposlenih, ki jih usmerja pri delu in jim svetuje, ne pa zgolj deli naloge 

in nadzoruje (Verle, Markič in Kodrič 2012). Raziskava, ki jo je opravil Collins, je pokazala, 

da je odličen vodja v primerjavi z dobrim skromen, zadržan in nevsiljiv. Je mešanica osebne 

skromnosti in poklicne zagnanosti. Tak vodja se poslužuje t. i. voditeljstva 5. ravni. Najprej se 

obda z najboljšimi ljudmi, ki jih postavi na njim najbolj ustrezna delovna mesta, potem šele 

načrtuje način dela. Drugim daje priznanja za uspeh, vzgaja svoje naslednike, njegove ambicije 

so usmerjene v organizacijo, ustvarja izjemne dosežke, je popolnoma zaprisežen doseganju 

odličnosti in ne le »dobremu« (Collins 2001). 

 

Vodja naj bi bil fleksibilen pri izbiri stila vodenja in ga prilagajati oziroma spreminjati glede na 

okoliščine (Ljubič 1995, 248; Yukl 2008, 2). Stil vodenja je relativno trajen vzorec vplivanja 

na ljudi z namenom vzajemnega doseganja postavljenih smotrov in ciljev. Pri svojih specifičnih 

ravnanjih in vodstvenem obnašanju vodja uporablja različne vzvode in instrumente in tako 

oblikuje stil vodenja (Kovač, Mayer in Jesenko 2004). Treven in Sriča (2001, 159) stil vodenja 

opredelita kot hierarhični odnos vodje in njegovih podrejenih, ki se vzpostavi zato, da bi vodja 

lahko vodil delovni proces (odločanje, načrtovanje, organiziranje, spremljanje izvedbe, nadzor, 

vrednotenje uspešnosti, usmerjanje in razreševanje problemov) in upravljal s kadrovskimi viri 

(motiviranje, sodelovanje, komunikacija, spoštovanje, razumevanje, svetovanje). Na stil 

vodenja vplivajo turbulentne spremembe v okolju, etične in ekonomske težave, korporativno 
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upravljanje, globalizacija, spremembe tehnologije, spremembe v načinu dela in spremenjena 

pričakovanja zaposlenih (Daft 2010, 411). 

 

Obstaja veliko stilov vodenja, a v nadaljevanju predstavljamo zgolj nekatere. Projekt GLOBE 

definira šest globalnih stilov vodenja: karizmatično vodenje, ki temelji na vrednotah (odraža se 

s sposobnostjo motiviranja, od drugih pa pričakuje visoko učinkovitost, temelječo na temeljnih 

vrednotah), vodenje, usmerjeno v tim (podarja skupinsko delo in skupne smotre in cilje vseh 

članov tima), participativno vodenje (odraža se v stopnji, do katere vodje vključujejo druge v 

pripravo in izvajanje odločitev), vodenje, usmerjeno v posameznika (poudarja spodbujanje, 

obzirnost, sočutje in radodarnost), avtonomno vodenje (nanaša se na neodvisno in 

individualistično vodenje, ki vključuje neodvisnost in edinstvenost) in samozaščitniško vodenje 

(odraža vedenje, ki vodji na položaju zagotavlja varnost in zaščito) (Northouse 2007, 314).  

 

Za avtoritativni stil vodenja je značilno ukazovanje. Vodja sam sprejema odločitve in rešuje 

probleme. Mnenje podrejenih ga ne zanima; ti naj bi le izpolnjevali ukaze in poročali o dosežkih 

(Ljubič 1995). Odločanje je centralizirano, odločitve sprejema vodja, sodelovanje, podrejenih 

pri postavljanju smotrov in ciljev je nezaželeno, prav tako samoiniciativnost in samostojnost. 

Vodja podrejenim podaja naloge v obliki ukazov in nadzira njihovo delo (Rozman, Kovač in 

Koletnik 1993). 

 

Pri patriarhalnem stilu vodenja moč vodje izhaja iz njegovega položaja. Vodja sprejema 

odločitve in poskuša podrejene prepričati o pravilnosti teh odločitev. Od njih pričakuje 

lojalnost, poslušnost, zvestobo in zahvalo (Kovač, Mayer in Jesenko 2004). Participativni stil 

vodenja temelji na sodelovalnem odločanju vodje in podrejenih z namenom povečati 

istovetenje posameznikov s smotri in cilji organizacije in posledično izboljšati učinkovitosti 

poslovanja. Vodja zaposlene motivira s strokovno avtoriteto ter osebno karizmo in je usmerjen 

v oblikovanje skupine kot tima (Možina 1994a, 548–549). Tudi interaktivni stil vodenja daje 

prednost sporazumom in sodelovanju. Vodja je vpliven zaradi dobrega medsebojnega 

sodelovanja in ne zaradi svojega položaja in formalne avtoritete (Daft 2010, 412). 

 

Za transformacijsko vodenje je značilno spodbujanje zaposlenih k idealom in moralnim 

vrednotam. Tak vodja upošteva posameznika, deluje na podlagi karizme, navdihuje in razvija 

ustvarjalnost. Na drugi strani je transakcijsko vodenje, ki temelji na dogovarjanju med vodjo in 

zaposlenimi o ugodnostih, ki pripadajo zaposlenemu, če dela v skladu z dogovori. Transakcijski 

vodja je nadrejeni, ravna se po pravilih in deluje na podlagi nagrajevanja (Možina 1994a, 548–

549). V ospredje pa, tako pravita Lloyd-Walker in Walker (2011), vse bolj prihaja t. i. 

avtentično vodenje, ki predstavlja relativno nov stil vodenja, še posebej primernega za 

projektno delo. Avtentični stil vodenja se je razvil v 90. letih prejšnjega stoletja, danes pa vse 

bolj pridobiva na veljavi. Za avtentičnega vodjo je značilno, da se zaveda svojih zmožnosti, 
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načina mišljenja, ravnanja, vrednot, moralne drže in tega, kako ga zaznavajo drugi. Ostaja zvest 

samemu sebi, je samozavesten, usmerjen v prihodnost in stremi k razvoju bodočih vodij. 

 

Prilagajanje stila vodenja je tako ključno za doseganje želenih uspehov. V kriznih situacijah in 

pri rutinskem delu se najbolje obnese avtoritativen stil vodenja, ko je treba natančno razčistiti 

pričakovanja in naloge. Za participativni stil naj se vodja odloči takrat, ko ne ve, kako se bodo 

dogodki odvili v prihodnosti, skupinski stil vodenja pa je primeren v homogenih skupinah ali 

takrat, ko tim sestavljajo strokovnjaki, ki so že dokazali, da znajo delati samostojno (Ljubič 

1995, 248; Yukl 2008, 2). Transakcijsko vodenje se najbolj obnese pri enostavnih projektih, 

kjer je v ospredju sam proces, transformacijsko vodenje in skrb za projektni tim pa pri zahtevnih 

projektih (Müller in Turner 2010). 

2.3 Kompetence 

Za uspešno delo na mednarodnih projektih je treba izbrati kompetentne posameznike, ki bodo 

lahko s svojimi kompetencami, znanjem, spretnostmi, preteklimi izkušnjami in vrednotami 

doprinesli k realizaciji smotrov in ciljev projekta. Ob vsem tem je treba upoštevati tudi kulturno 

raznolikost sodelavcev in temu primerno zastaviti in voditi projekt.  

2.3.1 Pojem kompetenc 

Prve raziskave kompetenc se pojavijo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko McClelland 

ugotovi, da so individualne značilnosti posameznikov, prav tako kot akademsko pridobljena 

znanja in spretnosti, pomembni kazalci uspešnosti zaposlenih (McClelland 1973; Lucia in 

Lepsinger 1999). Sam pojem kompetence je nekaj let kasneje (osemdeseta leta 20. stoletja) 

popularizirala psihologija vodenja, kasneje pa so ta pojem začeli uporabljati tudi na področju 

ekonomije in v splošnem managementu. Ker kompetence zajemajo široko področje človeškega 

delovanja, se je termin hitro uveljavil (Boštjančič 2011). Obstaja veliko definicij kompetenc, 

saj so jih preučevali tako na pravnem področju, v klinični psihologiji, poklicnem in splošnem 

izobraževanju ter na področju industrijske psihologije (Shippmann in drugi 2000, 706–707). 

 

Chartered Institute of Personnel and Development (v nadaljevanju CIPD) je največja svetovna 

organizacija za management in razvoj kadrov s člani v več kot 120 državah in kompetence 

definira kot niz zahtevanih minimalnih standardov vedenja, dejanj in stališč, ki naj bi jih 

posameznik usvojil, da bi lahko uspešno opravljal svoje delo (CIPD, 2012). Podobno kot zbirko 

znanj, osebnih stališč, spretnosti in ustreznih izkušenj, potrebnih za uspešno opravljanje 

določenih funkcij, kompetence opredeli International Project Management Association (IPMA) 

(IPMA 2006, 9). McLagan (1996) h kompetencam prišteva še znanje in intelektualne strategije 

in jih opredeljuje kot glavne komponente strateških, operacijskih, medosebnih ter tehničnih 

nalog in odločitev na določenem delovnem mestu, ki se odražajo v ravnanju.  
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Kompetence tako predstavljajo nabor posameznih gradnikov, ki jih je mogoče razviti in 

pomembno vplivajo na delovno uspešnost (Emmerling in Boyatzis 2012, 6). Drejer (2001, 136–

147) gradnike kompetenc definira kot sistem štirih elementov in odnosov med njimi: 

tehnologija (orodja, s katerimi izvajamo aktivnosti), ljudje ter organizacijski (način vodenja, 

plačilni sistem, politika plač ipd) in kulturni elementi (norme in vrednote). Tudi Emmerling in 

Boyatzis (2012) menita, da igra kultura pomembno vlogo pri specifičnih kompetencah, saj te 

vplivajo na učinkovitost dela, če so v skladu z zahtevami delovnega mesta in organizacijsko 

klimo. Specifične kompetence imajo lahko večji vpliv na uspešnost pri posameznih delovnih 

mestih in kulturah v primerjavi z drugimi (prav tam).  

 

Ko govorimo o kompetencah za potrebe delovnega mesta ali opravljanja dela, jih Majcnova 

(2009, 24) opredeli kot lastnosti in značilnosti, ki posamezniku na delu omogočajo uspešno 

izvajanje delovnih nalog in razreševanja problemov. Mednje sodijo izkušnje in znanja, 

sposobnosti in veščine ter osebnostne lastnosti. Nadalje Kohont (2005, 33) meni, da je 

kompetenca več kot le znanje o uporabi znanja. Posameznik naj bi bil namreč sposoben med 

seboj povezati svoje sposobnosti, znanje, motivacijo, samopodobo in vrednote ter jih uspešno 

uporabiti v dani situaciji. O njegovi kompetentnosti lahko govorimo šele takrat, ko vse to 

postavi v okvir socialnega in fizičnega okolja, v katerem opravlja določeno vlogo ali nalogo. 

To pomeni, kot pravi Svetlik (2005), da ni dovolj le poznati dejstev in zakonitosti o določenem 

pojavu, ampak ga je treba tudi obvladati. 

 

Poklicne kompetence ali zmožnosti so kompetence, ki jih posameznik potrebuje za uspešno 

delovanje na določenem poklicnem področju. Delijo se na generične poklicne kompetence, ki 

so skupne za podobne poklice in poklicnospecifične kompetence, ki so značilne za posamezne 

poklice ali delovna področja (Muršak 2012, 52). Razvoj profesionalnih kompetenc poteka tudi 

v času rednega izobraževanja, zato naj bi bile izobraževalne institucije še posebej pozorne na 

to, da s svojimi programi in politiko izobraževanja sledijo potrebam in trgu delovne sile ter 

ciljnim poklicem (Pavlin in drugi 2008, 135). Kompetence se kasneje razvijajo tudi oziroma 

predvsem z delovnimi izkušnjami. Medtem ko so osebnostne lastnosti in sposobnosti v večji 

meri odvisne od genskih dejavnikov, se stališča in vrednote oblikujejo na podlagi izkušenj ter 

vpliva okolja (Boštjančič 2011). 

 

Muršak (2012, 52) pritrdi, da so kompetence zmožnost ustrezne uporabe rezultatov učenja v 

različnih okoliščinah. Kompetence ni mogoče omejiti zgolj na kognitivno dimenzijo (uporabo 

teorije, konceptov in tacitnega znanja); vsebuje tudi uporabni vidik s tehničnimi spretnostmi 

vred, medosebno delovanje (npr. socialne ali organizacijske spretnosti) in etične vrednote. 

 

Emmerling in Boyatzis (2012) ugotavljata, da posedovanje določenih kompetenc ni zagotovilo, 

da bo sposobnost izražena v ustreznih okoliščinah, kar bi povečalo učinkovitost. Npr. oseba 

ima lahko sposobnost empatije, vendar pa ni nujno, da jo bo izrazila v konfliktni situaciji. Lahko 
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se zgodi, da bo takrat svojo pozornost usmerila na vsebino konflikta in ne na čustva vpletenih 

v konflikt. 

 

Kompetence torej predstavljajo povezane, a različne sklope vedenja, ki temeljijo na namenu. 

Vedenje, ki se različno odraža v danih situacijah, je izraz namena. Npr. poslušanje in 

spraševanje predstavljata dvoje različnih vedenj, s katerimi želi posameznik doseči neki namen 

– bodisi ga tema resnično zanima bodisi se želi prikupiti osebi. Nadalje predpostavljata, da 

vedenje usmerjajo motivi, večinoma zasidrani v naši podzavesti (prav tam). Je pa zanimivo tudi 

dejstvo, da so študije pokazale relativno nizke korelacije med samooceno kompetenc in oceno  

kompetenc, ki jih posamezniku pripisujejo drugim. Na podlagi tega Emmerling in Boyatzis 

(2012) zaključita, da posamezniki nimajo dobrega vpogleda v svoje dejanske kompetence, še 

manj pa v svoje motive, ki usmerjajo te kompetence. 

 

Na razliko med kompetencami in kompetentnostjo opozarja Majcnova (2009). Meni, da so 

kompetence posamezne lastnostni, značilnosti in znanja posameznikov, kompetentna pa je tista 

oseba, ki ima ustrezne kompetence za uspešno doseganje načrtovanih smotrov in ciljev. Vendar 

pa se, kot navajajo Peklaj in drugi (2009, 10) v nasprotju s sposobnostmi, ki so v veliki meri 

podedovane, kompetenc lahko naučimo. Kompetence namreč vključujejo spoznavno raven 

(poleg znanja na določenem področju še sposobnost kompleksnega mišljenja in razreševanja 

problemov), čustveno – motivacijsko raven (stališča, vrednote, motivacijo) in vedenjsko raven 

(sposobnost ustrezno uporabiti svoje potenciale v dani situaciji). 

2.3.2 Kompetenčni model in kompetenčni profil 

Odzivanje zaposlenih na spremembe je možno le ob nenehnem usposabljanju in krepitvi 

sposobnosti, pri tem pa upoštevati usmeritve in vizijo organizacije. Pri tem nam pomaga 

management kompetenc (Kohont in Svetlik 2005), ki predstavlja del sistema upravljanja s 

človeškimi viri oziroma management znanja (knowledge management). Koncept managementa 

znanja temelji na pridobivanju, analizi, uporabnosti in aplikaciji znanja z namenom izboljšave 

delovnih procesov, zmanjšanja stroškov in posledično povečanju konkurenčnosti, medtem ko 

se koncept managementa kompetenc osredotoča na razvoj zaposlenega znotraj organizacije 

(Rejas-Muslera, Urquiza in Capeda 2012, 118–121). 

 

Kompetenčni pristop v organizacijah uporabljamo, ker med drugim omogoča pojasniti 

pričakovanja delovnega mesta, zaposlitev najboljših posameznikov in boljše delovanje 

organizacije (Kohont in Svetlik 2005). Z ugotavljanjem in razvojem kompetenc, tako pravita 

Verle in Markič (2012, 97), pa pripomoremo k izboljšani organizacijski kulturi, povečani 

produktivnosti, boljšemu medosebnemu sodelovanju in večji uspešnosti. 

  

Kompetenčni model je orodje, s katerim najbolje opišemo ključne sposobnosti in spretnosti za 

opravljanje določenega dela. Je jasno določen in sistematično prikazan sistem splošnih in 
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specifičnih kompetenc (Byham in Moyer 2005, 7), ki pomaga razlikovati med bolj in manj 

uspešnimi posamezniki (Boštjančič 2011) in nam služi kot kriterij pri načrtovanju nadaljnjega 

izobraževanja, zaposlovanja, mentorstva in kariernega razvoja (McLagan 1996). Z njim 

definiramo posamezne kompetence (npr. razreševanje problemov), ki jih posameznik potrebuje 

za delo v organizaciji ali na projektu. Pri sestavljanju modela je treba omejiti število in 

kompleksnost kompetenc. CIPD predlaga set največ dvanajstih kompetenc, ki se jih zaradi 

lažjega razumevanja in večje preglednosti poveže v nekaj smiselnih skupin. Model naj bi 

vseboval definicije in primere posamezne kompetence (CIPD 2012) in seveda informacije o 

namenu dela, nalogah, odgovornostih, dejavnostih, omejitvah, prihodnosti in ključnih 

povezavah znotraj organizacije (McLagan 1996). 

 

Jasno definirani kompetenčni model, ki ga je treba redno posodabljati, pripomore k temu, da 

imajo zaposleni jasno opredeljeno zbirko vedenj, potrebnih za opravljanje dela in obenem vedo, 

kaj se od njih pričakuje. Model olajšajo tudi sistem ocenjevanja zaposlenih, izbor novih kadrov 

in prenos znanja ter tako pripomorejo k vsesplošnemu izboljšanju poslovanja (CIPD 2012). S 

kompetenčnim pristopom tako uskladimo osebnostni vidik (znanje, vedenje, osebnostne 

značilnost posameznika) s tehničnim (opis delovnega mesta, nalog in delovnih sredstev) ter 

strateške usmeritve organizacije (Kohont in Svetlik 2005). 

 

Kompetenčni model pri izbiri kadrov zagotavlja izbor posameznikov z vnaprej določenimi 

značilnostmi in sposobnostmi. Pri usposabljanju in ocenjevanju pa služi kot model vedenj in 

spretnosti, ki naj bi jih posamezniki še razvili, da bi ustrezali zahtevani ravni. Na drugi strani 

posamezniku jasno predstavi, kaj se na delovnem mestu od njega pričakuje. Predstavlja skupek 

znanj, spretnosti in značilnosti, ki so potrebne za učinkovito izvajanje delovnih nalog. Je eno 

od orodij kadrovanja, ki se uporablja za izbor, izobraževanje, napredovanje in ocenjevanje 

kadrov (Lucia in Lepsinger 1999). Na podlagi kompetenčnega modela lahko oblikujemo 

kompetenčni profil, ki predstavlja nabor kompetenc, potrebnih za opravljanje delovnih nalog 

na določenem delovnem mestu (Boštjančič 2011). 

2.3.3 Vrste kompetenc 

Z opredelitvijo ključnih kompetenc se je ukvarjalo kar nekaj avtorjev in organizacij na evropski 

ravni, ki navajajo različne vrste kompetenc, pomembnih za različne delovne profile. Podrobneje 

bomo predstavili ugotovitve Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju 

OECD), Evropskega parlamenta oziroma Sveta Evropske unije ter pojme, ki jih opredeljuje 

Eurydice. 

 

Države in mednarodne organizacije so se odzvale na družbene in ekonomske spremembe tudi 

z izpostavitvijo vloge izobraževanja, kot enega ključnih elementov za soočanje s temi 

spremembami. Lizbonska strategija iz leta 2000 predpostavlja, da lahko državljani EU do leta 

2020 evropsko gospodarstvo popeljemo na sam svetovni vrh. Za dosego tega cilja pa je 
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definirala nove temeljne veščine, ki bi jih ljudje razvijali v procesu vseživljenjskega učenja 

(Peklaj in drugi 2009). 

 

Mascarenhas, Baveja in Jamil (1998) kompetence razvrščajo v tri kategorije: vrhunsko 

tehnološko znanje (temeljito poznavanje področja dela), zanesljivost postopkov (dosledno in 

učinkovito delo in doseganje želenih rezultatov s kar najmanj motnjami v procesu dela, ki 

zahteva tudi vključevanje, prenos in usvajanje spretnosti in znanja) in tesni odnosi s partnerji 

(izmenjava izkušenj, potreb in želja). Tudi Boštjančičeva (2011) kompetence deli na tri 

kategorije, in sicer na organizacijske (enkratni dejavniki, ki organizacijo naredijo 

konkurenčno), zaposlitvene (nanašajo se na posameznika in predstavljajo osebnostne lastnosti, 

sposobnosti, izkušnje, vrednote in prepričanja, potrebno za uspešno opravljanje delovnih nalog) 

ter na osebne kompetence ali kompetence posameznika. Te so opredeljene kot sposobnost za 

opravljanje določenih nalog in aktivnosti posameznega poklica. Vplivajo na delovno 

učinkovitost, vendar ni nujno, da so skladne z zaposlitvenimi kompetencami. Tate (v Boštjančič 

2011, 26) jih definira tudi kot funkcioniranje na določenem delovnem mestu v skladu s 

pričakovanji.  

 

Tri kategorije kompetenc definira tudi New (1996). To so kompetence, značilne za posamezno 

delovno mesto, managerske kompetence in kompetence, značilne za organizacijo. V prvo 

kategorijo sodijo aktivnosti, ki naj bi jih obvladala oseba na specifičnem delovnem mestu, da 

lahko dobro opravlja svoje delo. Managerske kompetence so nujno potrebne na vsakem 

delovnem mestu in opredeljujejo način interakcije z ljudmi v organizaciji. Zadnja kategorija 

opredeli način, kako posameznik prilagodi svoje delo organizacijski kulturi, ne glede na to, 

katero delovno mesto zaseda. Prvi dve kategoriji vplivata na učinkovitost posameznika pri 

konkretnih nalogah, tretja pa na učinkovitost posameznika v organizaciji. 

 

Nadalje Leiba O'Sullivan (1999) navaja, da lahko kompetence ločimo na spremenljive in 

stabilne. V prvo skupino spadajo tiste, ki se nadgrajujejo (znanje, spretnosti in veščine), v drugo 

pa tiste, ki so relativno stabilne in lahko celo omejujejo napredek (osebnost in zmožnosti).  

2.3.4 Ključne kompetence 

Ključne kompetence so večfunkcionalne in meddisciplinarne kompetence, ki so uporabne in 

učinkovite v različnih situacijah, kontekstih in nalogah v danih okoliščinah (Kohont 2005) ter 

se spreminjajo s časom, saj naj bi sledile tehnološkemu razvoju in potrebam trga. Razvoj 

ključnih kompetenc poteka prek učenja posameznikov znotraj organizacije (Drejer 2001). 

 

Tudi OECD je kot odgovor na porajajoče se spremembe v družbi v sklopu projekta Definicija 

in selekcija kompetenc (DeSeCo: Definition and Selection of Competencies) definiral set 

ključnih kompetenc, ki so potrebne za normalno delovanje posameznika. Kompetence zajemajo 

več kot zgolj znanja in spretnosti. Ni namreč dovolj, da nekaj znaš, ampak naj bi bil s tem 
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znanjem sposoben doseči svoj smoter in cilj. Posledično kompetence posameznika na dolgi rok 

prispevajo tudi k doseganju vsesplošnih družbenih smotrov in ciljev. Ključne kompetence tako 

definirajo kot tiste, ki so uporabne na več področjih delovanja in jih potrebujemo vsi. Niso 

omejene zgolj na en poklic ali delovno mesto in služijo doseganju skupnih smotrov in ciljev 

obenem pa razvoju osebnih potencialov. Prav zaradi tega temeljijo na demokratičnih vrednotah 

in stremijo k doseganju trajnostnega razvoja (OECD 2005).  

 

Ključne kompetence OECD (prav tam) razvrsti v tri kategorije, in sicer: 

− interaktivna uporaba orodij (mednje štejemo jezik, besedila, simbole, znanje, informacije in 

tehnologijo); 

− zmožnost sodelovanja v heterogenih skupinah (sodelovanje z drugimi, delo v skupinah, 

upravljanje in razreševanje konfliktov) in 

− samostojno delovanje (uresničevanje lastnih smotrov in ciljev, odgovorno delovanje v 

družbi, zavedanje in upoštevanje svojih pravic, interesov, omejitev in potreb). 

 

Vse tri kategorije so medsebojno povezane in temeljijo na potrebi posameznika po kritičnemu 

mišljenju in ravnanju ter mu tako omogočajo lažje prilagajanje vsakodnevnih zahtevam družbe 

(OECD 2005).  

 

Lizbonska strategija iz leta 2000 opredeljuje osnovna znanja oziroma ključne spretnosti in 

veščine, ki so potrebne za vseživljenjsko učenje in za dosego konkurenčnega, dinamičnega in 

na znanju temelječega svetovnega gospodarstva. Ker strategija v naslednjih letih ni dosegla 

zastavljenih pričakovanj, so zbrali skupino neodvisnih strokovnjakov, katere naloga je bila med 

drugim tudi na novo definirati ključne kompetence (Škulj 2009). Leta 2006 sta tako Evropski 

parlament in Evropska komisija izdala Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta o ključnih 

kompetencah za vseživljenjsko učenje skupaj s prilogo Ključne kompetence za vseživljenjsko 

učenje – Evropski referenčni okvir (Uradni list EU, št. L 394/13). Tako prvič na evropski ravni 

dobimo opredelitev ključnih kompetenc, ki jih državljani potrebujemo za svojo osebno 

izpolnitev, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in zaposljivost v družbi znanja 

(Evropska komisija 2007). 

 

Evropska skupnost kompetence opredeli še bolj specifično kot OECD. Evropski referenčni 

okvir ključne kompetence opredeli kot skupek znanja, spretnosti in odnosov, ki jih znamo 

uporabiti v določenih okoliščinah. Referenčni okvir določa osem ključnih kompetenc 

(Evropska komisija 2007): 

1. sporazumevanje v maternem jeziku, 

2. sporazumevanje v tujih jezikih, 

3. matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, 

4. digitalna pismenost, 

5. učenje učenja, 
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6. socialne in državljanske kompetence, 

7. samoiniciativnost in podjetnost ter 

8. kulturna zavest in izražanje. 

 

S tem priporočilom so članice Evropske unije pozvane k učinkovitemu spodbujanju razvoja teh 

kompetenc pri mladih in odraslih s pomočjo formalnega izobraževanja in usposabljanja ter 

neformalnega učenja. Evropska unija jim pri tem pomaga z vzpostavitvijo podpornih 

programov izobraževanja in usposabljanja, med katere sodi tudi program Vseživljenjsko učenje 

in njegovi štirje podprogrami (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci in Grundtvig). 

 

Zaradi različnih pojmovanj in definicij kompetenc so v evropskem omrežju Eurydice izdelali 

študijo, v kateri so poskušali definirati ključne kompetence v kurikulih splošnega obveznega 

izobraževanja v državah Evropske unije. Eno od ključnih vlog pri razvoju ključnih kompetenc 

po Eurydice igra obvezno izobraževanje, ki naj bi vsem državljanom omogočilo temeljna 

znanja in spretnosti. Ta bi v kombinaciji z izkušnjami, vrednotami in predispozicijami že v času 

obveznega šolanja pomagala pri tem, da bi bili zmožni vse to uporabiti v najrazličnejših 

življenjskih situacijah (Eurydice 2002). 

 

Eurydice (2002) opredeljuje štiri tipe glavnih kompetenc: 

− Ključne kompetence definira kot tiste, ki jih potrebujemo vsi državljani in ki koristijo 

celotni družbi. Skladne naj bi bile z etičnimi, gospodarskimi in kulturnimi vrednotami in 

navadami skupnosti. Posamezniku omogočajo svobodno, smiselno, odgovorno in uspešno 

življenje (bralna, matematična, računalniška pismenost). 

− Generične kompetence so predmetno-neodvisne oziroma transverzalne kompetence, kot so 

komuniciranje, razreševanje problemov, logično mišljenje, vodenje, kreativnost, 

motivacija, timsko delo in sposobnost učenja. 

− Osebne kompetence, ki jih definirajo posameznikova stališča so radovednost, motivacija, 

kreativnost, odgovornost, vztrajnost, skeptičnost, poštenost, navdušenje, samospoštovanje, 

zanesljivost in iniciativnost. 

− Socialne ali medosebne kompetence posamezniku omogočajo uspešno vključevanje in 

delovanje v najrazličnejših skupnostih (npr. delovno okolje) ter navezovanje in vzdrževanje 

odnosov z ljudmi v zasebnem in poklicnem življenju. Mednje spadajo komuniciranje,  

timsko delo,  jezikovne spretnosti, zavedanje in spoštovanje drugih kultur in tradicij. 

 

Na delovnem mestu imajo ključne kompetence tri značilnosti: znatno pripomorejo h koristim 

strank, konkurenca jih težko posnema in so uporabne na različnih trgih (Prahalad in Hamel 

1990). Obvladovanje konfliktov postaja eno od najbolj ključnih kompetenc v današnji družbi 

(Nadler in Tushman 1999, 58), zaposleni pa, ki del svojih službenih obveznosti opravljajo v 

tujini, naj bi imeli še naslednje ključne kompetence: prilagodljivost (tuji kulturi, zakonodaji, 

jeziku), jezikovne kompetence, analitično mišljenje, sposobnost načrtovanja dela in timskega 
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dela. Pri vsem tem ne gre prezreti tudi posameznikovega odnosa do dela v tujini, prav tako pa 

tudi ne odnosa njegove družine. Družinske težave, ki bi lahko nastale zaradi odhodov v tujino, 

lahko ogrozijo ne le družino, pač pa tudi delo samo (Steeves Jr. 1984).  

2.3.5 Medkulturne kompetence 

Vsak, ki posluje v mednarodnem okolju, potrebuje za uspešno delo določene medkulturne 

kompetence. Nacionalna kultura ima pomemben vpliv na izvajanje delovnih nalog, saj s svojimi 

gospodarskimi, političnimi, družbenimi, okoljskimi in verskimi okoliščinami vpliva na 

delovanje in obnašanje posameznika na delovnem mestu (Emmerling in Boyatzis 2012, 5). 

Specifične značilnosti posamezne kulture narekujejo njeno družbeno organizacijo, vodstvene 

značilnosti in obnašanje, ki je kulturno sprejemljivo (Grachev in Bobina 2007, 383). 

Medkulturne kompetence so v današnjem globalnem svetu ključne za uspešno poslovanje z 

ljudmi iz različnimi kultur (Ólafsson 2009). Taylor (1994) jih definira kot neprestan notranji 

proces prilagajanja in spreminjanja svojega pogleda z namenom učinkovitega razumevanja tuje 

kulture. Je proces rasti, pri katerem se posameznikovo implicitno znanje razširi v medkuturno 

znanje in vedenje. Nadalje Davis in Cho (2005) medkulturne kompetence opredelita kot 

zmožnost posameznika spremeniti svoje znanje, stališča in vedenje tako, da bo prilagodljiv in 

odprt za druge kulture. 

 

V medkulturni komunikaciji je pomembno izražanje spoštovanja vsem sogovornikom iz drugih 

kultur in jim zagotoviti enakost med vsemi udeleženci interakcije (Treven in Sriča 2001). 

Grosse (2011) med najbolj pomembne medkulturne kompetence šteje vodenje poslov 

(tekmovalnost, pripravljenost za tveganje, individualizem, skupinsko delo, medosebni odnosi, 

raven kakovosti), spoštovanje časovnih postavk (točnost, spoštovanje urnikov in časovnih 

rokov, vrednotenje časa), način komunikacije (jezik, pomen pisne in ustne komunikacije, 

neposrednost, neformalna pravila, način oblačenja, spoštovanje obljub in zagotovil, vrste 

dopustnih šal) ter poznavanje zakonodaje in kulture (geografija, zgodovina, humor, vprašanje 

enakosti spolov). 

 

Poleg teh medkulturnih kompetenc, ki jih posamezniki potrebujejo za delovanje v 

medkulturnem okolju, sta Black in Mendenhall (1990, 117–119) definirala sistem treh dimenzij 

medkulturnih kompetenc:  

− dimenzija samoohranitve (čustvena stabilnost, obvladovanje stresa, pozitivna samopodoba, 

vzorci vedenja v posamezni kulturi, poznavanje političnih, ekonomskih in socialnih 

značilnosti kulture), 

− dimenzija medkulturnih odnosov (zmožnost komuniciranja s pripadniki drugih kultur in 

razreševanje konfliktov, ki nastanejo zaradi kulturnih nesporazumov, odprtost in 

poznavanje kulturnih navad in običajev), 
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− zaznavna dimenzija (razumevanje in spoštovanje drugačnosti, sposobnost prilagoditve 

vedenja kulturi in situaciji). K pridobivanju omenjenih kompetenc lahko veliko 

pripomoremo z usposabljanjem (Black in Mendenhall 1990; Leiba O'Sullivan 1999). 

 

Tako Gender (2011) predlaga, da lahko medkulturne kompetence pridobimo z usposabljanjem 

na naslednjih področjih: 

1. poslovno komuniciranje (obvladanje tujega jezika, verbalna in neverbalna komunikacija, 

protokol in poslovna etika, pozdravljanje in sprejemanje gostov, poznavanje nazivov, 

neprimerne geste in teme pogovorov, politika kajenja, način pogajanja, vplivanje, 

vzdrževanje dolgoročnih odnosov, potencialne konfliktne situacije, razreševanje problemov 

v mednarodnem okolju, način direktne prodaje, primeri formalnih obrazcev s frazami, 

pomen tehnologije); 

2. vrednote (pomembnost posameznika in celotnega tima, vrednotenje časa, družinske 

vrednote, timsko delo, odločanje, določanje smotrov in ciljev, vodenje sestankov, način 

oblačenja, tveganja, zagotavljanje kako voditi, upravljanje s časom, vodenje projektov in 

usmerjanje ljudi, raznolikost, poslovni dogodki in kosila); 

3. družbena znanja (zgodovina kulture ekonomska razvitost, osnovni demografski podatki, 

geografija, politika, meddržavni odnosi); 

4. zakonodaja (poznavanje zakonov, zakonitosti pogodb, sindikatov). 

2.3.6 Managerske in projektne kompetence 

Managerske kompetence so razmeroma stabilne in primerljive med različnimi organizacijami 

in panogami, a se glede na raven managementa in okolja razlikujejo po znanju, izkušnjah in 

širini pogledov na organizacijo (Strugar 2010). Kot najpogostejše kompetence uspešnih in 

učinkovitih managerjev Bhardwaj in Punia (2013) opredelita komunikacijske veščine, 

sposobnost timskega dela, proaktivnost, vizijo, samoupravljanje (self management), 

usmerjenost v rezultate, strateško usmerjenost, ambicioznost, vztrajnost, sposobnost 

učinkovitega odločanja in tveganja ter ustvarjalnost. 

 

Bolj podrobno jih opiše New (1996, 46), ki definira 30 managerskih kompetenc in jih razdeli v 

osem skupin. Te so: akcijska naravnanost (odločanje o ukrepih in standardih, spremljanje 

napredka, sprejemanje korektivnih ukrepov v zvezi z rezultati), upravljanje sprememb 

(pripravljenost sprejeti odgovornost in pripravljenost na spremembe), koordinacija 

(povezovanje dejanj in ljudi), ustvarjalnost (zmožnost vpeljevanja in izvrševanja inovativnih 

sprememb), vodenje (učinkovito vplivanje na druge z namenom doseganja namer, smotrov in 

ciljev), motivacija (zmožnost krepitve pripadnosti in zavesti ter spodbujanja in nadzorovanja 

drugih), organizacija (določanje, organizacija in uporaba ustreznih sredstev) in načrtovanje 

(analiziranje in načrtovanje smotrov in ciljev ter aktivnosti za njihovo doseganje). Pri tem 

poudarja, da imajo managerji na višjih nivojih večji obseg managerskih kompetenc, kot tisti na 

nižjih. 
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Še več managerskih kompetenc, ki so pomembne predvsem za vodje projekta, opredeli IPMA 

(2006), ki v treh različnih sklopih opredeli 46 ključnih kompetenc uspešnega managerja. 

Tehnične kompetence (zajemajo 20 ključnih kompetenc s področja vodenja projektov; npr. 

zmožnost timskega dela, razreševanja problemov in poročanja), vedenjske kompetence (15 

kompetenc, ki se nanašajo na stališča in spretnosti projektnega managerja; npr. ustvarjalnost, 

spoštovanje vrednot, vodenje) in kompetence okolja (11 kompetenc, ki se nanašajo na 

upravljanje odnosov z organizacijo in zmožnost dela na projektih; npr. izbor ustreznih 

sodelavcev, zagotovitev ustreznega delovnega okolja, finančni management). Ob tem velja, da 

je pomembnost posameznih kompetenc odvisna od dane projektne situacije. 

 

Tudi za uspešno delovanje (mednarodnega) projekta je potreben ustrezno usposobljen kader. 

Kompetence vodje projekta lahko ključno prispevajo k dobremu sodelovanju članov skupine in 

delu na projektu. Manager mednarodnih projektov naj bi obvladal učinkovito medkulturno 

komunikacijo, ki vključuje iskanje celovitih rešitev ali kompromisov, ki bodo uporabni za 

pripadnike različnih kultur. Problem lahko nastane že pri sklicevanju sestankov – v državah z 

visoko stopnjo izmikanju negotovosti so ti jasno strukturirani in načrtovani v naprej, v državah 

z nizko stopnjo izmikanju negotovosti pa nenapovedani in brez dnevnega reda (Javidan in 

House 2001, 302). Jokinen (2004) kot ključne kompetence mednarodnega vodje omenja 

samozavedanje, zvedavost in angažiranost za osebno rast. Poleg motivacije za delo v 

mednarodnem okolju naj bi bil globalni vodja optimističen, mentalno stabilen, empatičen, 

zmožen na zadeve gledati z različnih zornih kotov ter sprejemati kompleksnost in nasprotja. 

Obvladal naj bi socialne veščine, mreženje in imel ustrezno strokovno znanje in izkušnje. 

 

Včasih je veljalo, da naj bi dober projektni vodja znal povezati ljudi z različnih področij v 

učinkovit tim. Pri tem naj bi se opiral na veščine team buildinga, imel znanja s področja vodenja, 

razreševanja konfliktov, načrtovanja, organiziranja, administracije pa tehnična in podjetniška 

znanja. Znal naj bi vzdrževati pozitivne odnose z višjim managementom in dodeljevati in 

razporejati vire za namen projekta. V 21. stoletju pa naj bi poleg vseh naštetih znanj projektni 

vodja imel še poslovna znanja, obvladati upravljanje s tveganji in integracijski management 

(Kerzner 2009). Geoghegan in Dulewicz (2008) sta izpostavila še nekaj ključnih kompetenc, ki 

naj bi jih imel vodja projekta: verodostojnost, ustvarjalno razreševanje problemov, prilagodljiv 

stil vodenja, spodobnost učinkovitega komuniciranja, tehnično in administrativno znanje ter 

voditeljske sposobnosti. Duarte in Snyder (2001, 126-127) med kompetence projektnega 

vodenja štejeta še načrtovanje in organiziranje individualnega dela v skladu s časovnico 

projekta, razvoj in uporabo metod za poročanje o napredku in morebitnih težavah, spremljanje 

in obvladovanje stroškov, izvajanje ukrepov za razreševanje zaostankov ali težav ter 

dokumentiranje in izmenjava novih spoznanj, katalog strokovnih znanj in spretnosti za 

pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Vodja projekta pa poleg ustrezne izobrazbe in 

delovnih izkušenj opredeljuje 61 znanj in kompetenc s področja ciljev projekta, izdelave plana 
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izvedbe projekta, organiziranja, sodelovanja in komuniciranja s člani projektnega tima, izvedbe 

projektnih aktivnosti, vodenja projektnega tima in hranjenja dokumentacije (Uradni list RS, št. 

103/05). 

 

Dulewicz in Higgs (2005) sta na podlagi empiričnih raziskav definirala 15 vodstvenih 

kompetenc in jih razdelila na tri sklope: intelektualne kompetence (kritično mišljenje in 

presojanje, vizija in domišljija, strateško razmišljanje), managerske  kompetence (upravljanje 

virov, komuniciranje, spodbujanje, razvojna usmerjenost, stremenje k dosežkom) in čustvene 

kompetence (samozavedanje, čustvena prožnost, intuitivnost, medosebna občutljivost, 

vplivnost, motivacija, vestnost). Scholtes (1999) dodaja še šest ključnih kompetenc, ki 

odlikujejo uspešnega vodjo:  

− jasno zavedanje namena, smotrov in ciljev projekta, 

− sposobnost prilagajanja nepričakovanim dogodkom in razreševanja problemov, 

− želja in potreba po neprestanem učenju, 

− čut za sočloveka in sposobnost povezovanja ljudi, 

− poznavanje učinkov in vplivov, ki so posledica interakcije ljudi, pridobivanja novih znanj 

ter smotrov in ciljev projekta,  

− vizija, sposobnost usmerjanja in vodenja ljudi. 

 

Raziskava na temo managerskih kompetenc, narejena leta 2004 v Slovenji, pa je pokazala, da 

managerji potrebujejo predvsem naslednje kompetence: pozitiven odnos do sprememb, 

podjetniško zavedanje, sposobnost implementacije, vodstvene sposobnosti, sposobnost 

prevzemanja odgovornosti in tveganja, sposobnost razreševanja problemov in sposobnost 

odločanja (Majcen 2009). 

 

Poleg kognitivnih in managerskih kompetenc so za vodenje pomembne tudi čustvena 

inteligentnost (Dulewicz in Higgs 2003) in socialne kompetence. Čustvena inteligentnost 

označuje spretnosti in osebnostne lastnosti vodje, ki vplivajo na uspešnost vodenja in je kar 

dvakrat bolj pomembna od tehničnih znanj in inteligentnosti (Goleman 1996), socialne 

kompetence pa se nanašajo na znanje in sposobnosti s področja medčloveških odnosov 

(poznavanje načina delovanja medčloveških odnosov, razreševanja konfliktov, učinkovitega 

komuniciranja, sposobnost motiviranja zaposlenih, uporabe pravega stila vodenja in 

upoštevanja individualnih vrednot) (Živković 2008). Vodja z izraženimi socialnimi 

kompetencami pozitivno vpliva na zaposlene in jih spodbuja k doseganju smotrov in ciljev 

(Popović 2013). 

2.4 Vrednote in kultura 

Vrednote so del kompetenc in kot take pridejo v ospredje s tem, da usmerjajo in vodijo izbiro 

ali oceno ravnanja v določeni situaciji. Hkrati s posameznikovimi zmožnostmi, sposobnostmi, 
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znanjem in motivi tako pripomorejo k uspešnosti posameznika (Spencer in Spencer 1993). So 

posplošena in relativno trajna pojmovanja o smotrih, ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo in 

nam usmerjajo naše interese in vedenje (Musek 1993, 72). Lahko jih definiramo kot produkt 

človeškega uma, ki je vsakokraten in nepredvidljiv. So izkustvo, ki smo ga sčasoma 

preoblikovali v vrednostni sistem (Jež 2009), njihova osnovna značilnost pa je njihova trajnost 

(Kren-Obran 1995), saj vrednotne orientacije poleg osebnostnih potez in samopodobe veljajo 

za ene najstabilnejših osebnostnih značilnosti (Kobal Grum in Musek 2009, 241). Predstavljajo 

idejo o tem, kaj posameznik meni, da je dobro in kaj slabo (Robbins in Judge 2007, 41). 

Šuštaršič (1992, 48) vrednote opredeli kot obče, univerzalne in najbolj splošne orientacije jaza, 

smisla bivanja in ravnanja človeka. Usklajenost ravnanja, norm, interesov, želja in motivov je 

moč doseči le na nivoju vrednot. 

 

Človekovo ravnanje narekujejo vrednote, ki izvirajo iz posameznikove osebnosti. Ravnanje 

določajo instinkti, nagoni, potrebe, cilji, smotri, vrednote, načela in ideali. Od stališč se ločijo 

po tem, da so stališča vezana na specifične, vrednote pa na konkretne objekte in pojave (Musek 

1993; Jakič 2010). Tako torej vrednote vplivajo na stališča, ki so zbrana okrog njih. V povezavi 

z interesi in preferencami so vrednote centralna kategorija, ki so ji ti podrejeni. Izražajo se v 

interesih, preferenčnih izborih in vrednostni usmerjenosti (Musek 2000) ali, kot pravi Tracy (v 

Musek Lešnik 2008, 71), so vrednote srčika osebnosti, ki neposredno vplivajo na prepričanja. 

Ta določajo pričakovanja, pričakovanja pa vplivajo na stališča. Vse to pa določa naša dejanja v 

določenih situacijah. 

 

Vrednote na vedenje vplivajo s posredovanjem vedenjskih namer. Želenega obnašanja ne 

sprožijo same po sebi, temveč le, kadar smo notranje odločeni, da se bomo ravnali po njih. Če 

vrednot nimamo oblikovanih, se lahko zgodi, da ne bomo ravnali v skladu z njimi. Naše 

obnašanje je lahko v neskladju z vrednotami tudi takrat, ko prevladujejo vplivi urgentno 

delujočih potreb (npr. izdaja soborcev zaradi mučenja) (Kobal Grum in Musek 2009). Dejanja, 

ki spodbudijo posamezno vrednoto, imajo psihološke, praktične in družbene posledice. Lahko 

so v skladu z ostalimi vrednotami ali pa pridejo z njimi navzkriž. Primer: dejanja, ki spodbujajo 

konformne vrednote (npr. prijaznost), so zelo verjetno skladne z dejanji, ki izražajo varnost 

(npr. družbeni red). V obeh primerih se dejanja namreč ujemajo s zglednimi medosebnimi 

odnosi in spoštovanjem družbenih norm. V nasprotju s tem pa so lahko dejanja, ki zasledujejo 

storilnostne vrednote, v nasprotju s tistimi, ki spodbujajo dobrohotnost: dejanja, s pomočjo 

katerih želi posameznik doseči svoj uspeh, bodo po vsej verjetnosti zavirala tista, s katerimi bi 

ta posameznik pomagal drugim (Schwartz 2006b). Seveda ljudje izvajamo tudi dejavnosti 

nasprotujočih si vrednot, vendar ne v isti aktivnosti (Schwartz 2006a). 

 

Vrednote pa niso le usmerjevalci človeškega vedenja in življenja, temveč tudi mobilizacijske 

sile, ki motivirajo ljudi za to, da sledijo ali pa zavračajo določene ideale in norme. Ljudje si 

nekaj želimo zato, ker verjamemo, da so te želje v skladu z vrednotami, ki so nam v tistem 



 

24 

trenutku pomembne (Ule 2009). Služijo nam za ocenjevanje doživetega in obenem izboru 

možnih prihodnjih dejanj in pomagajo ocenjevati minule in prihodnje dogodke ter zavzemati 

različne občutke in čustva do njih (Musek Lešnik 2008, 70). Igrajo zelo pomembno vlogo pri 

odločanju, saj so vrednotne usmeritve povezane z življenjskimi odločitvami (npr. izbira poklica, 

politična in verska pripadnost, izbira partnerja ipd.) (Kobal Grum in Musek 2009). 

 

Pojave in dejavnosti, ki jih ocenjujemo kot dobre, zaželene ali pravilne v moralnem smislu, 

imenujemo vrednote (Jakič 2010, 37). Tako torej pojmom, ki se nanašajo na stvari in kategorije, 

ki jih visoko vrednotimo in h katerim si prizadevamo, pravimo vrednote. Pojmujemo jih kot 

posebno vrsto visoko cenjenih motivacijskih ciljev (Kobal Grum in Musek 2009, 237 in Musek 

2010). Hierarhično najnižje so specifični in konkretni motivacijski cilji, ki na višjih ravneh 

prehajajo v bolj splošne in abstraktne. Na najvišjih ravneh pa se motivacijski cilji generalizirajo 

v vrednote (Kobal Grum in Musek 2009, 237). Osebni sistem vrednot temelji na vsebinski in 

jakostni komponenti. Pri vsebinski komponenti posamezniku opredeli, kakšen je način 

udejanjanja posamezne vrednote, pri jakostni pa, kako pomembna se mu zdi ta vrednota 

(Robbins in Judge 2007, 41). 

 

Potrebe posameznikov kot bioloških organizmov, potrebe po usklajenem družbenem delovanju 

in potrebe po preživetju so tri univerzalne zahteve človeškega stanja, iz katerih izhajajo 

vrednote. Od življenjskih okoliščin (starost, izobrazba, spol, vzgoja, karakter, zmožnosti, 

družba, politično in ekonomsko dogajanje ipd.) je odvisno, katerim vrednotam bo posameznik 

sledil in katere bolj izražal. Bogat človek bo stremel in visoko cenil moč, ki jo ima, zaposleni v 

kreativnih poklicih pa laže izražajo dejanja, ki tvorijo vrednote samousmerjanja (Schwartz 

2006b). 

 

Za razliko od Furlana (2003), ki definicije vrednot razdeli na tiste, ki vrednote opredeljujejo kot 

subjektivno doživete pojave, in tiste, ki vrednote opišejo kot objektivne danosti, Šuštaršič 

(2000, 25–30) definira splošne vrednote kot neposredna dejstva zavesti, socialne oziroma 

institucionalne vrednote pa kot posredovana dejstva zavesti s strani ekonomskega, političnega 

in religijskega aparata. Meni, da se z vrednotami vlada ljudem. Pravi namreč, da socialno 

veljavni vrednotni sistemi vsrkajo posameznika in ga prepričujejo, da je njegovo bistvo 

družbeno bistvo, ki se lahko realizira le z vključitvijo v socialne sisteme, ti pa so za razliko od 

občih vrednot abstraktne tvorbe, vrednotna utemeljitev socialnih struktur (npr. razredna 

struktura, institucionalna hierarhija ipd.). So posredna dejstva zavesti, ki jih posamezniki 

dobimo prek institucionalne propagande. Prav zato vrednot ni mogoče sankcionirati, 

sankcioniramo lahko le norme človekovega ravnanja oziroma njihovo kršitev. 

2.4.1 Klasifikacija vrednot 

Temeljne kategorije vrednot se pojavljajo pri vseh ljudeh in v vseh kulturnih okoljih, od 

posamezne kulture pa je odvisno, katerim med njimi dajemo prednost. V vrednotah se odražajo 
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družbene in kulturne norme, prav tako pa tudi osebnostni značaj posameznika (Musek 1993, 

53). Musek (1993, 50−51) loči dve kategoriji vrednot: tiste, ki se nanašajo na to, kar nam je 

všeč in nam vzbuja zadovoljstvo, ter tiste, ki ustrezajo splošnim normam. Iz tega sledi, da so 

vrednote tesno povezane tudi z moralo in vrednostnim sistemom. Slednjega tvorijo sprejeti 

običaji določene kulture ter ponotranjene norme, pridobljene v procesu socialnega in kulturnega 

učenja (Musek 1993, 50−51). Vrednotenjske ideologije (npr. religiozne, politične in nacionalne 

ideologije) so tisti obrazci in sistemi prepričanj, verovanj in vrednotenj, ki skušajo nevtralizirati 

ali poglobiti razlike med osebno občutenimi vrednotami in socialno artikulacijo vrednot v 

določeni družbi (Ule 2010, 71). 

 

Raziskovanje vrednot v bolj znanstvenem pomenu se je začelo šele v šestdesetih letih prejšnjega 

stoletja, čeprav so se z vrednotami ukvarjali tudi pomembni filozofi pred tem (Musek 1993, 

Musek 2000). Pregled klasifikacije vrednot je viden v preglednici 1. 

 

Preglednica 1: Klasifikacija vrednot 

Avtor Klasifikacijske kategorije vrednot z opisi in primeri 

Eduard Spranger 

teoretske (resnica) 

estetske (lepota, harmonija) 

ekonomske korist (korist) 

socialne (ljubezen do bližnjega, altruizem) 

politične (oblast) 

religiozne (sveto, božansko) 

Geert Hofstede 
vrednote individualistične kulture 

vrednote kolektivistične kulture 

Clyde Kluckhohn 

modalnost (pozitivne, negativne) 

vsebina (estetske, instrumentalne, terminalne) 

splošnost (generalne, specifične) 

intenziteta (centralne, periferne) 

eksplicitnost (implicitnost, eksplicitnost) 

obseg (individualne, skupinske, kulturne) 

organiziranost (izolirane, integrirane, hierarhizirane) 

Charles Morris 

dionizične (čutno uživanje) 

prometejske vrednote (vrednote akcije in napredka) 

budistične vrednote (vrednote samokontrole in izpolnitve) 

Milton Rokeach 

terminalne (osebne: npr.: modrost, demokratične: npr.: mir na 

svetu) 

instrumentalne (moralne: npr.: poštenost, kompetenčne: npr.: 

sposobnost) 
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Avtor Klasifikacijske kategorije vrednot z opisi in primeri 

Shalom H. Schwartz 

individualne (moč, storilnost, hedonizem, stimulacija,  

samousmerjanje, univerzalizem, dobrohotnost, tradicija, 

konformnost in varnost) 

kulturne (kolektivizem, hierarhija, mojstrstvo, afektivni 

individualizem, intelektualni individualizem, socialni interes, 

harmonija) 

Janek Musek 

osebne (osebna harmonija, hedonske, duhovne, 

proindividualne, prosocialne, samoaktualizacijske) 

medosebne (mir in blagostanje, družinske, avtoriteta in 

socialni red, demokratske vrednote, nacionalna vezanost, 

skupinska vezanost) 

nadosebne (religiozne, transcendenca) 

dionizične (hedonske: čutno uživanje, senzualni in družbeni 

hedonizem in potenčne vrednote: status, uspešnost, dosežki, 

patriotizem) 

apolonske (moralne: poštenost, družinske vrednote, dobrota, 

morala, demokratičnost, harmonija, blagostanje in 

izpolnitvene: spoznavne, kulturne, duhovne, 

samoaktualizacijske in religiozne vrednote) 

Vir: povzeto po Musek 1993, Musek 2000. 

 

Spranger predpostavlja šest različnih tipov duhovne usmerjenosti posameznikov (teoretski, 

estetski, ekonomski, socialni, politični in religiozni). Ti so vanje razvrščeni glede na temeljne 

duhovne vrednote, ki prevladujejo pri njih. Morris vrednote razdeli na dionizične (čutno 

uživanje), prometejske (vrednote akcije in napredka) in budistične (vrednote samokontrole in 

notranje izpolnitve). Kluckhohn vrednote opredeljuje zelo široko, in sicer kot pojmovanja 

zaželenega, ki vplivajo na to, kako se ljudje odločamo za dejanja in kako ocenjujemo pojave, 

Musek pa predpostavlja več skupnih dimenzij, ki posamezne vrednote povezujejo v kategorije 

višjega reda. Najširšo kategorijo predstavljajo dionizične in apolonske vrednote, ki se delijo na 

vrednotne kategorije srednjega obsega, te pa nadalje še na 54 posameznih vrednot (Musek 

2000). 

 

V nalogi in empirični raziskavi se osredotočamo predvsem na teorijo vrednot, ki jo je razvil 

Schwartz (1992) s svojimi sodelavci. Schwartz vrednote opredeli kot individualno pojmovanje 

smotrov in ciljev, ki izražajo posameznikove interese oziroma motivacijo za posameznikovo 

delovanje. Loči deset različnih tipov vrednot: moč, storilnost, hedonizem, stimulacija, 

samousmerjanje, univerzalizem, dobrohotnost, tradicija, konformnost in varnost. Vsak 
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posameznik omenjene tipe vrednot različno razvršča glede na pomembnost in tako tvori 

individualni vrednostni sistem (Bilsky in Schwartz 1994).  

 

Vsako od desetih vrednot opiše s pomočjo motivacijskega cilja, ki ljudi vodijo k presojanju in 

ravnanju (Schwartz 2006b): 

1. moč: družbeni status in prestiž, nadzor in prevlada nad ljudmi in sredstvi; 

2. storilnost: osebni uspeh, dosežen v skladu z družbenimi normami; 

3. hedonizem: veselje in čutno zadovoljstvo posameznika; 

4. stimulacija: navdušenje, novosti in izzivi v življenju; 

5. samousmerjanje: neodvisno mišljenje in ravnanje; 

6. univerzalizem: razumevanje, spoštovanje, strpnost in zaščita ljudi in narave. 

7. dobrohotnost: ohranjanje in krepitev blaginje svojih osebnih stikov; 

8. tradicija: spoštovanje, predanost in sprejemanje navad in običajev vere in kulture; 

9. konformnost: omejitev dejanj, nagnjen in pobud, ki bi lahko škodovala in kršila družbena 

pričakovanja in norme; 

10. varnost: harmonija in stabilnost odnosov in družbe. 

 

Na sliki 1 je predstavljenih vseh deset tipov vrednot in odnosi med njimi. Bliže kot sta si dva 

tipa vrednot, bolj podobne osnovne motivacijske dejavnike imata. Bolj kot sta med seboj 

oddaljena, bolj so njuni motivacijski dejavniki različni. Glede na to lahko shemo razdelimo na 

dve nasprotujoči si dimenziji: prva zajema samopoudarjanje in samopreseganje, druga pa 

odprtost za spremembe in konzervacijo (Schwartz 2006b). 

 

Na prvi dimenziji (samopoudarjanje in samopreseganje) si nasproti stojijo tipi vrednot, pri 

katerih so na eni strani v ospredju posameznikovi interesi (moč, storilnost in hedonizem), na 

drugi pa tisti, ki skrbijo za dobrobit drugih (univerzalizem, dobrohotnost). Na drugi dimenziji 

(odprtost za spremembe in konzervacija) si nasproti stojijo vrednote samousmerjanja, 

stimulacije in hedonizma, ki težijo k samostojnemu razmišljanju in ravnanju ter pripravljenosti 

za poseganje po novih izzivih ter varnost, konformnost in tradicija, ki spodbujajo 

samoomejevanje, red in odpor do sprememb (Schwartz 2006a). 
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Slika 1: Model vrednot po Schwartzu 

Vir: Schwartz 1992, Musek 2000, Holmes, Blackmore, Hawkins in Wakeford 2011. 

 

Teorijo vrednot z desetimi tipi vrednot je Schwartz s sodelavci empirično preveril najprej v 

dvajsetih (Schwartz 1992), kasneje pa v več kot 60 državah na vseh kontinentih (Schwartz 

2003). Moč, storilnost in tradicija so kategorije vrednot, ki so jih identificirali v vseh kulturah, 

hedonizem, samousmerjanje, univerzalizem in varnost se pojavijo v 95 % držav, medtem ko so 

kategorije stimulacija, dobrohotnost in konformnost odkrili v 90 % držav. V skladu s temi 

ugotovitvami Schwartz (1992, 38 in 2003, 277) predpostavlja, da lahko omenjenih deset 

kategorij vrednot vzamemo kot univerzalne, vendar pa je pri tem treba upoštevati dejstvo, da 

se lahko kategorije vrednot znotraj kultur zaradi političnih, ekonomskih in družbenih sprememb 

sčasoma spreminjajo (Schwartz 1992, 47). Tudi Musek (2003) je s svojo primerjavo 

strukturnega modela vrednot na slovenskem, avstrijskem in japonskem vzorcu potrdil 

univerzalnost vrednotnih dimenzij. Splošne ali univerzalne vrednote so tiste, ki so skupne večini 

ljudi (Jakič 2010, 37). 

 

Človek potrebuje vrednote, da bi osmislil svoje bivanje, organizacija pa, da bi bila bolj 

učinkovita (Šuštaršič 1992). V njej so vrednote osrednja vodila ravnanja in načrtovanja. Za 

uspešno in učinkovito organizacijo naj bi bili njeni smotri in cilji usklajeni z organizacijskimi 

vrednotami in z vrednotami njenih zaposlenih. Če na projekt gledamo kot na organizacijo, je 

zelo zaželeno poznavanje vrednot njegovih članov, saj obstoj skupnih vrednot pospeši in olajša 
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sporazumevanje, daje motivacijo in navdih za delo. Opredeljene organizacijske vrednote služijo 

kot standardi ravnanja in olajšajo sprejemanje težkih odločitev in razreševanje konfliktov 

(Musek Lešnik 2008), kot želena vedenja zaposlenih pa vplivajo tudi na kompetence (Majcen 

2009). 

 

V skupini vedno obstajajo razlike med pomembnostjo, ki jo ljudje pripisujejo različnim 

vrednotam, zato imajo skupne vrednote pomembno vlogo pri uravnavanju medosebnih 

odnosov. Te skupne vrednote so osrednji element skupne identitete, ki povezuje člane skupine. 

Za dobro delovanje skupine naj bi poznali in gojili te vrednote in hkrati spoštovali tiste, ki jim 

člani skupine pripisujejo drugačne pomene (Musek Lešnik 2008, 84−85). Razlike so posledica 

socializacijskega procesa, ki je najbolj intenziven v otroštvu, ko na nas vplivajo vrednote 

vplivnih posameznikov (staršev, šole, učiteljev in drugih). Skupne vrednote so ključen element 

vodenja, saj vodji razjasnijo, kako se nameni spreminjajo v dejanja in kako ta vplivajo na druge 

namene in dejanja (Musek Lešnik 2008). 

2.4.2 Kultura 

Ljudem iz določenega okolja so skupne nekatere vrednote, ki se izražajo kot značilnosti 

obnašanja ljudi, skupin in odnosov med njimi. Kultura temelji na tistih vrednotah, ki so skupne 

večini ljudi (Tavčar 2006, 41–42) in se pojavlja v okoliščinah medsebojnega komuniciranja, s 

čimer vplivamo drug na drugega in se prilagajamo (Treven in Sriča 2001). Kultura je tako 

skupek naučenih običajev, vrednot, stališč in pomenov, ki so skupni članom določene skupine 

(Duarte in Snyder 2001). Po Hofstedeju je kultura družbeni pojav, ki nadzira delovanje 

posameznikov. Je kolektivna zavest, ki loči člane ene skupine od druge. Odvisna je od 

družbenega okolja, torej naučena in ne prirojena. Jedro kulture sestavljajo vrednote (Hofstede, 

Hofstede in Minkov 2010). 

 

Še pred Schwartzem (1992, 2006b) se je z razsežnostmi vrednot ukvarjal tudi Hofstede (1980, 

1983). Na podlagi študije 53 držav je razvil štiri razsežnosti kulture: individualizem – 

kolektivizem (odraža težnjo ljudi po pripadnosti manjšim skupinam na eni strani in skupnosti 

na drugi), moškost – ženskost (poudarek na trdih oziroma mehkih vrednotah, kot na primer 

asertivnost in materializem kot moške vrednote in skrb za druge kot ženske vrednote), velik 

razpon moči – majhen razpon moči (usmerjenost v avtoriteto) in malo oziroma veliko izmikanja 

negotovosti (označuje stopnjo negotovosti, ki jo pripadniki določene kulture tolerirajo oziroma 

željo po stabilnosti). Kasneje je dodal še peto razsežnost, in sicer kratkoročno usmerjenost 

oziroma (poudarek na spoštovanju kulture in običajev) dolgoročna usmerjenost kulture (v 

ospredju so vrednote, ki prinašajo koristi v prihodnosti). Vsaka od razsežnosti predstavlja vidik, 

po katerem se kulture ločijo med seboj (Hofstede, Hofstede in Minkov 2010). 

 

Razlike v posameznih kulturah izhajajo iz edinstvenih nizov skupnih vrednot med različnimi 

skupinami ljudi. Večina razlik med kulturami izhaja iz osnovnih vrednostnih sistemov, kar 
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povzroči, da se ljudje drugače obnašajo v podobnih okoliščinah (Deresky 2011, 98). Za lažje 

raziskovanje podobnosti kultur je smiselno oblikovati gruče, ki združujejo družbe s podobnimi 

značilnostmi (Javidan in House 2002). Ključni dejavniki za razvrščanje so religija, jezik, 

geografska lega, narodnost in vrednote (Gupta, Hanges in Dortman 2002). Družbe oziroma 

države znotraj ene gruče so si bolj podobne kot države iz različnih gruč. S proučevanjem gruč 

lahko identificiramo obseg, naravo in dinamiko kulturnih podobnosti in razlik po vsem svetu 

(Javidan in House 2002), organizacije pa se glede na kulturne značilnosti laže odločajo, s 

katerimi državami bi raje poslovale (Gupta, Hanges in Dortman 2002). 

 

Medtem ko ima Tavčar (2006, 52) zaradi kompleksnosti pojavov pomisleke glede 

geopolitičnega razvrščanja kultur in mu je bliže grupiranje po ustreznih razsežnostih (npr. 

Hofstedejeve razsežnosti kulture), pa Littrell (2012) navaja, da je grupiranje kultur varljiv 

koncept in trdi, da naj bi se primerjava kultur vršila le na ravni dveh posameznih držav in ne 

gruč držav, pri čemer je še ta v primerih večkulturnih držav lahko zavajajoča. 

 

Kljub temu se je z razvrščanjem kultur po gručah ukvarjalo veliko avtorjev. Gupta, Hanges in 

Dortman (2002) med začetnika štejejo Toynbeeja, ki je leta 1947 identificiral 23 civilizacij, od 

katerih so se do danes obdržale le še zahodnjaška, krščanska, islamistična, hinduistična in 

daljnovzhodna (Toynbee 1947).  

 

Sirota in Greenwood (1971) sta na podlagi svoje raziskave 25 držav porazdelila v šest gruč: 

anglosaška (Avstralija, Avstrija, Kanada, Indija, Nova Zelandija, Južna Afrika, Švica, Velika 

Britanija in ZDA), frankofonska (Belgija, Francija), severnoevropska (Danska, Finska, 

Norveška), južna latinskoameriška (Argentina, Čile), severna latinskoameriška (Kolumbija, 

Mehika, Peru) in neuvrščena (Brazilija, Nemčija, Izrael, Japonska, Švedska, Venezuela). 

 

Hofstede (1980) je države razdelil v osem gruč: anglosaška (Velika Britanija, ZDA, Kanada, 

Irska, Nova Zelandija, Južna Afrika), nemška (Avstrija, Švica, Izrael, Nemčija), nordijska 

(Danska, Finska, Nizozemska, Norveška, Švedska), evropskolatinska (Argentina, Belgija, 

Brazilija, Francija, Italija, Španija), ameriškolatinska (Čile, Kolumbija, Mehika, Peru, 

Portugalska, Venezuela), bližnjevzhodna (Grčija, Iran, Turčija, Jugoslavija), daljnovzhodna 

(Hong Kong, Indija, Pakistan, Filipini, Singapur, Tajvan, Tajska) in neuvrščena (Japonska). 

 

V okviru projekta GLOBE so identificirali deset gruč: anglo kulture (Anglija, Avstralija, Južna 

Afrika (belci), Kanada, Nova Zelandija, Irska, ZDA), latinska Evropa (Izrael, Italija, 

Portugalska, Španija, Francija, francosko govoreči del Švice), severna Evropa (Finska, 

Švedska, Danska), germanska Evropa (Avstrija, Švica, Nizozemska, Nemčija), vzhodna Evropa 

(Madžarska, Rusija, Kazahstan, Albanija, Poljska, Grčija, Slovenija, Gruzija), Latinska 

Amerika (Kostarika, Venezuela, Ekvador, Mehika, Salvador, Kolumbija, Gvatemala, Bolivija, 

Brazilija, Argentina), Podsaharska Afrika (Namibija, Zambija, Zimbabve, Južna Afrika 
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(prvotni prebivalci), Nigerija), arabske kulture (Katar, Maroko, Turčija, Egipt, Kuvajt), južna 

Azija (Indija, Indonezija, Filipini, Malezija, Tajska, Iran), konfucijanska Azija (Tajvan, 

Singapur, Hong Kong, Kitajska, Japonska) (Northouse 2007). 

 

Smith, Dougan in Trompenaar (1996) pa so v svoji raziskavi vrednot in obnašanja Evropo 

razdelili le na dve gruči: vzhodno in zahodno.  

 

Brisanje mej znotraj Evrope ima za posledico enoten evropski trg, vse več zaposlenih deluje v 

mednarodnem okolju in ima opravka s kulturo, ki ni njihova lastna. Socialna in kulturna 

raznolikost v evropskih državah tako narekujeta tudi različne sisteme managementa (Treven in 

Sriča 2001; Tavčar 2006). Za uspešno delovanje organizacije naj bi managerji poznali 

značilnosti kulture, v kateri delujejo, saj se v skladu s to kulturo obnašajo zaposleni v njej in 

zato oblikujejo tudi kulturo organizacije (Tavčar 2006). Daft (2010, 76−78) organizacijsko 

kulturo opredeli kot ključne vrednote, prepričanja, pojmovanja in norme, ki so skupne članom 

določene organizacije. Je vzorec skupnih vrednot in predvidevanj, kako naj bi bile stvari v 

organizaciji narejene. Temeljne vrednote, značilne za kulturo, se kažejo prek simbolov 

(predmeti, dejanja ali dogodki, ki jim člani določene kulture dajejo poseben pomen), zgodb 

(resnični dogodki, ki simbolizirajo vizijo in vrednote), ikon (vzorniki, ki so zgled s svojimi 

dejanji, značajem in lastnostmi), sloganov (fraza ali stavek, ki jedrnato opredeli glavne 

vrednote) in obredov (slovesnosti za praznovanje dosežkov in počastitev ikon).  

 

Vidimo torej, da imajo kompetence, vrednote in kultura zelo pomembno vlogo pri skupinskem 

delu, sploh pa v narodnostno in kulturno različnem okolju. Katere so tiste najpomembnejše 

kompetence in kako vrednote vplivajo na delo v mednarodnih projektih, proučujemo v 

empirični raziskavi.  
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3 MANAGEMENT PROJEKTOV, NJIHOVA USPEŠNOST IN VIRTUALNI 

TIMI KOT PREVLADUJOČA OBLIKA ORGANIZIRANJA 

MEDNARODNIH PROJEKTOV 

Ker se v magistrski nalogi osredotočamo na management mednarodnih projektov, bomo 

v nadaljevanju podrobneje opredelili pomen managementa projektov, njihove uspešnosti 

in virtualnih timov kot obliko dela v projektih. 

3.1 Opredelitev projekta 

IPMA (2006, 13–14) projekt definira kot časovno in stroškovno omejeno delovanje za 

uresničitev opredeljenih rezultatov v skladu z zahtevami in standardi kakovosti. Namen 

in cilj projekta je doseči končne rezultate, določene v poslovnem načrtu. 

 

Project Management Institute (v nadaljevanju PMI), ameriški inštitut za management 

projektov, projekt opredeli kot časovno omejeno prizadevanje za razvoj edinstvenega 

izdelka, storitve ali rezultata. Projekt ima jasno opredeljen začetek in konec (PMI 2008, 

5). 

 

Za Hauca (2007) je projekt enkraten, ciljno usmerjen in časovno omejen proces, s katerim 

želimo ustvariti nekaj novega. Vsebuje nove in neznane naloge, privede do sprememb v 

dnevnem delu ali pogojih ljudi, ob tem pa zahteva ljudi z različnimi znanji. Smotri in cilji 

projekta so opredeljeni z obsegom, rokom, zahtevanimi potenciali, stroški, so planirani 

usklajeni in kontrolirani. Značilnosti projekta so, kot pravi Kerzner (2009), da ima 

specifičen smoter in cilj, datum začetka in konca, opredeljena sredstva, za svojo izvedbo 

potrebujejo človeške in stvarne vire (ljudje, oprema, denar) ter vključuje ljudi z različnih 

področij. Podobno menita Munns in Bjeirmi (1996), ki projekt označita kot vrsto 

dogodkov in nalog, za katere potrebujemo določena sredstva, da v predvidenem roku 

dosežemo specifične smotre in cilje. Nadalje Nemec-Pečjak (2010) projekt definira kot 

enkraten splet aktivnosti, metod in tehnik, ki so potrebne za doseganje danih smotrov in 

ciljev. Metode so načini, postopki in ravnanja, tehnike pa ustaljeni načini dela na 

določenem področju. Za projekt so ključni opredelitev komunikacij, koordinacije in 

sodelovanje. 

 

S projektom dosežemo vnaprej zastavljen projektni cilj, ki je sestavljen iz več posameznih 

ciljev in je dokazljiv rezultat ter pogoj za izvedbo projekta. Cilji naj bi bili zastavljeni 

tako, da jih lahko sproti nadzorujemo in vrednotimo. Cilji so planirani rezultati, ki naj bi 

jih dosegli med izvajanjem ali na koncu projekta (Hauc 2007). Vsak projekt ima 

namenske in objektne cilje. Namenski cilji so lahko zelo abstraktni in povedo, kaj želimo 
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s projektom doseči, objektni cilji pa so konkretni in definirajo način za dosego namenskih 

ciljev (Ljubič 1995). Cilje projekta dosegamo z med seboj povezanimi aktivnostmi, ki si 

sledijo v logičnem in tehnološko pogojenem vrstnem redu (Hauc 2007). 

 

V teoriji in praksi ni enotnih kriterijev za razvrščanje projektov (Hostnik 2013, 8), zato 

smo se osredotočili na Haučevo delitev (Hauc 2007). Med seboj se razlikujejo glede na 

namen, objekte, način izvedbe, trajanje, ekonomiko, angažiranje izvajalcev, 

kompleksnost, lokacijo objekta, okolje, naročnike in podobno (Hauc 2007). Projekte 

razdeli na determinirane (na podlagi projektnega naročila se določijo namenski in 

objektni cilji ter plan izvedbe), stohastične (namenski končni cilj je postavljen v skladu s 

strategijo organizacije, a z malo merili, zato izvedbe projekta ni možno povsem vnaprej 

določiti), interno primarne (tak projekt s svojim delnim ali končnim rezultatom pogojuje 

začetek, izvajanje ali zaključek drugih projektov), eksterno primarne (imajo enake 

značilnosti kot interno primarni, le da se ti izvajajo v zunanjih organizacijah), enkratne 

(projekt je za organizacijo enkraten in se ne pojavlja), multiprojektne procese (tvorijo jih 

projekti, ki se večkrat ponavljajo in imajo ustaljen način izvedbe in vodenja), programe 

projektov (ciljno usmerjen izvajanja med seboj povezanih projektov s skupnim 

naročnikom, enotno organiziranim načinom financiranja, vel investitorji ter izvajalci), 

velike projekte (merila za velike projekte so kompleksnost, trajanje, vrednost in riziko 

projekta), projekte z neposrednimi ekonomskimi učinki (zagotavljajo povračilo vloženih 

sredstev in nato nadaljnji prihodek) in na projekte s posrednimi ekonomskimi ali drugimi 

učinki (ne zagotavljajo povračila vloženih sredstev, temveč učinke, ki so bili del vhodne 

strategije, na primer boljša izraba delovnega časa ali večja informiranost strank). 

 

S planom projekta na podlagi strategije opredelimo smotre in cilje, način izvajanja, 

členitev, tehnologijo, časovno in finančno analizo, projektni sistem ter organizacijo 

vodenja projekta. Planiranje projekta izvajamo pred začetkom projekta, nato pa ob 

vsakršni kontroli izvajanja plan revidiramo (Hauc 2007). Pri zasnovi in načrtovanju 

projekta imamo še veliko možnosti vpliva na želen končni izid, že v izvedbeni fazi pa se 

te možnosti precej zmanjšajo (Dešman Vižintin 2008, 7). 

 

Pri oblikovanju modela projekta je najpomembnejši korak členitev projekta na delovne 

pakete. Zanje je potrebno opredeliti čas izvedbe, vire in stroške. V projektnem vodenju 

so prisotne naslednje členitve: po vrstah stroškov, po sestavnih delih, po organizaciji, 

pogodbena členitev in najpogosteje uporabljana členitev dela (work breakdown 

structure). Členitev dela je sestavni del mrežne tehnike modeliranja projektov in projekt 

v grobem deli na stopnje (faze), podrobneje pa na aktivnosti in delovne pakete. Slednji 

naj bi vsebovali podatke o obsegu aktivnosti, možnih izvajalcih in odgovornih osebah ter 

oceno stroškov in časa (Nemec-Pečjak 2010). Faze projekta so zasnova (ocenitev 
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projektne ideje, tveganj in porabe sredstev), načrtovanje (določitev sredstev, priprava 

dokumentacije, prijava na razpis, če obstaja), testiranje (standardizacija postopkov za 

začetek projekta), izvedba in zaključek (Kerzner 2009, 68). 

 

Za izvajanje projektnih aktivnosti potrebujemo kadrovske, finančne in materialne vire 

(Nemec-Pečjak 2010). Delo na projektu se lahko začne s strateško konferenco, zagonskim 

sestankom ali z delovnim nalogom. Po začetku se lahko vzpostavi proces vodenja 

izvajanja projekta, za kar sta potrebni integracija znanj in izkušenj (Hauc 2007). 

Dejavnosti, ki po Ljubiču (1995, 233) spadajo k vodenju projekta, so ponavljajoče 

izvajanje, organiziranje izvajanja, izdelava operativnega plana (vmesni cilji, dejavnosti, 

omejitve in terminski plan), priprava in lansiranje dela, kontrola in analiza, informiranje, 

operativno ukrepanje, revizija in zaključevanje projekta. 

 

S projekti ustvarjamo, management pa jih načrtuje, zagotovi potrebne pogoje za 

ustvarjanje, jih nadzira, ob zaključku pa zagotovi eksploatacijo in njeno izvajanje v skladu 

s strategijo razvoja ali planom poslovanja (Hauc 2007). Management projekta pomeni 

načrtovanje, organiziranje, spremljanje in nadzor vseh vidikov projekta ter upravljanje in 

vodenje vseh vpletenih, z namenom doseganja smotrov in ciljev projekta v okviru 

dogovorjenega termina, stroškov in kakovosti. Je celovit sistem koordinacije, vodenja, 

organizacije ter metod in ukrepov (IPMA 2006, 128). Je proces, s katerim preverjamo 

doseganje projektnih smotrov in ciljev, njegova funkcija pa je opredelitev delovnih 

zahtev, obsega dela, dodeljevanje potrebnih sredstev, načrtovanje izvedbe del, 

spremljanje napredka in prilaganje odstopanj. Management projekta zahteva predanost 

projektu, namestitev ustreznega vodje oziroma managerja projekta, ustrezno opredelitev 

projekta, pravilno načrtovanje aktivnosti, zagotovitev prenosa informacij, prilagajanje 

aktivnosti aktualnim spremembam in dinamiki projekta, spodbuja in nagrajuje uspešno 

delo in skrbi za odpravljanje napak (Munns in Bjeirmi 1996). 

 

Management projekta je uporaba znanj, veščin, orodij in tehnik za izpolnjevanje zahtev 

projekta (PMI 2008, 6). Je del splošnega managementa, ki deluje v življenjskem ciklu 

projekta in je zadolžen za njegovo izvajanje in za to, kar je s projektom nastalo. Projektni 

se od splošnega managementa razlikuje po tem, da prvi deluje na procesih, ki obstajajo, 

za njihovo izvajanje pa so na voljo vsi potrebni viri. Management projekta pa deluje na 

podlagi procesov, ki se v sklopu načrtovanja projekta šele oblikujejo, vire pa bo potrebno 

še zagotoviti. Naloge managementa projekta so priprava ali sodelovanje pri pripravi 

vhodne projektne strategije, vsebine projekta, določitev in kontrola namenskih in 

objektnih ciljev, načrtovanje taktike izvedbe, plana projekta (načrtovanje nalog, izbor 

tima ipd), analiza tveganja, projektna organizacija in plan kontrole (Hauc 2007). 
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O managementu projekta govorimo takrat, ko imamo opravka z delom na projektu. V 

projekt so vključeni ljudje z različnimi znanji, vodi pa ga manager projekta. Člani projekta 

so le začasni; ko je projekt zaključen, se vrnejo na svoje običajno delovno mesto 

(Rozman, Kovač in Koletnik 1993). Hauc (2007) loči med managementom, ki aktivira 

projekt in sprejme odločitev o njegovi izvedbi in med tistim, ki deluje med trajanjem 

projekta. Slednji skrbi za njegovo vodenje. 

 

Če povzamemo, je management projekta načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in 

upravljanje organizacijskih sredstev za doseganje relativno kratkoročnega smotra in cilja, 

ki je bil ustvarjen z namenom dokončanja konkretnih ciljev in namer (Kerzner 2009, 4). 

 

Management projekta pa je le en del projektnega sistema, ki ga sestavljajo še naročnik 

projekta, notranji in/ali zunanji izvajalci in skrbniki projekta (na primer vodja projekta 

oziroma manager projekta s planskim, strokovnim in vodstvenim projektnim timom) 

(Hauc 2007). Za dobro delovanje projektnega tima je nujno, da vsak član pozna svoje 

naloge in zadolžitve (Kerzner 2009, 175). Manager projekta je oseba, ki je neposredno 

odgovorna za doseganje smotrov in ciljev projekta, rokov izvedbe in stroške in doseganje 

rezultatov, posredno pa za kakovost rezultatov (Hauc 2007, PMI 2008, 13). Zadolžen je 

za organizacijo izvedbe projekta, njegovo kontrolo in za motiviranje svojega tima (Hauc 

2007). Ker je odgovoren tudi za projektno administracijo, ima pravico odločati o 

postopkih, pravilih in smernicah za delo na projektu, ki pa naj bi bila skladna s politiko 

in vrednotami organizacije (Kerzner 2009). 

 

Značilnosti dobrega vodje projekta so poštenost, poznavanje tehnologije, dela z ljudmi in 

temeljnih načel managementa, obvladovanje poslovnega managementa, 

komunikativnost, čuječnost, odzivnost, vsestranskost, energičnost, odločnost, sposobnost 

sprejemanja odločitev in ocenjevanja tveganj (Kerzner 2009, 143). Največ izkušenj in 

znanja pridobi s sodelovanjem v različnih projektih (različno veliki, v različnih 

organizacijah, različni tipi projektov in s člani različnih kultur) (IPMA 2006). Poleg 

managerja so pomemben del projektnega sistema tudi člani projekta. Od njih se pričakuje 

izvedbo načrtovanih aktivnosti in zagotavljanje načrtovanih rezultatov, poročanje vodij 

projekta, redno komunikacijo in deljenje informacij z ostalimi člani projekta ter sprotno 

obveščanje o morebitnih težavah (Kerzner 2009).  

3.2 Delo v mednarodnih projektih 

Razvoj tehnologije in globalizacija sta omogočila tesnejše in hitrejše sodelovanje 

posameznikom in skupinam znotraj organizacij, ki so fizično in časovno ločeni med 

seboj. Delo na področju LDV projektov poteka v obliki mednarodnih skupin, ki jih 
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sestavljajo partnerji iz vsaj treh različnih držav. Skupina večji del svojega mednarodnega 

sodelovanja opravi v virtualni obliki s pomočjo informacijsko- komunikacijske 

tehnologije (v nadaljevanju IKT) (e-pošta, spletne konference, uporaba spletnih 

programov za shranjevanje skupnih dokumentov in podobno), nekajkrat letno pa se sreča 

tudi v živo. Lahko govorimo o virtualnih skupinah, ki jih Kohont (2011, 153) opredeli 

kot geografsko razkropljene sodelavce, ki za medsebojno sodelovanje večinoma 

uporabljajo informacijsko tehnologijo. Za te sodelavce velja še, da so različno razporejeni 

v prostoru, odgovorni za skupen rezultat in cilj ter so večopravilni in multikulturni 

(Maznevski in Lane 2004).  

 

Bernecker in Eckrich (2003) opišeta sposobnega managerja in člane mednarodnih 

projektov. Učinkovitega managerja opredelita kot nekoga, ki je zmožen empatije, ga 

zanimajo druge kulture, je čustveno inteligenten, sposoben jasne komunikacije, 

razreševanja konfliktov in vodenja sestankov, spodbuja sodelovanje med člani projekta 

in zna poskrbeti za timsko vzdušje in izbere ustrezen stil vodenja v skladu s situacijo in 

trenutnimi potrebami. Uspešni člani mednarodnega projekta pa so odprti za nova 

spoznanja, spoštljivi do pripadnikov drugih kultur, fleksibilni, imajo socialne 

kompetence, obvladajo več jezikov in so pripravljeni in zainteresirani za novosti. Da bi 

bilo delo mednarodnega tima uspešno, naj bi imel jasno vizijo, smoter in cilj, ki povezuje 

vse člane, ne glede na narodnost. Pomembna je tudi enakomerna porazdelitev moči in 

odgovornosti med člani, medsebojno spoštovanje kultur vseh članov in izogibanje 

etnocentrizmu (Treven in Sriča 2001). Kultura namreč pomembno vpliva na motiviranje 

in vodenje posameznikov znotraj projektov. Na primer, člani timov, ki prihajajo iz moško 

zasnovanih kultur, dajejo večji pomen materialnim in statusnim nagradam, tisti iz ženskih 

pa prostemu času in simboličnim nagradam (Treven in Sriča 2001, 144). 

 

Največji izziv LDV-projektov je prav zahtevno vodenje skupine, saj je zaradi oddaljenosti 

članov nadzor nad delom otežen. Zaradi tega je treba že ob sami prijavi oz. projekta še 

pred njegovim sprejetjem natančno določiti časovnico dela in sestankov, določiti smotre 

in cilje, produkte projekta in opredeliti način za spremljanje uspešnosti in učinkovitosti 

sodelavcev. Pri tem skupina deluje kot virtualni tim.  

3.3 Uspešnost projektov 

Projekt je uspešen takrat, ko v odmerjenem časovnem roku, v okviru postavljenega 

proračuna z učinkovito in uspešno vloženimi viri pravočasno doseže zastavljene smotre 

in cilje na zahtevani kakovostni ravni (Kerzner 2009) ter s svojimi rezultat zadovolji vse 

deležnike v projektu (IPMA 2006, 16). Uspešnost projekta je odvisna tudi od jasno 
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opredeljenih nalog naročnikov projekta, managementa projekta, izvajalcev in skrbnikov 

projekta (Hauc 2007). 

 

Cooke-Davies (2002) identificira 12 ključnih dejavnikov uspešnega projekta. Ti so 

poznavanje konceptov kriznega managementa, definirani procesi za dodeljevanje tveganj, 

baza dejavnikov tveganja, načrt za obvladovanje tveganj, jasno opredeljene naloge, 

pristojnosti in dolžnosti, kontrolirano uvajanje sprememb, spoštovanje kriterijev 

uspešnosti, timsko delo, izvedba projektov, ki sovpadajo s smotri in cilji ter strategijo 

organizacije, sprotno merjenje dejavnikov uspeha, znanje in pretekle izkušnje z delom na 

projektih. 

 

Hauc (2007) razlikuje med učinkovitostjo in uspešnostjo projekta. Učinkovitost je 

odvisna od izvedbe projekta v okviru planiranih rokov in stroškov, uspešnost pa od 

doseganja namenskih smotrov in ciljev in izvedbe vhodne strategije (Hauc 2007). 

Podobno de Wit (1988) razlikuje med uspešnostjo projekta (odvisna od doseženih 

smotrov in ciljev) in uspešnostjo managementa projekta (merimo porabo stroškov, 

časovne roke in kakovost). Projekt je lahko uspešen kljub slabemu managementu projekta 

in obratno. Opozori še na razliko med kriteriji uspešnosti in dejavniki uspeha. S prvimi 

se ocenjuje uspešnost projekta (na primer zadovoljstvo strank, funkcionalnost izdelka, 

poraba sredstev), z drugimi pa inpute, ki posredno ali neposredno vplivajo na (ne)uspeh 

projekta (na primer načrtovanje, tehnične in administrativne sposobnosti managementa 

projekta). 

 

Za uspeh managementa projekta je ključno povezovanje projektnih zahtev, aktivnosti ter 

rezultatov za doseganje zastavljenih smotrov in ciljev in uspešnega zaključka (IPMA 

2006, 40). Hauc (2007) na drugi strani meni, da je glavna značilnost uspešnega 

managementa doseganje poslovnih učinkov projektov. Uspešen management projekta je 

povezan z uspešnim projektom, vendar to ni isto. Na primer delo na managementu 

projekta za določen projekt je lahko uspešno, ko se poslovodstvo odloči prekiniti projekt. 

V tem primeru projekt ni dokončan in ni dosegel zastavljenih smotrov in ciljev (IPMA 

2006, 40). Nadalje Cooke-Davies (2002, 188) poudarja, da naj bi management projekta 

ob zaključku projekta izmeril uspeh projekta in uspešnost projekta. Uspeh lahko izmeri 

šele po zaključku projekta, uspešnost pa lahko in je potrebno meriti že med sami potekom 

projekta. 

 

Müller in Turner (2007) sta v svoji raziskavi ugotovila, da pri večini projektov k 

uspešnosti prispevajo predvsem čustvene kompetence (sposobnost motiviranja, vestnost, 

občutljivost, sposobnost vplivanja na druge, čustvena stabilnost in intuitivnost) in dobra 

komunikacija. Izmed čustvenih kompetenc še posebej izstopata vestnost in občutljivost. 
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Markič Hrast in Markič (2010) menita, da je ključni dejavnik uspešnosti projekta 

entuziazem vodje. Uspešen projektni vodja naj bi bil sposoben poslovnih odločitev in 

odločitev, ki se tičejo projekta. Njegove naloge so koordinacija in izvajanje aktivnosti za 

pripravo, izvedbo in revizijo projektnega načrta (Kerzner 2009), ena glavnih aktivnosti 

pa so redni kontrolni sestanki, katerih cilj je preveriti dosedanje delo in odrediti 

nadaljevanje aktivnosti (Ljubič 1995). K uspešnemu delu pripomore tudi timsko delo, ki 

naj bi temeljilo na načelih celovitosti, vsestranskosti, interdisciplinarnosti in različnosti 

strokovnih mnenj, stališč, mišljenj, osebnostnih lastnosti in izkušenj (Treven in Sriča 

2001). 

 

Kerzner (2009, 366) opredeli ukrepe, s katerimi lahko vodja in člani projekta pripomorejo 

k uspešnemu projektu: 

− avtonomija pri izbiri ključnih članov projekta, 

− izbira članov s preverjenimi izkušnjami in strokovnimi znanji, 

− razvoj občutka pripadnosti in poslanstva projekta, 

− izbira ustreznih pooblastil in organiziranosti, 

− koordinacija in vzdrževanje dobrih odnosov s strankami, naročnikom, vodstvom in 

člani tima, 

− krepitev javne podobe projekta, 

− vključevanje članov tima v odločanje in razreševanje problemov, 

− zasnova realističnega plana stroškov, urnika, aktivnosti, smotrov in ciljev, 

− priprava rezervnih strategij in primer morebitnih težav, 

− zagotovitev ustrezno sestavo tima, ki naj bo fleksibilna in nehierarhična, 

− uporaba učinkovitih orodij za načrtovanje in nadzor, 

− izogibanje uporabe samo enega orodja za nadzor, 

− poudarek na spoštovanju predvidenega proračuna, urnika, smotrov in ciljev, 

− ohranjanje sprememb pod nadzorom, 

− dajanje prednosti doseganju poslanstva ali funkciji končnega izdelka, 

− iskanje načinov za ohranitev delovnih mest učinkovitih članov projekta. 

3.4 Virtualni timi kot organizacija dela v mednarodnih projektih 

Organizacija dela se je v 21. stoletju spremenila. Piramidno hierarhijo zamenjuje mrežna 

organizacija dela, v katerem prednjači timsko delo, mreže pa se lahko nanašajo na mreže 

organizacij, mreže podjetij ali mreže različnih narodnosti. Virtualni timi in v mreže 

povezane organizacije so zadnja faza evolucije organizacij (Lipnack in Stamps 1999). 

 

Tim je skupina ljudi, ki sodeluje med seboj z namenom doseganja skupnih smotrov in 

ciljev. Od skupine se razlikuje po tem, da si deli skupno vizijo in kolektivno odgovornost 
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(Daft 2010, 504), vsak član s svojim prispevkom sodeluje pri izvajanju nalog, medtem ko 

so pri skupinskem delu naloge razdeljene in jih vsak član samostojno rešuje. Namen 

timskega dela je združevanje sodelavcev z različnimi specifičnimi znanji z namenom 

razreševanja problemov (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 208–209). 

 

Član tima je seznanjen s skupnimi smotri in cilji, sodeluje pri planiranju, odločanju in 

usklajevanju, prispeva nove ideje, aktivno komunicira, je aktiven pri razreševanju 

problemov, motiviran, nadgrajuje in uporablja svoja znanja ter sodeluje z ostalimi člani 

(Treven in Sriča 2001). Čeprav naj bi bil samostojen in neodvisen, je hkrati soodvisen in 

povezan (Lipnack in Stamps 1999).  

 

Globalni virtualni tim je skupina po različnih državah razporejenih ljudi, ki imajo skupne 

smotre in cilje. Ti ljudje večinoma delujejo s pomočjo informacijske tehnologije in se le 

redko kdaj srečajo v živo (Maznevski in Chudoba 2000; Malhotra, Majchrzak in Rosen 

2007, Lipnack in Stamps 1999, 17). Tudi Hertel, Geister in Konradt (2005, 70–71) 

virtualne time definirajo zelo podobno: njihovi člani delo opravljajo na fizično ločeni 

lokaciji ali ob drugem času, kot ostali člani tima. Od ostalih timov se razlikujejo po načinu 

komuniciranja, številu medsebojnih povezav in zmožnostjo dela v globalnem okolju 

(Lipnack in Stamps 1999), velikost tima pa je odvisna od kompleksnosti naloge,  ki jo je 

treba razdeliti na delne naloge oziroma delovne pakete. Člane tima izbiramo na podlagi 

strokovnih sposobnosti in osebnostnih lastnosti (Rozman, Kovač in Koletnik 1993). 

 

Virtualni tim ima svojega vodjo, skupne smotre, cilje in naloge, ki jih izvajajo s pomočjo 

elektronskih komunikacijskih medijev (npr. telefon, e-pošta, videokonferenca ipd). 

Tehnologija v virtualnih timih služi kot sredstvo za izgradnjo medsebojnih odnosov 

(način komunikacije, zaupanje, odgovornosti ipd.), oblikovanje kulture, spremljanje 

napredka in nagrajevanje članov (Daft 2010). 

 

Delujejo lahko izključno virtualno, običajno pa se vsaj nekajkrat sestanejo tudi v živo 

(Hertel, Geister in Konradt 2005). Crespo, Pedamallu, Özdamar in Weber (2012) k temu 

dodajajo še pojem virtualne organizacije, za kakršno lahko štejemo projektno skupino, ki 

jo definirajo na podlagi šestih značilnosti: vsebine (ciljev), vodenja virtualne skupnosti, 

nivoja zaupanja s strani članov, dejavnikov uspeha (npr. odzivnost članov, pomoč manj 

izkušenim ipd.), občutka pripadnosti in uporabe.  

 

Širjenje meja izven svoje organizacije, kulture, prostora ali delovnih nalog virtualnim 

timom omogoča večjo fleksibilnost, prilagodljivost in odzivnost. V timu so ljudje, ki 

obvladajo različna strokovna področja, govorijo druge jezike, imajo druge vrednote in 

različne kompetence. Člani virtualnih timov velikokrat prevzamejo različne vloge za čas 
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projekta, še posebej, ko gre za bolj enostavne projekte, pri katerih lahko več oseb opravlja 

različne naloge. Če gre za kompleksnejše projekte, na njih sodelujejo posamezniki 

specialisti, ki so zadolženi za specifične naloge. Člani virtualnih timov naj bi tako poleg 

kompetenc projektnega managementa obvladali še mreženje, uporabo tehnologije, 

samoupravljanje (angl. self-management, ki med drugim vključuje prioritetiziranje 

delovnih nalog in nenehno izpopolnjevanje), zmožnost sodelovanja s člani drugih kultur 

in zmožnost samozavedanja (poznavanje posledic in vpliva svojega načina dela, 

sprejemanje povratnih informacij, nadgrajevanje izkušenj) (Duarte in Snyder 2001). 

 

Virtualni timi se razlikujejo glede na časovno razporeditev dela, področje dela, življenjski 

cikel in vloge članov (Bell in Kozlowski 2002). Naloge, ki od članov tima ne zahtevajo 

veliko sočasnega dela, so običajno manj zahtevne in kompleksne (kombinirana in 

zaporedna struktura tima po Van De Venu, Delbecqu in Koenigu), visoko zahtevne pa 

temeljijo na vzajemni in intenzivni strukturi tima (Bell in Kozlowski 2002, 19). 

 

Virtualni projektni timi imajo svoj življenjski cikel, faze življenjskega cikla pa se med 

seboj prepletajo. Njihovo delovanje je predstavljeno v sliki 2 (Hertel, Geister in Konradt 

2005).  

 

 

Slika 2: Ključne aktivnosti pri managementu upravljanju virtualnih timov 

Vir: Hertel, Geister in Konradt 2005, 73. 

 

Za prvo fazo je značilna priprava projektne dokumentacije, opredelitev nalog, smotrov, 

ciljev, rezultatov, zadolžitev in izbor članov tima (Hertel, Geister in Konradt 2005).  

 

V primeru, da je projekt odobren, koordinator projekta v sodelovanju s partnerji določi 

datum uvodnega sestanka, s katerim se začenja druga faza dela v projektnih timih. Namen 

uvodnega sestanka je spoznavanje članov ekipe iz sodelujočih partnerskih organizacij, 

razjasnitev posameznih smotrov in ciljev, vlog in nalog, načina komunikacije in 

opredelitev splošnega načina delovanja skupine (Hertel, Geister in Konradt 2005). Ker 
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večina posameznikov sodeluje v več kot enem mednarodnem projektu, se v izogib 

kasnejši zasedenosti na prvem srečanju že okvirno določi tudi datume prihajajočih 

sestankov, ki bodo potekali v živo.  

 

V tretji fazi je projekt že v polnem teku. Največji izziv je vodenje projekta (Hertel, Geister 

in Konradt 2005), ki ga običajno, a ne vedno, prevzame partner, ki je tudi prijavitelj 

projekta in zato njegov koordinator. Zaradi asinhronega delovanja skupine je delo težko 

nadzirati. V pomoč so na voljo spletne platforme (npr. Sharepoint, Dropbox, Box), ki 

služijo za spletno komunikacijo in spremljanje rezultatov. 

 

Za uspešno sodelovanje so ključne povratne informacije o opravljenem delu in redna 

komunikacija med partnerji (e-pošta, video konferenca, forum, sprotno komentiranje 

pripravljenih dokumentov ali orodij). Oboje prispeva h graditvi medsebojnega zaupanja, 

motivacije in zadovoljstvu članov (Hertel, Geister in Konradt 2005). 

 

Predzadnjo fazo Hertel, Geister in Konradt (2005) označujejo za razvojno. V njej poteka 

spremljanje aktivnosti in beleženje potreb posameznih članov in celotne virtualne ekipe, 

odzivanje na kulturno raznolikost članov in pridobivanja novega znanja, če je potrebno.  

 

Ob zaključku projekta, preden se ekipa razide, je čas za pregled rezultatov in za uživanje 

sadov opravljenega dela (Hertel, Geister in Konradt 2005).  

 

Van De Ven, Delbecq in Koenig (1976) menijo, da je potek dela v virtualnih timih 

odvisen od njihove strukture. Ločijo štiri osnovne strukture timov: kombinirana struktura 

(člani tima opravljajo vsak svoje aktivnosti, ki jih na koncu združijo v skupni produkt), 

zaporedna (člani tima opravljajo svoje delo zaporedno: najprej prvi, nato drugi itd), 

vzajemna (delo in aktivnosti tečejo od enega člana k drugemu in nazaj) in najbolj 

kompleksna intenzivna (za opredelitev in razrešitev problema naj bi vsi člani delovali 

sočasno in se tako dokopali do cilja). 

 

Tudi management in vodenje projekta se razlikujeta glede na vrsto in tip projekta. Od 

tega so odvisni postopki vodenja, kompetenčni profili članov projekta in stil vodenja 

(Müller in Turner 2010). Zaradi časovne in krajevne ločenosti je vodenje virtualnih timov 

še posebej velik izziv. E-vodenje je proces družbenega vplivanja s pomočjo napredne 

informacijske tehnologije, z namenom spremeniti odnos, čustva, razmišljanje, vedenje in 

delovanje ljudi, skupin in organizacij (Avolio, Kahai in Dodge 2000, 617). Od vodje 

zahteva neposredno interakcijo s člani tima, pozorno spremljanje aktivnosti, 

identificiranje pomanjkljivosti, sposobnost zbiranja informacij, predvidevanje nadaljnjih 

dogodkov in uporaba ustreznih informacij pri razreševanju problemov. Vodja takšnega 
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tima dobi informacije z zakasnitvijo in verjetno tudi ne vseh, zato naj bi pozornost usmeril 

na predvidevanje težav, strukturiranje jasnih navodil za delo celotne skupine in 

posameznikov ter izbiro ustrezne komunikacijske tehnologije, kar članom omogoča 

samostojno delo in uspešno prilagajanje na sprotne spremembe (Bell in Kozlowski 2002). 

 

Pri vodenju tima naj bi bili posebej pozorni na obliko komunikacije, motiviranje in nadzor 

(Rozman, Kovač in Koletnik 1993). Univerzalne metode stimuliranja ne obstajajo, 

temveč so odvisne od ljudi in razmer (Florjančič 1995). Za virtualni tim je značilno 

deljeno vodenje, pri katerem vsak član zaradi svoji sposobnosti in strokovnosti prevzame 

vodenje v določeni fazi dela (Lipnack in Stamps 1999). Zaradi tega je še posebej 

pomembno, da glavni vodja virtualnega tima člane ozavesti o tem, da so vsi soodgovorni 

za uspeh projekta (Cascio in Shurygailo 2003). 

 

Glavni izzivi vodenja virtualnih timov so poleg koordinacije aktivnosti geografsko in 

časovno ločenih članov še zaupanje, komunikacija, premagovanje občutka izoliranosti ter 

raznolikost kultur, jezikov in vrednot, ki se odraža v ravnanju in načinu dela (Malhotra, 

Majchrzak in Rosen 2007; Snellman 2014). 

 

Vodja virtualnega tima naj bi bil sposoben vzpostaviti zaupanje med vsemi člani tima, jih 

povezati med seboj tako, da bodo učinkoviti pri svojem delu, ne glede na razlike v 

vrednotah in kulturi (Duarte in Snyder 2001). Zaupanje se v virtualnih timih vzpostavlja 

prek vzpostavljenih pričakovanj in zagotavljanja rezultatov, ki dosežejo ali presežejo 

pričakovan standard (Cascio in Shurygailo, 2003), raziskava, ki so jo opravili Mockatis, 

Rose in Zettinig (2012), pa je potrdila, da na zaupanje, dojemanje konfliktov in 

soodvisnost v virtualnih timih vplivajo vrednote. 

 

Različne vrednote, kultura, izkušnje in znanje članov tima vplivajo na to, kako 

posamezniki zaznavajo projektne naloge, kako vrednotijo določeno znanje in 

posameznikovo delo (Jarvenpaa in Keating 2011). Kulturne vrednote vplivajo na 

interpretacijo prejetih informacij, na podlagi katerih sprejemamo odločitve za dejanja 

(Hofstede 1980), različne delovne navade članov pa od vodje terjajo skrb za medsebojno 

spoštovanje, zaupanje in upoštevanje pravil (Bell in Kozlowski 2002). Pri tem naj bi 

pazili, da ločimo osebno vedenje in kulturne značilnosti, saj je tuja kultura videti etično 

manjvredna, če jo posameznik presoja s standardi svoje (Hofstede, Pedersen in Hofstede 

2006). Prav komunikacija v virtualnem timu ima zato pomemben vpliv na vzpostavljanje 

medsebojnih odnosov in povezanosti članov, oboje pa posledično vodi k boljšemu in bolj 

učinkovitemu usklajevanju nalog in doseganju smotrov in ciljev (Lin, Standing in Liu 

2008). Virtualni sestanki so orodje, s katerim lahko vodja okrepi poslanstvo tima, poveča 
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pripadnost in sodelovanje članov, izkoristi kolektivno znanje članov in okrepi članstvo v 

virtualnem timu (Malhotra, Majchrzak in Rosen 2007, 66). 

 

Če povzamemo tezo Duartejeve in Snyderjeve (2001), na delo virtualnih timov vplivajo 

trije tipi kulture: nacionalna, organizacijska in funkcionalna. Nacionalna kultura med 

drugim vpliva na dojemanje vodenja. V virtualnih timih je vodenje participativno, deljeno 

in fleksibilno, v nekaterih kulturah pa vodja predstavlja nesporno avtoriteto, zato lahko 

pomoč vodji pri iskanju idej in rešitev zanje velja kot neprimerno. Organizacijska kultura 

vpliva na primer na dojemanje sodelovanja. Nekatere organizacije spodbujajo 

tekmovalnost in agresivne voditelje, druge pa sodelovalno delo in pripadnost. Ne 

nazadnje pa funkcionalna kultura vpliva na to, kako strokovnjaki iz posameznih delovnih 

funkcij (tržniki, finančniki, kadroviki, inženirji ipd.) razvijajo svoje lastne prakse in 

načine poslovanja. Strokovnjaki iste funkcije imajo pogosto skupno ozadje na področju 

izobraževanja, strokovnih ciljev in spretnosti. Problem lahko nastane, če se strokovnjaki 

različnih funkcij povežejo v tim, njihova vizija dela v timu pa se ne sklada. Inženirji se 

na primer učijo nekoliko drugačnih tehnik za management projektov kot programerji, zato 

naj bi vodja virtualnega tima upošteval razlike in jih skušal kar najbolje premostiti. 

 

Različne kulture imajo različno mnenje o tem, katera vedenja so kritičnega pomena za 

uspešno delovanje virtualnih skupin (Dekker, Rutte in Van den Berg 2008). Meyer (2010) 

meni, da je uspeh virtualnih timov pogojen z drugačnim načinom komunikacije, vodenja, 

odločanja in gradnje zaupanja, pri čemer naj bi se člani tima poistovetili z nalogo, smotri 

in cilji, zato jih je za uspešno delovanje tima treba vključiti že v sam proces 

opredeljevanja naloge ter določanja smotrov in ciljev (Rozman, Kovač in Koletnik 1993). 

 

Za uspešno delovanje virtualnih timov je zelo pomembna učinkovita komunikacija, ki se 

vrši skoraj izključno s pomočjo tehnologije. Zaradi tega naj bi člani tima vzpostavili 

pravila komuniciranja (npr. kam in kako pogosto nalagati dokumente, kako voditi 

virtualne sestanke, netiquette ipd.), se jih držati in po potrebi prilagoditi (Malhotra, 

Majchrzak in Rosen 2007). Učinkovitost tima je odvisna še od organizacijskega okolja, 

vrste tima (npr. formalni, virtualni), njegovih značilnosti (število članov, razpršenost, 

vloge) in strukture tima (znanje in spretnosti ter koristi in stroški). Te značilnosti vplivajo 

na procese znotraj tima, ti pa na rezultate, osebno zadovoljstvo in zmožnost prilagajanja 

in učenja (Daft 2010, 506). 

 

Duarte in Snyder (2001, 11) izpostavljata sedem ključnih faktorjev za uspeh virtualnih 

timov. To so tehnologija, politika upravljanja s človeškimi viri, usposabljanje in 

izpopolnjevanje projektih vodij in članov projekta, standardizirani organizacijski in 

timski procesi za delo v virtualnih timih, organizacijska kultura, vodenje ter kompetence 



 

44 

vodje in članov. Člani virtualnih timov naj bi tako imeli na voljo vso potrebo tehnologijo, 

pomoč pri razreševanju tehničnih težav, znanje za ravnanje s tehnologijo, vrednote 

organizacije naj bi temeljile na nemotenem pretoku informacij in spodbujanju 

medkulturnega sodelovanja, vodstvene funkcije v timih pa naj bi bile fleksibilne in 

deljene (Duarte in Snyder 2001). Zavedali naj bi se kulturnih spremenljivk in njihovih 

učinkov na vedenje, hkrati cenili kulturno raznolikost in razumeli, kako ustvariti 

konstruktivno delovne odnose v medkulturnem okolju (Deresky 2011). 

 

Dekker in Rutte (2007) pa sta na podlagi izkušenj in raziskav zasnovali model 13 

kategorij vedenja (preglednica 2), ki so ključne za učinkovito delovanje virtualnih timov. 

Nekatere od kategorij so skupne tudi delovanju klasičnih timov, večina pa jih je značilna 

prav za virtualne time (Dekker, Rutte in Van den Berg 2007). 

 

Preglednica 2: Kategorije obnašanja in vzorci vedenja članov virtualnega tima 

Kategorija Vedenje članov 

1. Uporaba medijev Učinkovito usklajevanje medijev in 

delovnih nalog ter učinkovita uporaba 

medijev 

2. Upoštevanje različnosti  Upoštevanje različnih jezikov, časovnih 

con in kulturnih razlik ter temu prilagojeno 

vedenje 

3. Obseg interakcije Kratko in jedrnato komuniciranje in le, če 

je to potrebno 

4. Obnašanje v skladu z dodeljeno 

vlogo 

Spoštovanje dodeljenih nalog, smotrov in 

ciljev in ravnanje v skladu z obveznostmi 

5. Priprava sestankov Načrtovanje in strukturiranje sestankov 

6. Zanesljivost vzajemnega sodelovanja Predvidljivost obnašanja in odzivnost 

7. Aktivno sodelovanje Aktivno sodelovanje in pozornost na 

sestankih (aktivno poslušanje, prispevki) 

8. Vključevanje članov tima Vključevanje vseh članov tima k 

aktivnemu delu 

9. Komunikacija o napredku Sporočanje in sledenje rokom, aktivnostim, 

napredku 

10. Dodatna pomoč Prevzemanje nalog, ki niso nujno opisane v 

posameznikovem obsegu dela in pomagajo 

izboljšati delovno klimo v timu  

11. Obveščanje s strani vodje Obveščanje in sporočanje informacij 

članom tima 
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Kategorija Vedenje članov 

12. Prisotnost Prisotnost na sestankih, točnost, pozornost 

usmerjena na sestanek (brez 

večopravilnosti) 

13. Socialno-čustvena komunikacija Pogovor o neslužbenih temah 

Vir: Dekker, Rutte in Van den Berg, 2007. 

 

Za uspešno delo v virtualnih timih geografska ločenost članov ni tako pomembna kot 

učinek, ki ga ima ta ločenost na delovanje tima (Bell in Kozlowski 2002). Občutek 

pripadnosti virtualni skupini zato zelo vpliva na izboljšano zadovoljstvo z delom, 

zvestobo skupini in empatijo med člani (Crespo, Pedamallu, Özdamar in Weber 2012).  

Po Wegnerju (v Jarvenpaa in Keating 2011) je za uspešno delovanje timov izrednega 

pomena še koncept transaktivnega spomina (ang. transactive memory system), ki v timu 

predstavlja banko oziroma zemljevid znanja. Za uspešno delovanje naj bi člani vedeli, 

kdo izmed njih kaj zna, in vedeli, kdo ve, kdo kaj zna. Na podlagi tega lahko delegirajo 

naloge, odgovornosti in vloge v projektu. Pri kompleksnih nalogah, ki zahtevajo veliko 

odločanja, dinamike in izmenjave informacij med člani tima, je zelo pomembna prava 

izbira tehnologije za delo. Uporaba zgolj asinhronih orodij (npr. e-pošte) v takšnem 

primeru ne zadostuje. Večjo učinkovitost lahko dosežejo z uporabo sinhrone 

komunikacije (npr. videokonferenčni sistemi, uporaba skupinskih orodij (angl. 

groupware) (Bell in Kozlowski 2002). 

 

Zaradi zmanjšane mobilnosti članov so virtualni timi okolju prijazni, v njih pa lahko 

sodelujejo tudi tisti, ki imajo sicer težave z mobilnostjo (npr. telesno ali gibalno ovirani 

ljudje) (Hertel, Geister in Konradt 2005). 

 

A poleg prednosti virtualni timi prinašajo tudi obilico izzivov, ki jih s pravilno obravnavo 

lahko obrnemo v prid rezultatom, zadovoljstvu članov in uspešnemu delu. Časovna in 

krajevna fleksibilnost od posameznika zahtevata veliko mero samodiscipline, 

odgovornosti in motivacije. Fizična ločenost sodelavcev lahko povzroči občutek 

izoliranosti, nejasnost vlog in nalog v projektu, večja pa je tudi verjetnost za nastanek 

nesporazumov in konfliktov. Aktivnosti in člane virtualnih timov je teže nadzorovati, 

stroški tehnologije so višji kot pri običajnih delovnih skupinah, poraja se vprašanje o 

varovanju podatkov (Hertel, Geister in Konradt 2005), dodatne stroške pa predstavljajo 

potni stroški za srečanja v živo. 
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4 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV 

V tem poglavju predstavljamo pomembnejše dosedanje raziskave s področja kompetenc 

managerjev in managerjev projektov, uspešnosti projektov in vrednot. 

4.1 Kompetence managerjev 

Raziskava v projektu HEGESCO, v katerem je sodelovalo prek 10.000 diplomantov iz 

petih evropskih držav, je poskušala definirati ključne kompetence, ki naj bi zagotavljale 

največ uspeha na trgu delovne sile. Te so (Allen, van der Velden 2009, 62–63): zmožnost 

uporabe računalnika in interneta, učinkovito ravnanje s časom, sposobnost učinkovitega 

timskega dela, obvladovanje lastnega strokovnega področja, sposobnost kljubovanja 

stresu in dela pod pritiskom. 

 

Shirazi in Mortazavi (2009, 8) sta na podlagi raziskave, v katero sta vključila 301 

managerja z večjih zasebnih in javnih organizacij, ugotovila, da uspešnega managerja 

odlikujejo naslednje kompetence: odzivnost, proaktivnost, sposobnost učinkovitega 

komuniciranja, povezovanja tima in motiviranja, pogajalske spretnosti in odločnost. V 

nasprotju s pričakovanji pa sposobnost mreženja in učenja nista bili ocenjeni kot 

pomembni spretnosti, ki pripomoreta k uspešnosti managerja. 

 

Zupančičeva (2009) je na 83 vodjih in 43 sodelavcih raziskovala, katere kompetence 

potrebuje uspešen vodja v carinski službi. Ugotovila je, da se mnenje vodij in sodelavcev 

o najpomembnejših kompetencah za vodenje ne razlikujejo. Te so: vodenje (odgovornost 

in animiranje), opravilna prožnost (izvajanje postopkov, odpornost na stres), realizatorske 

sposobnosti (vztrajnost, postavljanje jasnih smotrov in ciljev, izražanje volje in mnenje) 

in organizacijsko vzdušje (medsebojni odnosi). Kot najmanj pomembne kompetence za 

vodenje so navedli ustvarjalnost (strateško mišljenje, odprtost za spremembe in uporaba 

učinkovitih metod), organizacijsko vzdušje (poslovanje s strankami) ter mreženje in 

vplivanje. 

 

Raziskava Povezanost kompetentnosti managerjev z njihovo uspešnostjo v avtomobilski 

panogi, ki jo je v svoji doktorski disertaciji na vzorcu 411 zaposlenih v avtomobilski 

industriji leta 2010 opravila Nina Strugar, je pokazala, da na managerjevo uspešnost 

pomembno vplivajo naslednje kompetence: dostopnost, kreativnost, vestnost, sposobnost 

vodenja, načelnost, usmerjenost k rezultatom, poznavanje poslovanja, spodbujanje 

timskega dela, proaktivnost in samoiniciativnost, sposobnost javnega nastopanja, 

samozaupanje, sposobnost skrbeti za razvoj, sposobnost iskanja inovacij in sposobnost 

izpostavljanja dobrih medosebnih odnosov (Strugar 2010). 
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Raziskava o kompetencah slovenskih managerjev na vzorcu 102 vršnih managerjih 

velikih in srednje velikih organizacij v Sloveniji, ki so jo opravili Verle, Markič in Kodrič 

(2012), je pokazala, da kompetence managerjev niso povezane z demografskimi faktorji 

(starost, spol, leta delovnih izkušenj, stopnjo in področjem izobrazbe), pač pa so odvisne 

od posameznikove osebnosti. Sodobne oblike organiziranosti dela zahtevajo managerje s 

socialnimi, vodstvenimi in akcijskimi kompetencami. Prvi dve kategoriji kompetenc 

označujeta t. i. mehke veščine, tretja pa pripravljenost na spremembe in iskanje novih 

izzivov (Verle, Markič in Kodrič 2012). 

 

Mühlbacher, Kovač, Novotny in Putnová (2013) so raziskovali potrebne kompetence 

vršnega in srednjega managementa na Češkem, Madžarskem in v Slovenji. Ugotovili so, 

da so trenutno najpomembnejše kompetence managerjev komunikacija, vodenje, 

marketing, organizacijsko načrtovanje, strateški management, finance in kontroling, 

znanje tujih jezikov, management procesov, analitično mišljenje in odločanje. 

Kompetence, za katere se pričakuje, da jih bodo managerji potrebovali v prihodnosti, pa 

so vodenje, komunikacija, znanje tujih jezikov, trženje, strateški management, finance in 

kontroling, pripravljenost za učenje, inovativnost, organizacijsko načrtovanje in 

management procesov. 

4.2 Kompetence managerjev projektov 

Leta 2006 je bila v Sloveniji narejena raziskava, katere namen je bil ugotoviti ključne 

osebnostne lastnosti in kompetence managerjev projekta. Kot najpomembnejše lastnosti 

so izpostavili prevzemanje odgovornosti za prevzete naloge, usmerjenost k cilju in 

odločnost, sposobnosti pa vodenje tima, organiziranje in motiviranje. Najpomembnejša 

znanja, ki naj jih bi jih imel manager, so poznavanje osnovnih načel vodenja, management 

celovitosti projekta in management obsega projekta (Krašna 2006). 

 

Starkweather in Stevenson (2011) sta raziskovali, katere kompetence so po mnenju 

vodstva IKT-podjetij najpomembnejše za delo vodje projektov. Kot zelo pomembne in 

pomembne so označili vodenje, sposobnost komuniciranja na več ravneh, verbalne 

spretnosti, pisne spretnosti, ustrezno vedenje in sposobnost spoprijemanja z nejasnostmi 

in spremembami. Raziskava je pokazala tudi, da uspešnost projektnih managerjev z 

mednarodno priznanim certifikatom PMP® ni bila večja od tistih, brez certifikata. 

 

V letu 2012 je Evropska komisija podprla projekt ComPM, v okviru katerega je nastal 

nabor kompetence managerjev projektov. Te so razvrstili v tri skupine: kognitivne 

(prilagodljivost, vztrajnost, razreševanje problemov, odločanje, načrtovanje in 

organizacija, samoiniciativnost), družbene (vodenje, timsko delo, komuniciranje, 
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obvladovanje konfliktov, pogajanje) in strokovne kompetence (promocija, projektno 

okolje, finančno poslovanje, ocenjevanje), a jih niso niso razvrstili po pomembnosti 

(COMPM 2016). 

 

Grudnova (2013) je na vzorcu 70 slovenskih managerjev projektov raziskovala 

najpomembnejše managerske kompetence za uspešno vodenje projektov. Ugotovila je, 

da se slovenskim managerjem zdijo najpomembneje naslednje kompetence: učinkovitost, 

sprostitev, upoštevanje vrednot, ustvarjalnost in zanesljivost ter odprtost in posvetovanje.  

 

Raziskava Pomen interpersonalnih kompetenc za sodelovanje v timu iz leta 2008 je 

razkrila, da razvitost socialnih in interpersonalnih kompetenc ne vpliva na znanje in 

sposobnosti za delo v timu (Živković 2008, 97−98). 

4.3 Uspešnost projektov 

Krajnik (2008) je v raziskavi o zrelosti managementa projektov, ki je bila narejena na 

vzorcu 51 podjetij, ki so oddala vlogo za pridobitev sredstev na Javnem razpisu za 

povečanje konkurenčnosti malih, srednjih in velikih podjetij do 700 zaposlenih v letu 

2005, ugotovil, da stopnja zrelosti managementa ne vpliva na sposobnost organizacij za 

uspešno pripravo in prijavo evropskih projektov. Statistično značilen vpliv pa ima 

razvitost lastniško-investitorskega upravljanja in preverjanja izvajanja projektov, 

razvitost in uporaba enotne metodologije za management projektov, vključenost vršnega 

managementa ter uporaba metod, tehnik in orodij managementa projekta. 

 

Škufca Zaveršek (2005) je na vzorcu 35 zaposlenih, ki so se udeležili izobraževanja s 

področja managementa projekta v podjetju Simobil, d. d., opravil raziskavo o 

organiziranosti in pomenu managementa projekta v podjetju z multiprojektnim 

poslovanjem. Ugotovil je, da učinkovito izvedbo projektov v podjetju z multiprojektnim 

poslovanjem med drugim zagotavlja management projekta skupaj z uvedbo projektne 

pisarne. 

 

Markič Hrast in Markič (2010) sta v letu 2008 na 83 zaposlenih v devetih slovenskih 

zavodih za zdravstveno varstvo izvedla raziskavo o podpornem organizacijskem okolju 

managementa projektov in ugotovila, da usposabljanje in motiviranje izvajalcev 

projektov pozitivno vplivata na uspešnost realizacije projektov v zavodih za zdravstveno 

varstvo, projektna organiziranost organizacije pa ne. 

 

Raziskava o uspešnosti projektov iz leta 2010, ki so jo na 212 posameznikih iz slovenskih 

podjetij opravili Palčič, Madžarac in Stare (2011), je pokazala, da je uspešnost odvisna 
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od velikosti projekta (manjša podjetja so bila bolj uspešna od večjih), projektne 

usmerjenosti podjetja, organizacijske in projektne zrelosti. 

 

Hostnik (2013) je v svoji raziskavi na 79 managerjih v mikro, majhnih in srednje velikih 

podjetjih ugotavljala dejavnike za uspešnost informacijsko-komunikacijskih projektov. 

Ugotavlja, da za razliko od načina vodenja stopnja planiranja in organiziranja ter način 

kontroliranja IKT-projektov nimajo statistično značilnega vpliva na stroške. Obenem 

raziskava pokaže, da so jasno opredeljeni in razumljivi smotri in cilji eden ključnih 

dejavnikov uspeha projektov, poleg tega pa še aktivno sodelovanje vršnega managementa 

pri postavljanju planov za doseganje smotrov in ciljev, dobra komunikacija med vršnim 

managementom in člani projekta, jasno opredeljene zadolžitve, projektni vodja, ki 

spodbuja samostojno in samoiniciativno delo, redni nadzor in poročanje. 

4.4 Vrednote 

Projekt GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) je 

raziskava o povezavi kulturnih vrednot z organizacijskimi praksami, pojmovanjem 

vodenja, gospodarske konkurenčnosti družb in stanjem svojih članov. V raziskavi je 

sodelovalo 18.000 managerjev iz 62 držav. Države med seboj primerja po devetih 

kulturnih razsežnostih: usmerjenost k dosežkom (stopnja, do katere družba spodbuja in 

nagrajuje povečevanje uspešnosti in odličnosti), usmerjenost v prihodnost (stopnja, do 

katere družba spodbuja obnašanje, usmerjeno v prihodnost, kot na primer načrtovanje in 

vlaganje v prihodnost), asertivnost (stopnja, do katere družba spodbuja posameznike, da 

so trdni, izzivalni samozavestni in tekmovalni na eni strani ali skromni in občutljivi na 

drugi), izmikanje negotovosti (označuje v kolikšni meri se družba zanaša na družbene 

norme in postopke, da bi se izognila nepredvidenim dogodkom), razpon moči (prestavlja 

obseg, v katerem družba ohranja neenakost svojih članov), kolektivizem v družbi 

(označuje stopnjo, do katere se posameznike spodbuja k povezovanju v skupine), 

kolektivizem znotraj skupin (obseg, v katerem posameznik izraža ponos in pripadnost 

manjšim skupinam, kot na primer družini ali podjetju), spolna enakopravnost (obseg, v 

katerem družba poudarja razlike med spoloma) in usmerjenost k ljudem (stopnja, do 

katere družba spodbuja svoje člane, da so pošteni, nesebični, radodarni, skrbni in prijazni 

do drugih) (Javidan in House 2001). 

 

Leta 2003 je bila na vzorcu 134 managerjev v Sloveniji izvedena empirična raziskava o 

vrednotah in stilih vodenja. Najvišji pomen življenjskim vrednotam pripisujejo delovni 

učinkovitosti, ustvarjalnosti in izpolnjevanju dolžnosti, najnižje ocenjene vrednote pa so 

poslušnost, družinska čast in skromnost. Pri vrednotah, povezanih z delom, pa so 

anketiranci najvišje uvrstili možnost oblikovanja dela po svojih zamislih, možnost 
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realnega prispevka k uspehu celotnega podjetja in delo s kooperativnimi ljudmi. V 

ospredju je pomen socialnih vrednot, tradicionalnost družbe, demokratičnost, 

neposrednega odločanja, zanesljivost zaposlitve in potrebe po timskih sposobnostih vodij. 

V primerjavi z enako raziskavo iz leta 1998 je v petletnem obdobju prišlo do relativno 

majhnih sprememb v pojmovanju vrednot (Kovač, Mayer in Jesenko 2004). 

 

Meško Štok, Markič in Meško (2009) so leta 2005 na vzorcu 150 managerjev in drugih 

zaposlenih v slovenskih organizacijah različnih velikosti in področij delovanja med 

drugim preučevali, ali se vrednote managerjev razlikujejo od vrednot ostalih zaposlenih. 

Raziskava je pokazala, da se glede na področje delovanja razlikujejo naslednje vrednote: 

moč, vznemirljiv življenjski slog, smisel življenja (še posebej močno poudarjeni v 

proizvodni dejavnosti), duhovnost in bogastvo (najbolj izraženi v trgovinski dejavnosti), 

občutek pripadnosti, zasebnost in tesno prijateljstvo (najbolj izraženi v storitveni 

dejavnosti). Študija je pokazala, da tudi velikost organizacije vpliva na razlike v 

vrednotah. Notranja harmonija in ustvarjalnost sta najbolj cenjeni v organizacijah z več 

kot 30 zaposlenimi, občutek pripadnosti, vračanje uslug in zasebnost pa v tistih z do 10 

zaposlenimi. Razlike med managerji in ostalimi zaposlenimi se pojavijo pri naslednjih 

vrednotah: notranja harmonija, smisel življenja (najbolj izraženi pri managerjih) ter 

vljudnost in ustvarjalnost (najbolj izraženi pri ostalih zaposlenih). Ne glede na področje 

delovanja pa tako managerji in strokovni sodelavci najbolj cenijo družinske in partnerske 

vrednote, enakost, notranja harmonija, svoboda, občutek pripadnosti in mir. Med manj 

cenjene vrednote pa so navedli tradicijo, avtoriteto in moč.  

 

Lenart (2012) je v raziskavi na 76 vodstvenih delavcev med drugim ugotavljal, katere 

vrednote opisujejo duh vodenja in odločanja v slovenskih socialnovarnostnih ustanovah. 

Prvih pet vrednot, ki odražajo njihov način vodenja, so odgovornost, poštenost, 

strokovnost, nepodkupljivost in učinkovitost. 

 

Zamanova (2013) je med drugim raziskovala, katere vrednote se zaposlenim v 

osrednjeslovenski regiji zdijo najpomembnejše in kako se razlikujejo glede na starost 

anketirancev. Na vzorcu 55 zaposlenih je ugotovila, da se tako mlajšim kot starejšim zdi 

najpomembnejša vrednota poštenost, starejši za njo navajajo še varnost v organizaciji, 

socialno pravičnost, razumevanje in odgovornost, najmanj pa cenijo kreativnost, 

priznanje s strani drugih in avtoritativnost. Mlajša generacija je za poštenostjo najvišje 

ocenila odgovornost, razumevanje, varnost ter red in stabilnost v organizaciji, najmanj pa 

vračanje uslug, avtoritativnost in priznanje s strani drugih. 

 

Med pregledom dosedanjih raziskav nismo našli nobene, ki bi proučila povezavo 

kompetenc in vrednot managerjev projektov, zato se nam zdi, da jo je vredno opraviti.  
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5 SKLEPI IZ TEORETIČNEGA DELA RAZISKAVE 

O managementu govorimo takrat, ko imamo v mislih obvladovanje in organiziranje 

človeških, materialnih, finančnih in časovnih virih z namenom doseganja zasnovanih 

smotrov in ciljev in uporabo določenih strategij. To je zahtevna naloga, še posebej v 

mednarodnem okolju, ki je zaupana managerjem, njim pa pri uresničevanju zastavljenih 

smotrov in ciljev pomagajo drugi sodelavci. 

 

Manager je odgovoren za načrtovanje, odločanje, razreševanje problemov in vodenje, pri 

svojem delu pa naj bi ravnal etično in v skladu z družbeno sprejemljivimi vrednotami. K 

njegovi uspešnosti poleg izkušenj pripomorejo kompetence in osebnostne lastnosti. 

Uspešen manager se zna odzivati in prilagajati spremembam v okolju, različnim 

kulturam, vešč je komunikacije in motiviranja sodelavcev, zmožen je vzpostaviti 

pozitivno in sodelovalno delovno okolje, predvsem pa obvlada veščino vodenja. 

 

Bistvo vodenja je vplivanje na ljudi, da bi dosegli načrtovane smotre in cilje. Dober vodja 

naj bi bil pošten, čustveno stabilen, odgovoren, zanesljiv in odločen, predvsem pa obdan 

s sposobnimi sodelavci, ki jih usmerja k želenim rezultatom. Pri vodenju mu ne smejo 

manjkati čustvena inteligentnost in mehka znanja, kot na primer obvladovanje dela v 

timu, dela z ljudmi, spodbujanja in podobno. 

 

Kompetence označujejo vedenje, spretnosti, izkušnje in stališča, ki so potrebna za 

uspešno in učinkovito opravljanje dela. Kompetenc se lahko naučimo ali jih pridobimo z 

delovnimi izkušnjami. Obstaja več kategorij kompetenc, ki so specifične za posamezno 

področje delovanja. Ključne kompetence niso omejene na poklic, temveč jih potrebuje 

vsak posameznik v vsakodnevnem življenju. Managerji naj bi se pri svojem delu še 

posebej osredotočili na medkulturne, managerske in socialne kompetence. Prve so nujno 

potrebne tistim, ki delujejo v mednarodnem okolju, managerske in projektne kompetence 

pa potrebujejo managerji za uspešno vodenje sodelavcev in projektov. 

 

Pri tem so pomembne tudi vrednote, ki usmerjajo naše ravnanje ter kulturno ozadje 

posameznika in delovnega okolja. Vrednote, ki jih je težko spremeniti in jih pridobimo v 

procesu socialnega in kulturnega učenja, predstavljajo zaželeno in pravilno ravnanje, v 

timu pa igrajo skupne vrednote ključno vlogo pri vzpostavitvi medsebojnega spoštovanja, 

zaupanja in vodenja. 

 

Kultura je sklop naučenih običajev, vrednot in stališč, značilnih za posamezne skupine, 

ki vplivajo in usmerjajo delovanje njenih članov. Skupina s skupnimi značilnostmi je 

lahko poslovna organizacija, regija, država ali kontinent. Poznavanje kulturne 
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raznolikosti in ustrezno ravnanje v kulturno mešanih delovnih ekipah igra še posebej 

pomembno vlogo v mednarodnih projektih. 

 

Projekt kot časovno omejen proces z določenim smotrom in ciljem predstavlja sodobno 

obliko dela v današnjem času. V projektnih skupinah sodelujejo različni strokovnjaki, kar 

omogoča široko razpršenost znanja in izkušenj ter večjo verjetnost uspeha. Da bi bil 

projekt uspešen, so potrebni tudi dobro načrtovanje, zadostni viri (npr. kadrovski, 

finančni in drugi), dober vodja in seveda v končni fazi pravočasno doseganje smotrov in 

ciljev ter kakovost izdelka ali storitve. 

 

Ko se člani projekta nahajajo v različnih državah, govorimo o mednarodnih projektih. Ti 

so takrat povezani v virtualni tim, ki deluje s pomočjo informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, njegovi člani pa se le redko srečajo v živo. Izziv jim predstavlja kulturna 

raznolikost, način vodenja, ki je velikokrat deljeno, občutek izoliranosti, vzpostavitev 

zaupanja ter odgovornosti in motiviranje na daljavo. 

 

V empirični raziskavi smo želeli prikazati, kako člani mednarodnih projektov, ki delujejo 

kot virtualni timi, vrednotijo posamezne kompetence za sodelovanje v projektih in kakšno 

vlogo imajo pri tem vrednote. 
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6 RAZISKAVA O POMEMBNOSTI KOMPETENC V MEDNARODNIH 

TIMIH V POVEZAVI Z VREDNOTAMI 

V empiričnem delu magistrske naloge opisujemo izvedbo raziskave, vzorec, 

metodologijo, obdelavo podatkov in analizo, temeljne ugotovitve ter izide preverjanja 

hipotez. 

6.1 Populacija in vzorec 

Da bi ugotovili, katere kompetence so po mnenju sodelujočih v projektih Leonardo da 

Vinci najbolj ključne za delovanje v teh projektih in kakšne vrednote imajo sodelujoči, 

smo potrebovali dostop do kar največ članov omenjenih projektov. 

 

Evropska komisija oziroma nacionalne agencije spodbujajo koordinatorske in partnerske 

organizacije, da informacije o odobrenih projektih Leonardo da Vinci objavijo na 

spletnem portalu ADAM (Advanced Data Archive Management). Pravzaprav je 

registracija projektov eden od pogojev, ki naj bi bili izpolnjeni pred finančnim izplačilom 

sredstev. Spletni portal ADAM tako deluje kot diseminacijsko orodje za promocijo 

izdelkov, storitev in rezultatov projektov, organizacije pa ga uporabljajo tudi za iskanje 

bodočih partnerjev za nove projekte. Na portalu je tako objavljenih preko 5.000 projektov 

(Leonardo UK National Agency 2014), zato smo se za sodelovanje v raziskavi obrnili na 

člane teh projektov. 

 

Na portalu ADAM smo dobili kontaktne podatke tistih sodelujočih, ki so bili vključeni v 

projekte Leonardo da Vinci v letih med 2008 in 2012 in so v bazo vnesli svoj e-poštni 

naslov. Ker niso imeli vsi sodelujoči objavljenih svojih kontaktnih podatkov, je postalo 

jasno, da celotne populacije ne bomo dosegli, zato smo se osredotočili na pridobitev 

namenskega vzorca. Za sodelovanje v raziskavi smo tako zaprosili 1.469 oseb, ki so v 

prej omenjenih letih sodelovali v LDV-projektih in so bili v času zbiranja podatkov 

vpisani v bazi ADAM, k sodelovanju pa smo povabili tudi druge osebe, za katere smo 

vedeli, da so sodelovale v LDV-projektih, pa niso bile navedene v bazi.  

 

S pomočjo kontaktnih oseb smo tako prišli do namenskega vzorca 328 oseb, ki so v letih 

od 2008 do 2012 sodelovali vsaj v enem LDV-projektu, bodisi kot koordinatorji ali 

partnerji projekta. V raziskavi so tako sodelovali posamezniki iz 34 evropskih držav 

(Albanija, Andora, Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, 

Francija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, 

Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, 

Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija in Velika Britanija). 
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Čeprav je pri kontaktnih osebah lahko prišlo do subjektivnega selekcioniranja nekaterih 

kontaktnih podatkov oziroma projektnih sodelavcev, smo ocenili, da je bil namenski 

vzorec in primeren za raziskavo. 

6.2 Metodologija 

V nadaljevanju opisujemo metode zbiranja in obdelave podatkov. 

6.2.1 Metoda zbiranja podatkov 

Do naše raziskave celovita analiza in podatki o pomembnosti posameznih kompetenc za 

sodelovanje v projektih LDV in vrednotami članov teh projektov niso obstajali. Na voljo 

so bili le podatki o posameznih projektih (rezultati, odobrena finančna sredstva, število 

in narodnost partnerjev in podobno), ne pa tudi subjektivne ocene sodelujočih v teh 

projektih. Zato smo se odločili, da izvedemo mednarodno kvantitativno raziskavo, za 

katero smo primarne podatke in informacije zbrali s pomočjo vprašalnika (priloga). 

 

Vprašalnik je bil napisan v angleščini in sestavljen iz treh delov. V prvem delu smo 

spraševali po biografskih in demografskih podatkih (spol, starost, status v zadnjem LDV 

projektu, narodnost in število evropskih projektov, v katerih je oseba sodelovala do sedaj).  

 

Drugi del vprašalnika zbira podatke za merjenje vrednot. Inštrumente za merjenje vrednot 

je razvijalo več priznanih znanstvenikov (Hofstede, Rokeach, Inglehart in Schwartz); mi 

smo izbrali metodo PVQ (Portrait Value Questionnaire), ki temelji na instrumentu SVS 

(Schwartz Value Survey) in je trenutno najbolj pogosto uporabljana metoda za 

raziskovanje vrednot (Schwartz 2003).  

 

Metoda meri deset osnovnih tipov vrednot in vsebuje 21 opisov različnih posameznikov. 

Vsak opis v obliki trditve vsebuje posameznikove cilje in želje, ki posredno kažejo 

pomembnost določene vrednote (Schwartz 2006a). Npr: »Zanj(o) je pomembno, da 

pokaže svoje sposobnosti. Rad(a) vidi, da ljudje občudujejo to, kar počne.« (Malnar 

2006). Vprašani na vsak opis odgovori na vprašanje »Kako podoben sem tej osebi?« 

(Schwartz 2003) in ga ovrednoti na lestvici od 1 (zelo podoben) do 6 (sploh nisem 

podoben). Metoda je bila preizkušena v več kot 65 državah po svetu, uporabili pa so jo 

tudi v evropski družboslovni raziskavi (Schwartz 2006b), ki poteka že od leta 2002. 

Evropska družboslovna raziskava oziroma European Social Survey (ESS) je 

najuglednejša evropska družboslovna raziskava, ki poteka pod okriljem Evropske 

znanstvene fundacije (European Science Foundation vsaki dve leti od leta 2002). 

Slovenija pri raziskavi sodeluje že od samega začetka. Temeljni cilji raziskave so zbiranje 
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zanesljivih podatkov o vrednotah in stališčih Evropejcev, podpora pri oblikovanju 

slovenskih in evropskih razvojnih odločitev ter zagotavljanje primerljivih podatkov med 

različnimi državami (Evropska družboslovna raziskava – ESS 2010). Podatke evropske 

družboslovne raziskave za področje vrednot iz leta 2012 (6 krog) smo uporabili tudi v 

naši analizi za primerjavo vrednot po posameznih državah. Z vprašalnikom naše 

raziskave pa smo ugotavljali, katere vrednote prevladujejo med udeleženci LDV-

projektov in za izračun korelacij s kompetencami. 

 

V nadaljevanju navajamo vrednote in zaporedne številke vprašanj, ki merijo posamezne 

vrednote: konformnost: 7, 16, tradicija: 9, 20, dobrohotnost: 12, 18, univerzalizem: 3, 8, 

19, samousmerjanje: 1, 11, stimulacija: 6, 15, hedonizem: 10, 21, storilnost: 4, 13, moč: 

2, 17, varnost: 5, 14. Vrednote višjega reda merimo z naslednjimi vprašanji: odprtost za 

spremembe: 1, 6, 10, 11, 15, 21, konzervacija: 5, 7, 9, 14, 16, 20, samopoudarjanje: 2, 4, 

13, 17, samopreseganje: 3, 8, 12, 18, 19 (Schwartz 2003, 284–286).  

 

Anketiranci se razlikujejo po tem, kakšno težo dajejo posameznim vrednostim na 

Likertovi lestvici. Za vrednoto, ki se jim zdi enako pomembna, nekateri uporabljajo 

odgovore z višjimi ocenami, drugi z nižjimi (Schwartz 2003, 275). Da bi kljub vsemu 

ohranili natančnost meritev za primerjavo posameznikov med seboj in popravili 

individualne razlike pri uporabi vprašalnika, smo odgovore v ta namen centrirali in tako 

absolutne vrednosti odgovorov spremenili v vrednosti, ki označujejo relativno 

pomembnost vrednote v posameznikovem vrednostnem sistemu. To smo naredili tako, 

da smo od absolutne vrednosti odgovora odšteli povprečno vrednost vseh odgovorov 

posameznika (Schwartz b. l.). 

 

V zadnjem, tretjem delu smo uporabili modificiran vprašalnik raziskovalnega projekta 

HEGESCO (Pavlin idr. 2007), v katerem so anketiranci s pomočjo sedemstopenjske 

Likertove lestvice (1 – zelo malo pomembna, 7 – zelo pomembna) ocenjevali vnaprej 

pripravljene trditve o pomembnosti posameznih kompetenc. Primer: »Ocenite, kako 

visoka raven posamezne kompetence (npr. sposobnost učinkovitega pogajanja) je po 

vašem mnenju potrebna za uspešno sodelovanje v mednarodnih projektih?« 

 

Pred izvedbo raziskave smo vprašalnik testirali na sedmih članih LDV-projekta, ki niso 

bili zajeti v kasnejšem vzorcu. Preverili smo razumljivost vprašanj in na podlagi 

ugotovitev deloma priredili biografski del vprašalnika. 

 

Končno različico anketnega vprašalnika smo pripravili v tiskani in spletni različici. Za 

spletno raziskavo smo uporabili orodje LimeService. Tiskane vprašalnike smo razdelili 

48 udeležencem sestankov LDV-projektov in rezultate, zaradi lažje obdelave, naknadno 
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vnesli spletni vprašalnik, spletne vprašalnike pa smo skupaj s personaliziranim spremnim 

dopisom poslali po elektronski pošti na 1.469 javno dostopnih in objavljenih e-poštnih 

naslovov iz baze ADAM, ki smo jih s spletne strani izvozili s pomočjo spletnega orodja 

Mozenda ter na 187 e-naslovov drugih udeležencev LDV-projektov, ki smo jih pridobili 

s pomočjo osebne mreže poznanstev (skupaj 1.656). Vse prejemnike omenjene e-pošte 

smo obenem prosili, naj vprašalnik posredujejo tudi drugim osebam, za katere vedo, da 

so že sodelovali v LDV-projektih. Zbiranje podatkov prek spleta s pomočjo orodja 

LimeService je trajalo od začetka decembra 2012 do konca februarja 2013. Do konca 

januarja 2013 smo prejeli 332 v celoti izpolnjenih vprašalnikov. Da bi jih dobili še več, 

smo v začetku februarja 2013 na vse prej omenjene e-poštne naslove poslali opomnik z 

vnovičnim povabilom k sodelovanju pri anketi, ki pa je vseboval tudi že delni rezultat 

analize tistih, ki so na vprašalnik že odgovorili. Zbiranje podatkov v tiskani različici je 

potekalo od decembra 2012 do junija 2013.  

 

Ob zaključku empirične raziskave smo prejeli 499 izpolnjenih vprašalnikov (481 prek 

spleta in 18 v tiskani različici) oziroma 30,1 %, od tega 398 izpolnjenih v celoti. To smo 

ocenili kot ustrezno za nadaljnjo obravnavo. Od anketirancev smo pričakovali iskrene 

odgovore, saj je raziskava potekala anonimno. 

6.2.2 Metode obdelave podatkov 

Za obdelavo podatkov in statistično analizo smo uporabili program R, ki je v zadnjih letih 

eno od najbolj priljubljenih odprtokodnih programskih orodij za statistično obdelavo. 

Programska logika omogoča preprosto in pregledno pisanje učinkovite kode, ki 

uporabnikom omogoča brezplačno uporabo skupnih spletnih knjižnic. To je pripomoglo 

k temu, da se program zelo hitro razvija in tako postaja vse bolj priljubljen (Perme 2008). 

Za grafične prikaze in enostavno statistiko smo uporabili tudi MS Excel. Izvedli smo 

opisno, prostorsko, korelacijsko in faktorsko analizo. 

 

Pred obdelavo skupnih podatkov smo v spletno anketo vnesli tudi rezultate anket, ki so 

jih anketiranci izpolnjevali ročno in nato izvozili vse dobljene podatke. S pomočjo 

raziskave smo prejeli 499 anket, od tega 398 izpolnjenih v celoti. Od teh smo zavrgli še 

dodatnih 70, v celoti izpolnjenih anket. Razlogi za to so opisani v nadaljevanju. 

 

V drugem delu vprašalnika, kjer smo preverjali vrednote, je v skladu s Schwartzevim 

priporočilom za analizo anket (Schwartz 2009, 2), potrebno izločiti tiste ankete, ki 

vsebujejo več kot 2/3 odgovorov z enako vrednostjo. To pomeni, da so te osebe več kot 

14-krat odgovorile z istim odgovorom. Predvidevamo, da so te osebe prehitro izpolnile 

vprašalnik, zato odgovori niso dovolj kakovostni. Izločili smo štiri takšne vprašalnike.  
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V tretjem delu ankete, kjer vprašanja o kompetencah temeljijo na HEGESCO-vem 

vprašalniku, takšnih priporočil ni, vendar smo se iz enakega razloga odločili za podobno 

strategijo. Izbrali smo kriterij ¾ oziroma 18 enakih odgovorov, to pa zato, ker je 

kompetenc več in so vse precej pomembne. Anket, pri katerih so posamezniki 18-krat ali 

več odgovorili enako, je bilo 43. Te smo izločili. 

 

Prav tako smo izločili dodatnih 18 anket, pri katerih je bil povprečni odgovor za 

kompetenco manj kot 3.0, saj smo predpostavili, da so anketiranci zamenjali ocenjevalno 

lestvico s tisto pri vprašanjih o vrednotah in tako nevede napačno odgovarjali. Pri 

vprašanjih o vrednotah je namreč 1 pomenila najbolj pomembno, pri kompetencah, ki so 

v vprašalniku takoj za vrednotami, pa pomeni 1 najmanj pomembno. Izbrisali smo tudi 9 

tistih anket, kjer so anketiranci v prvem in/ali drugem sklopu odgovarjali z nizkimi 

vrednostmi, v tretjem pa z visokimi. Ti so šele po dveh oziroma treh sklopih ugotovili, da 

sta lestvici v drugem in tretjem delu obratni. Spletna anketa je bila namreč zaradi boljše 

preglednosti razdeljena na več sklopov oziroma zaslonov. Del o kompetencah je imel tri 

sklope s po osmimi vprašanji na posamezni zaslonski sliki. 

 

To smo preverili s pomočjo vrednosti povprečnih odgovorov pri kompetencah, kar je 

vidno tudi na sliki 3, iz česar gre sklepati, da to res drži. Bimodalna porazdelitev 

odgovorov pokaže, da je velika večina anketirancev pomembnost ocenjevala z visokimi 

vrednostmi (5, 6 in 7), nekaj posameznikov pa jih je ocenilo z zelo nizkimi ocenami (npr. 

1, 2 in 3). Ti so očitno zamenjali vrednosti na skali za odgovore. 

 

 

Slika 3: Povprečni odgovor pri kompetencah  
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Kot že omenjeno, ima drugi del vprašalnika o vrednotah, ocenjevalno lestvico, označeno 

z 1 − najbolj pomembno, 7 − najmanj pomembno, tretji del o kompetencah pa ravno 

nasprotno. Že pred izvedbo raziskave smo pomislili na morebitno neskladje, ki bi se lahko 

pojavilo, vendar pa smo se na koncu vendarle odločili za obstoječo različico vprašalnika, 

saj sta oba dela povzeta po izvirnih vprašalnikih, ki ju nismo želeli spreminjati. 

 

Število popolnoma izpolnjenih anket (N = 398), ki smo jih vključili v raziskavo, smo tako 

zmanjšali za 70 (štirje so bili neustrezni po dveh kriterijih hkrati) in dobili končni vzorec 

N = 328. 

 

Z opisno statistiko smo povzeli glavne značilnosti vzorca in spremenljivk (frekvenčna 

porazdelitev, aritmetična sredina in standardni odklon). Za prostorski prikaz podatkov 

smo uporabili zemljevide z različnimi stopnjami senčenja. 

 

Razlike med skupinami (partnerji/koordinatorji, moški/ženske, starost, leta izkušenj) smo 

preverjali s parametričnim testom (t-test, ANOVA) in neparametričnimi testi 

(Wilcoxonov test in Kruskal Wallisov test). 

 

S korelacijsko analizo smo preverjali povezanost kompetenc med seboj in z vrednotami. 

Zanesljivost vprašalnika smo preverili s Crombach α vrednostjo. Nadgradili smo jo še s 

faktorsko analizo kompetenc. Za določitev števila faktorjev smo uporabili scree diagram, 

za diagnostiko modela pa še KMO statistiko in Bartletov test. 

6.3 Opis spremenljivk 

6.3.1 Neodvisne spremenljivke 

Neposredno merljive neodvisne spremenljivke so: 

− starost, 

− spol, 

− status v zadnjem LDV-projektu, 

− narodnost in 

− število evropskih projektov, v katerih je sodeloval posameznik. 

6.3.2 Odvisne spremenljivke 

Neposredno merljive odvisne spremenljivke so številčne vrednosti odgovorov na 21 

vprašanj o vrednotah ter številčne vrednosti odgovorov na 24 vprašanj o kompetencah. 
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Posredno merljive oziroma izračunane odvisne spremenljivke so: 

− moč, 

− konformnost, 

− tradicija, 

− hedonizem, 

− storilnost, 

− varnost, 

− stimulacija, 

− samousmerjanje, 

− dobrohotnost, 

− univerzalizem, 

− samopoudarjanje, 

− konzervacija, 

− odprtost za spremembe in 

− samopreseganje. 

6.4 Izidi analize in temeljne ugotovitve 

V nadaljevanju predstavljamo izide analize in temeljne ugotovitve, ki smo jih izvedli na 

namenskem vzorcu 328 v celoti in pravilno izpolnjenih vprašalnikov.  

6.4.1 Struktura vzorca 

Kot je razvidno iz preglednice 3 in slike 4, je bilo v vzorcu zajetih več žensk (59 %) kot 

moških (41 %), pri obeh pa prevladujejo osebe stare med 30 in 39 let (33 %).  

Preglednica 3: Število odgovorov po spolu, starosti, statusu in izkušnjah 

 
Frekvenca Delež (v %) 

Spol   

Ženske 195 59 

Moški 133 41 

Skupaj 328 100 

Starost v letih   

20−29 32 10 

30−39 109 33 

40−49 86 26 

50−59 69 21 

Nad 60 32 10 

Skupaj 328 100 
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Frekvenca Delež (v %) 

Status   

Koordinator projekta 240 73 

Partner v projektu 88 27 

Skupaj 328 100 

Izkušnje (število projektov)   

1–3  157 48 

4–6  94 29 

7–9  51 15 

10–12  10 3 

13 ali več 16 5 

Skupaj 328 100 

 

 

 

Slika 4: Spol in starost (leta) 

 

V preglednici 4 in na sliki 5 vidimo, da je na anketo odgovarjalo dobre tri četrtine 

anketirancev (73 %), ki so imeli v zadnjem projektu, v katerem so sodelovali, vlogo 

koordinatorja projekta. Največ vprašanih (48 %) ima izkušnje z do tremi LDV-projekti.  
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Slika 5: Izkušnje (število projektov) in status v projektu 

Kot je razvidno iz slike 6, so v analizo vključeni udeleženci iz 31 evropskih držav. Največ 

anketirancev prihaja iz Nemčije, Italije in Velike Britanije. 
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Slika 6: Države anketirancev 

6.4.2 Pomembnost kompetenc 

Na podlagi ocen anketirancev smo s pomočjo osnovne opisne statistike ugotovili, katere 

kompetence so po mnenju anketirancev najpomembnejše. To je razvidno iz slike 8, kjer 

smo kompetence uredili po oceni udeležencev od najmanj do najbolj pomembnih, kjer 

smo kompetence uredili od najmanj do najbolj pomembnih po oceni udeležencev. 

 

Preglednica 5 in slika 3 pokažeta, da so anketiranci večini kompetenc pripisali visoko 

pomembnost. Po njihovem mnenju so tri najpomembnejše kompetence sposobnost 

koordinacije aktivnosti, sposobnost dela z ljudmi iz drugih kulturnih okolij ter sposobnost 

produktivnega sodelovanja z drugimi. Kompetence, ki so se jim zdele najmanj 

pomembne, pa so znanje drugih področij (npr. finance), sposobnost vzpostavljanja lastne 

avtoritete ter profesionalno znanje o drugih državah (ekonomsko, družbeno, pravno ipd.). 

Oboje je razvidno iz preglednice 5 in slike 8, kjer smo kompetence uredili od najmanj do 

najbolj pomembnih po oceni udeležencev. 
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Preglednica 4: Pomembnost kompetenc 

Oznaka Kompetenca Povprečje St. odklon 

C1 Strokovnost na svojem področju. 5,57 1,18 

C2 Znanje na drugih področjih (npr. finance). 5,07 1,09 

C3 Sposobnost prilagajanja spremembam. 6,13 0,99 

C4 Sposobnost hitrega osvajanja novega znanja. 5,96 1,07 

C5 Sposobnost učinkovitega pogajanja. 5,67 1,18 

C6 Sposobnost uspešnega dela pod stresom. 5,95 1,09 

C7 Pripravljenost zagrabiti novo priložnost. 5,95 1,04 

C8 Sposobnost koordinacije aktivnosti. 6,39 0,93 

C9 Sposobnost učinkovite uporabe časa. 5,96 0,98 

C10 Sposobnost produktivnega sodelovanja z drugimi. 6,25 0,86 

C11 Sposobnost motiviranja drugih. 6,09 0,94 

C12 Sposobnost jasnega izražanja. 6,22 0,95 

C13 Sposobnost vzpostavljanja lastne avtoritete. 4,93 1,2 

C14 Sposobnost dela z računalnikom in internetom. 6,05 1,03 

C15 Sposobnost iskanja novih idej in rešitev. 6,04 0,94 

C16 Pripravljenost "premlevanja" lastnih idej in idej 

drugih. 
5,82 1,04 

C17 Sposobnost predstavljanja izdelkov, idej in idej 

drugih. 
5,8 1,1 

C18 Sposobnost pisanja poročil, zabeležk in 

dokumentov. 
5,89 0,99 

C19 Sposobnost pisanja in branja v tujem jeziku. 5,96 1,37 

C20 Profesionalno znanje o drugih državah 

(ekonomsko, družbeno, pravno ipd.). 
4,62 1,19 

C21 Poznavanja medkulturnih razlik. 5,45 1,19 

C22 Sposobnost dela z ljudmi iz drugih kulturnih okolij. 6,26 0,95 

C23 Sposobnost reševanja konfliktov. 5,94 1,03 

C24 Sposobnost predvidevanja in upravljanja tveganj. 5,85 1,04 

 Povprečje povprečij 5,83  

 

Slika 7 nam pokaže, da je najbolj pomembna kompetenca po mnenju anketirancev 

sposobnost koordinacije aktivnosti, najmanj pa profesionalno znanje o drugih državah 

(npr. ekonomsko, družbeno, pravno ipd.). 
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Slika 7: Povprečna vrednost odgovorov za posamezne kompetence 

Iz preglednice 5 in slike 8 je razvidno, kako so kompetence razvrščene po vrstnem redu 

od najbolj do najmanj pomembne, kot so menili anketiranci. 

Preglednica 5: Pomembnost kompetenc (sortirano) 

Oznaka Kompetenca Povprečje St. odklon 

C8 Sposobnost koordinacije aktivnosti. 6,39 0,93 

C22 Sposobnost dela z ljudmi iz drugih kulturnih okolij. 6,26 0,95 

C10 Sposobnost produktivnega sodelovanja z drugimi. 6,25 0,86 

C12 Sposobnost jasnega izražanja. 6,22 0,95 

C3 Sposobnost prilagajanja spremembam. 6,13 0,99 

C11 Sposobnost motiviranja drugih. 6,09 0,94 

C14 Sposobnost dela z računalnikom in internetom. 6,05 1,03 

C15 Sposobnost iskanja novih idej in rešitev. 6,04 0,94 

C4 Sposobnost hitrega osvajanja novega znanja. 5,96 1,07 

C9 Sposobnost učinkovite uporabe časa. 5,96 0,98 

C19 Sposobnost pisanja in branja v tujem jeziku. 5,96 1,37 

C6 Sposobnost uspešnega dela pod stresom. 5,95 1,09 

C7 Pripravljenost zagrabiti novo priložnost. 5,95 1,04 

C23 Sposobnost reševanja konfliktov. 5,94 1,03 

C18 Sposobnost pisanja poročil, zabeležk in 

dokumentov. 

5,89 0,99 

C24 Sposobnost predvidevanja in upravljanja tveganj. 5,85 1,04 
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Oznaka Kompetenca Povprečje St. odklon 

C16 Pripravljenost "premlevanja" lastnih idej in idej 

drugih. 

5,82 1,04 

C17 Sposobnost predstavljanja izdelkov, idej in idej 

drugih. 

5,8 1,1 

C5 Sposobnost učinkovitega pogajanja. 5,67 1,18 

C1 Strokovnost na svojem področju. 5,57 1,18 

C21 Poznavanja medkulturnih razlik. 5,45 1,19 

C2 Znanje na drugih področjih (npr. Finančnem). 5,07 1,09 

C13 Sposobnost vzpostavljanja lastne avtoritete. 4,93 1,2 

C20 Profesionalno znanje o drugih državah (ekonomsko, 

družbeno, pravno ipd.). 

4,62 1,19 

 Povprečje povprečij 5,83  

 

 

 

Slika 8: Povprečna vrednost odgovorov (sortirano) 

Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike, kako pomembnost kompetenc vidijo koordinatorji 

in kako partnerji v projektu. To smo preverjali s parametričnim t-testom in 

neparametričnim Wilcoxonovim testom. Zaradi narave podatkov (ordinalna Likertova 

lestvica od 1 do 7) so rezultati Wilcoxonovega testa nekoliko bolj relevantni, a kot je 

razvidno iz p-vrednosti v preglednici 6, sta dala oba testa v večini primerov enake 

zaključke. Kompetence, ki so se med partnerji in koordinatorji statistično značilno 

razlikovale, lahko uvrstimo v skupino managerskih kompetenc: pogajanja, iskanje novih 

priložnosti in idej, koordinacija, motiviranje, poznavanje medkulturnih razlik in 

uveljavljanje avtoritete. Vse naštete so za koordinatorje pomembnejše kot za partnerje. 
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Preglednica 6: Pomembnost kompetenc glede na status v projektu 

Oznaka Kompetenca 

Povprečni odgovor Vrednost p* 

Koordi-

natorji 

Part-

nerji 
t-test 

Wilcox-

onov 

test 

C1 Strokovnost na svojem področju. 5,57 5,58 0,95 0,87 

C2 Znanje na drugih področjih (npr. 

Finance). 

5,11 4,95 0,25 0,23 

C3 Sposobnost prilagajanja 

spremembam. 

6,12 6,16 0,73 0,99 

C4 Sposobnost hitrega osvajanja novega 

znanja. 

5,98 5,92 0,68 0,92 

C5 Sposobnost učinkovitega pogajanja. 5,8 5,33 0,00 0,00 

C6 Sposobnost uspešnega dela pod 

stresom. 

5,95 5,93 0,89 0,62 

C7 Pripravljenost zagrabiti novo 

priložnost. 

6,02 5,75 0,04 0,06 

C8 Sposobnost koordinacije aktivnosti. 6,45 6,22 0,04 0,02 

C9 Sposobnost učinkovite uporabe časa. 5,98 5,91 0,55 0,82 

C10 Sposobnost produktivnega 

sodelovanja z drugimi. 

6,28 6,16 0,25 0,83 

C11 Sposobnost motiviranja drugih. 6,16 5,89 0,02 0,11 

C12 Sposobnost jasnega izražanja. 6,25 6,14 0,35 0,45 

C13 Sposobnost vzpostavljanja lastne 

avtoritete. 

5,05 4,63 0,00 0,01 

C14 Sposobnost dela z računalnikom in 

internetom. 

6,03 6,09 0,63 0,98 

C15 Sposobnost iskanja novih idej in 

rešitev. 

6,14 5,76 0,00 0,00 

C16 Pripravljenost "premlevanja" lastnih 

idej in idej drugih. 

5,93 5,53 0,00 0,01 

C17 Sposobnost predstavljanja izdelkov, 

idej in idej drugih. 

5,85 5,66 0,17 0,47 

C18 Sposobnost pisanja poročil, zabeležk 

in dokumentov. 

5,89 5,91 0,86 0,99 

C19 Sposobnost pisanja in branja v tujem 

jeziku. 

6,01 5,84 0,33 0,35 
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Oznaka Kompetenca 

Povprečni odgovor Vrednost p* 

Koordi-

natorji 

Part-

nerji 
t-test 

Wilcox-

onov 

test 

C20 Profesionalno znanje o drugih 

državah (ekonomsko, družbeno, 

pravno ipd.). 

4,69 4,43 0,08 0,10 

C21 Poznavanja medkulturnih razlik. 5,53 5,24 0,05 0,01 

C22 Sposobnost dela z ljudmi iz drugih 

kulturnih okolij. 

6,32 6,09 0,05 0,24 

C23 Sposobnost reševanja konfliktov. 5,99 5,81 0,15 0,11 

C24 Sposobnost predvidevanja in 

upravljanja tveganj. 

5,85 5,84 0,94 0,97 

* Poševno so označene vrednosti, kjer je p ≤ α; α = 0,05. 

 

 

Slika 9: Pomembnost kompetenc glede na status v projektu (sortirano) 

 

Na sliki 10 so prikazane najpomembnejše kompetence po mnenju koordinatorjev in 

partnerjev. Ni presenetljivo, da je za obe skupini najpomembnejša sposobnost 

koordinacije aktivnosti, saj običajno sodelujejo v več projektih, ki vsi zahtevajo čas in 

energijo, uspešno obvladovanje aktivnosti pa olajša krmarjenje med njimi. Obe skupini 

sta enako razvrstili tudi četrto kompetenco po vrsti, in sicer sposobnost jasnega izražanja. 

Med deset najpomembnejših kompetenc so anketiranci uvrstili še štiri enake kompetence, 

a v drugačnem vrstnem redu (sposobnost dela z ljudmi iz drugih kulturnih okolij, 

sposobnost produktivnega sodelovanja z drugimi, sposobnost prilagajanja spremembam 

ter sposobnost dela z računalnikom in internetom), medtem ko so koordinatorji menili, 

da med najpomembnejših deset kompetenc sodijo še sposobnost motiviranja drugih, 
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sposobnost iskanja novih idej in rešitev, pripravljenost zagrabiti novo priložnost in 

sposobnost pisanja in branja v tujem jeziku pa so partnerji mednje uvrstili sposobnost 

uspešnega dela pod stresom, sposobnost hitrega osvajanja novega znanja, sposobnost 

učinkovite uporabe časa in sposobnost pisanja poročil, zabeležk in dokumentov. 

 

 

Slika 10: Najpomembnejše kompetence za koordinatorje in partnerje 

 

V nadaljevanju smo s t-testom in Wilcoxonovim testom preverjali tudi, če se statistično 

značilno razlikuje vrednotenje kompetenc glede na spol. Kot je razvidno iz preglednice 

7, smo ugotovili, da je med moškimi in ženskami precej razlik pri pojmovanju 

pomembnosti posameznih kompetenc. Razen pri sposobnosti predstavljanja izdelkov, 

idej in idej drugih so ženske vsem ostalim kompetencam pripisovale višjo vrednost kot 

moški.  
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Preglednica 7: Pomembnost kompetenc glede na spol 

Oznaka   Kompetenca 

Povprečni odgovor Vrednost p 

Moški Ženske t-test 

Wilcox-

onov 

Test 

C1 Strokovnost na svojem področju. 5,56 5,58 0,91 0,76 

C2 Znanje na drugih področjih (npr. 

Finance). 

5,03 5,10 0,58 0,64 

C3 Sposobnost prilagajanja 

spremembam. 

5,98 6,23 0,03 0,05 

C4 Sposobnost hitrega osvajanja novega 

znanja. 

5,72 6,12 0,00 0,00 

C5 Sposobnost učinkovitega pogajanja. 5,48 5,81 0,01 0,04 

C6 Sposobnost uspešnega dela pod 

stresom. 

5,78 6,06 0,03 0,02 

C7 Pripravljenost zagrabiti novo 

priložnost. 

5,78 6,06 0,02 0,05 

C8 Sposobnost koordinacije aktivnosti. 6,24 6,49 0,02 0,02 

C9 Sposobnost učinkovite uporabe časa. 5,68 6,15 0,00 0,00 

C10 Sposobnost produktivnega 

sodelovanja z drugimi. 

6,07 6,37 0,00 0,00 

C11 Sposobnost motiviranja drugih. 5,94 6,18 0,02 0,04 

C12 Sposobnost jasnega izražanja. 6,19 6,24 0,65 0,36 

C13 Sposobnost vzpostavljanja lastne 

avtoritete. 

4,74 5,06 0,02 0,01 

C14 Sposobnost dela z računalnikom in 

internetom. 

5,86 6,17 0,01 0,01 

C15 Sposobnost iskanja novih idej in 

rešitev. 

6,01 6,06 0,61 0,23 

C16 Pripravljenost "premlevanja" lastnih 

idej in idej drugih. 

5,79 5,85 0,63 0,50 

C17 Sposobnost predstavljanja izdelkov, 

idej in idej drugih. 

5,80 5,79 0,99 0,89 

C18 Sposobnost pisanja poročil, zabeležk 

in dokumentov. 

5,73 6,01 0,01 0,01 

C19 Sposobnost pisanja in branja v tujem 

jeziku. 

5,73 6,12 0,01 0,00 
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Oznaka   Kompetenca 

Povprečni odgovor Vrednost p 

Moški Ženske t-test 

Wilcox-

onov 

Test 

C20 Profesionalno znanje o drugih 

državah (ekonomsko, družbeno, 

pravno …). 

4,51 4,70 0,17 0,15 

C21 Poznavanja medkulturnih razlik. 5,22 5,61 0,00 0,00 

C22 Sposobnost dela z ljudmi iz drugih 

kulturnih okolij. 

6,05 6,41 0,00 0,00 

C23 Sposobnost reševanja konfliktov. 5,72 6,09 0,00 0,00 

C24 Sposobnost predvidevanja in 

upravljanja tveganj. 

5,78 5,89 0,34 0,34 

* Poševno so označene vrednosti, kjer je p ≤ α; α = 0,05. 

 

Obe skupini sta za najpomembnejšo kompetenco izbrali sposobnost koordinacije 

aktivnosti, med prve štiri pa so uvrstili še sposobnost jasnega izražanja, sposobnost 

produktivnega sodelovanja z drugimi in sposobnost dela z ljudmi iz drugih kulturnih 

okolij (slika 11). 

 

 

Slika 11: Pomembnost kompetenc glede na spol 

 

c8

c22c10
c12

c3 c11
c14

c15

c9 c19 c4
c7 c6

c23c18c24c16c17

c5
c1

c21

c2

c13

c20
4.5

5

5.5

6

6.5

7

p
o

vp
re

čn
a 

vr
e

d
n

o
st

 o
d

go
vo

ro
v

moški ženske



71 

S Kruskal-Wallisovim testom smo preverili, če obstajajo razlike med različnimi 

starostnimi skupinami v pomembnosti kompetenc. Kot je razvidno iz preglednice 8, razen 

pri dveh odgovorih ni bilo zaznati vpliva starosti na pomembnost kompetenc. Razlika se 

pojavi le pri strokovnosti (za starejše bolj pomembna) in pisanju ter branju v tujem jeziku 

(mlajšim bolj pomembno kot starejšim). 
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Preglednica 8: Pomembnost kompetenc glede na starost 

Oznaka Kompetenca Povprečni odgovor (starost) Kruskal Wallisov test 

20–29 let 30–39 let 40–49 let 50–59 let Nad 60 let Vrednost p* hi2** 

C1 Strokovnost na svojem področju. 5,41 5,27 5,76 5,72 5,97 0 16,4 

C2 Znanje na drugih področjih (npr. 

Finančnem). 

5,19 5,08 5,01 5,04 5,13 0,85 1,34 

C3 Sposobnost prilagajanja 

spremembam. 

6,28 6,14 6,01 6,22 6,06 0,8 1,66 

C4 Sposobnost hitrega osvajanja 

novega znanja. 

6,16 5,88 6,02 5,96 5,88 0,64 2,55 

C5 Sposobnost učinkovitega pogajanja. 5,81 5,72 5,5 5,78 5,63 0,62 2,64 

C6 Sposobnost uspešnega dela pod 

stresom. 

6,28 5,95 5,93 5,86 5,81 0,32 4,71 

C7 Pripravljenost zagrabiti novo 

priložnost. 

6,16 5,86 5,77 6,23 5,91 0,05 9,29 

C8 Sposobnost koordinacije aktivnosti. 6,5 6,37 6,4 6,39 6,34 0,75 1,92 

C9 Sposobnost učinkovite uporabe 

časa. 

6,03 5,98 5,98 6,01 5,69 0,42 3,87 

C10 Sposobnost produktivnega 

sodelovanja z drugimi. 

6,41 6,22 6,17 6,36 6,16 0,43 3,83 

C11 Sposobnost motiviranja drugih. 6,09 5,95 6,12 6,26 6,06 0,52 3,23 

C12 Sposobnost jasnega izražanja. 6,16 6,19 6,26 6,14 6,41 0,64 2,51 
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Oznaka Kompetenca Povprečni odgovor (starost) Kruskal Wallisov test 

20–29 let 30–39 let 40–49 let 50–59 let Nad 60 let Vrednost p* hi2** 

C13 Sposobnost vzpostavljanja lastne 

avtoritete. 

5,22 4,95 5,01 4,75 4,75 0,17 6,4 

C14 Sposobnost dela z računalnikom in 

internetom. 

6,19 6,1 5,93 6 6,13 0,67 2,38 

C15 Sposobnost iskanja novih idej in 

rešitev. 

6,06 5,96 6,02 6,13 6,13 0,93 0,85 

C16 Pripravljenost "premlevanja" 

lastnih idej in idej drugih. 

5,78 5,77 5,79 5,81 6,16 0,4 4,08 

C17 Sposobnost predstavljanja izdelkov, 

idej in idej drugih. 

6,03 5,67 5,85 5,83 5,78 0,5 3,37 

C18 Sposobnost pisanja poročil, 

zabeležk in dokumentov. 

6,09 5,77 5,9 6,01 5,84 0,69 2,26 

C19 Sposobnost pisanja in branja v 

tujem jeziku. 

6,19 6,19 5,88 5,91 5,28 0 16,1 

C20 Profesionalno znanje o drugih 

državah (ekonomsko, družbeno, 

pravno ipd). 

4,94 4,47 4,69 4,72 4,44 0,21 5,84 

C21 Poznavanja medkulturnih razlik. 5,66 5,32 5,48 5,61 5,28 0,27 5,13 

C22 Sposobnost dela z ljudmi iz drugih 

kulturnih okolij. 

6,25 6,17 6,15 6,45 6,44 0,26 5,28 

C23 Sposobnost reševanja konfliktov. 6,22 5,91 5,81 6,04 5,91 0,28 5,07 
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Oznaka Kompetenca Povprečni odgovor (starost) Kruskal Wallisov test 

20–29 let 30–39 let 40–49 let 50–59 let Nad 60 let Vrednost p* hi2** 

C24 Sposobnost predvidevanja in 

upravljanja tveganj. 

6 5,89 5,67 5,97 5,75 0,3 4,88 

* Poševno so označene vrednosti, kjer je p ≤ α; α = 0,05.  ** Tabelarična vrednost hi2 pri α = 0,05 in 4 prostostnih stopnjah = 9,49. 

 

Vse starostne skupine so med najpomembnejših deset kompetenc uvrstile sposobnost koordinacije aktivnosti, sposobnost produktivnega 

sodelovanja z drugimi, sposobnost prilagajanja spremembam, sposobnost dela z ljudmi iz drugih kulturnih okolij in sposobnost jasnega 

izražanja, vendar pa se njihov vrstni red pomembnosti razlikuje (slika 12). 
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Slika 12: Pomembnost kompetenc glede na starost 

 

S Kruskal-Wallisovim testom smo preverili tudi, če obstajajo statistično značilne razlike v pomembnosti kompetenc pri osebah z različnimi 

izkušnjami v LDV-projektih. Kot je razvidno iz preglednice 9, prihaja do razlik le pri pojmovanju kompetence o poznavanju medkulturnih 

razlik (izkušenejšim je pomembnejša).  
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Preglednica 9: Pomembnost kompetenc glede na izkušnje 

Oznaka Kompetenca Povprečni odgovor (leta izkušenj) Kruskal Wallisov test 

1−3 4−6 7−9 10−12 13 ali več Vrednost p hi2 

C1 Strokovnost na svojem področju. 5,55 5,7 5,49 6,1 5 0,27 5,15 

C2 Znanje na drugih področjih (npr. 

Finančnem). 

4,97 5,06 5,29 5,1 5,38 0,4 4,05 

C3 Sposobnost prilagajanja 

spremembam. 

6,1 6,12 6,02 6,5 6,56 0,5 3,33 

C4 Sposobnost hitrega osvajanja 

novega znanja. 

5,92 5,95 6,02 6,4 6 0,51 3,27 

C5 Sposobnost učinkovitega pogajanja. 5,66 5,66 5,59 6,5 5,69 0,45 3,68 

C6 Sposobnost uspešnega dela pod 

stresom. 

6,01 5,77 5,92 6,5 6,06 0,46 3,65 

C7 Pripravljenost zagrabiti novo 

priložnost. 

5,9 5,99 5,92 6,1 6,13 0,7 2,17 

C8 Sposobnost koordinacije aktivnosti. 6,41 6,28 6,39 6,5 6,75 0,61 2,72 

C9 Sposobnost učinkovite uporabe 

časa. 

5,94 5,94 5,96 6,4 6,06 0,52 3,25 

C10 Sposobnost produktivnega 

sodelovanja z drugimi. 

6,24 6,28 6,1 6,6 6,44 0,41 3,97 

C11 Sposobnost motiviranja drugih. 6,08 6,04 6,04 6,5 6,25 0,52 3,26 

C12 Sposobnost jasnega izražanja. 6,2 6,14 6,35 6,8 6,06 0,18 6,3 

C13 Sposobnost vzpostavljanja lastne 

avtoritete. 

4,94 4,86 4,94 5,5 4,88 0,67 2,36 
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Oznaka Kompetenca Povprečni odgovor (leta izkušenj) Kruskal Wallisov test 

1−3 4−6 7−9 10−12 13 ali več Vrednost p hi2 

C14 Sposobnost dela z računalnikom in 

internetom. 

6,01 6,06 6,24 6,1 5,69 0,22 5,76 

C15 Sposobnost iskanja novih idej in 

rešitev. 

5,97 6,04 6,2 6 6,19 0,57 2,95 

C16 Pripravljenost "premlevanja" 

lastnih idej in idej drugih. 

5,82 5,9 5,61 6,2 5,88 0,62 2,66 

C17 Sposobnost predstavljanja izdelkov, 

idej in idej drugih. 

5,89 5,63 5,71 6 6 0,45 3,7 

C18 Sposobnost pisanja poročil, 

zabeležk in dokumentov. 

5,86 5,91 5,94 5,9 5,94 0,87 1,22 

C19 Sposobnost pisanja in branja v 

tujem jeziku. 

5,83 6,06 5,98 5,7 6,75 0,1 7,71 

C20 Profesionalno znanje o drugih 

državah (ekonomsko, družbeno, 

pravno ipd.). 

4,5 4,68 4,71 4,6 5,25 0,21 5,89 

C21 Poznavanja medkulturnih razlik. 5,22 5,61 5,69 6,1 5,63 0,01 13,6 

C22 Sposobnost dela z ljudmi iz drugih 

kulturnih okolij. 

6,15 6,33 6,37 6,6 6,38 0,35 4,47 

C23 Sposobnost reševanja konfliktov. 5,87 6,05 5,82 6,2 6,19 0,48 3,51 

C24 Sposobnost predvidevanja in 

upravljanja tveganj. 

5,8 5,93 5,69 6,3 6,13 0,3 4,92 

* Poševno so označene vrednosti, kjer je p ≤ α; α = 0,05.  ** Tabelarična vrednost hi2 pri α = 0,05 in 4 prostostnih stopnjah = 9,49. 
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Slika 13 nam pokaže, da tudi tu vse skupine uvrščajo sposobnost koordinacije aktivnosti med najbolj pomembne kompetence, med deset 

najpomembnejših pa so vsi uvrstili še sposobnost produktivnega sodelovanja z drugimi in sposobnost motiviranja drugih. V splošnem so 

osebe, ki so sodelovale v desetih do dvanajstih projektih, pomembnost kompetenc označevale više od ostalih skupin. 
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Slika 13: Pomembnost kompetenc glede na izkušnje 
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6.4.3 Medsebojna povezanost kompetenc 

Zanimalo nas je, ali so kompetence med seboj povezane, zato smo izračunali njihove 

medsebojne korelacije. Iz korelacijske matrike (Slika 14) je razvidno, da je nekaj skupin 

kompetenc med seboj povezanih (Pearsonov korelacijski koeficient > 0,5: C1–C8, C9−C12, 

C15–C16, C20–C22 in C23–C24), zaradi česar smo napravili še faktorsko analizo. 

 

C1                        

 C2                       

  C3                      

   C4                     

    C5                    

     C6                   

      C7                  

       C8                 

        C9                

         C10               

          C11              

           C12             

            C13            

             C14           

              C15          

               C16         

                C17        

                 C18       

                  C19      

                   C20     

                    C21    

                     C22   

                      C23  

                       C24 

 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Slika 14: Korelacijska matrika kompetenc 

Faktorski model smo ocenili s pomočjo metode največjega verjetja. Na podlagi scree diagrama 

(slika 15) smo ugotovili, da je pet lastnih vrednosti večjih od ena, zato smo izluščili pet 

faktorjev.  
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Slika 15: Scree diagram 

KMO statistika in Bartlettov test sta pokazala, da so podatki primerni za faktorsko analizo. Ker 

se nerotirana rešitev ni dala smiselno interpretirati, smo izvedli še varimax rotacijo. S petimi 

skupnimi faktorji lahko pojasnimo 49 % celotne variabilnosti kompetenc. Podatki o kakovosti 

faktorske analize so zbrani v preglednici 10. 

Preglednica 10: Indikatorji faktorske analize 

KMO MSA 0,8761428 

Bartlettov test  

hi2  3.451,191 

prostostne stopnje 276 

vrednost p 2,2 x 10-16 

Pojasnjena varianca faktor 1 faktor 2 faktor 3 faktor 4 faktor 5 

vsota kvadratov (uteži) 4,050   2,382   2,051   1,853   1.437 

delež pojasnjene variance 0,169   0,099   0,085   0,077   0,06 

delež pojasnjene variance (kum) 0,169   0,268   0,353   0,431   0,491 

 

Iz preglednice 11 je razvidno, da so uteži razporejene na pet faktorjev, kljub vsemu pa ima 

nekaj kompetenc utež manjšo od 0,5, kar kaže na šibko povezanost s temi faktorji. 
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Preglednica 11: Faktorske uteži in komunalitete   

Oznaka 
Uteži 

Komunalitete 
Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 

C1 0,322 0,164 0,221   0,179 

C2 0,440  0,241 0,140  0,278 

C3 0,809 0,116    0,683 

C4 0,767 0,150 0,120   0,635 

C5 0,675 0,104 0,106  0,169 0,512 

C6 0,748  0,132   0,595 

C7 0,732 0,123 0,234 0,157  0,632 

C8 0,723 0,215 0,202   0,614 

C9 0,156 0,582 0,267  0,152 0,462 

C10 0,188 0,872 0,179  0,132 0,852 

C11 0,216 0,658 0,323  0,133 0,611 

C12 0,241 0,475 0,381   0,447 

C13 0,179 0,137 0,331   0,168 

C14 0,127 0,254 0,319 0,116  0,197 

C15 0,279 0,201 0,512 0,280 0,167 0,487 

C16 0,213 0,267 0,475 0,272 0,213 0,462 

C17 0,138 0,161 0,574  0,128 0,398 

C18 0,121 0,126 0,461   0,256 

C19   0,145 0,263 0,185 0,131 

C20   0,212 0,606  0,417 

C21 0,106 0,134  0,905 0,103 0,860 

C22 0,144 0,354  0,479 0,226 0,431 

C23 0,101 0,258 0,153 0,272 0,906 0,995 

C24 0,136 0,162 0,332 0,135 0,547 0,473 

 

Vseh pet faktorjev smo lahko smiselno interpretirali (preglednica 12). Prvi faktor smo 

poimenovali delovna učinkovitost, saj zajema kompetence in sposobnosti, ki so potrebne za 

učinkovito opravljanje dela in nalog. Sem spadajo raznovrstna strokovna znanja, veščine 

pogajanja in koordinacije aktivnosti ter zmožnost prilagajanja spremembam in iskanja novih 

priložnosti. Za razliko od drugega faktorja, komunikacija in sodelovanje, ki je usmerjen v druge 

in temelji na zmožnosti uspešnega medsebojnega sodelovanja (motiviranje sodelavcev, 

upravljanje časa, jasno izražanje), je pri tretjem faktorju, imenovanem 

samostojnost/samoorganizacija, v ospredju posameznik in njegova angažiranost (avtoriteta, 

kreativnost, poročanje in delo z računalnikom). Medkulturnost je četrti faktor, ki zajema 

kompetence, potrebne za nemoteno delo v medkulturnem okolju (poznavanje tujega jezika in 

kultur), konflikti in tveganja pa peti. Kot že samo ime pove, vključuje kompetence, povezane z 

upravljanjem konfliktov in tveganji. 
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Preglednica 12: Kompetenčni faktorji 

Kompetence Faktorji 

C1 Strokovnost na svojem področju. 

faktor 1 

delovna učinkovitost 

C2 Znanje na drugih področjih (npr. finance). 

C3 Sposobnost prilagajanja spremembam. 

C4 Sposobnost hitrega osvajanja novega znanja. 

C5 Sposobnost učinkovitega pogajanja. 

C6 Sposobnost uspešnega dela pod stresom. 

C7 Pripravljenost zagrabiti novo priložnost. 

C8 Sposobnost koordinacije aktivnosti. 

C9 Sposobnost učinkovite uporabe časa. 
faktor 2 

komunikacija in 

sodelovanje 

C10 Sposobnost produktivnega sodelovanja z drugimi. 

C11 Sposobnost motiviranja drugih. 

C12 Sposobnost jasnega izražanja. 

C13 Sposobnost vzpostavljanja lastne avtoritete. 

faktor 3 

samostojnost/ 

samoorganizacija 

C14 Sposobnost dela z računalnikom in internetom. 

C15 Sposobnost iskanja novih idej in rešitev. 

C16 Pripravljenost premlevanja lastnih idej in idej drugih. 

C17 Sposobnost predstavljanja izdelkov, idej in idej drugih. 

C18 Sposobnost pisanja poročil, zabeležk in dokumentov. 

C19 Sposobnost pisanja in branja v tujem jeziku. 

faktor 4 

medkulturnost 

C20 Profesionalno znanje o drugih državah (ekonomsko, 

družbeno, pravno …). 

C21 Poznavanja medkulturnih razlik. 

C22 Sposobnost dela z ljudmi iz drugih kulturnih okolij. 

C23 Sposobnost reševanja konfliktov. faktor 5 

konflikti in tveganja C24 Sposobnost predvidevanja in upravljanja tveganj. 

 

6.4.4 Vrednote udeležencev LDV-projektov 

Želeli smo preveriti, katere vrednote prevladujejo med udeleženci LDV-projektov. Na podlagi 

ocen anketirancev smo s pomočjo osnovne opisne statistike ugotovili, da so najpogosteje 

zastopane vrednote med udeleženci LDV projektov moč, konformnost, tradicija, hedonizem in 

storilnost, najmanj pa univerzalizem, dobrohotnost, samousmerjanje in stimulacija. To je 

razvidno iz preglednice 13 in slike 16. 
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Preglednica 13: Vrednote udeležencev LDV projektov (sortirano) 

Vrednota Povprečna vrednost odgovorov (centrirano) 

Moč 1,14 

Konformnost 0,62 

Tradicija 0,41 

Hedonizem 0,38 

Storilnost 0,29 

Varnost 0,29 

Stimulacija - 0,06 

Samousmerjanje - 0,78 

Dobrohotnost - 0,86 

Univerzalizem - 0,95 

Samopoudarjanje 0,71 

Konzervacija 0,44 

Odprtost za spremembe - 0,15 

Samopreseganje - 0,91 

 

Vrednote višjega reda so zastopane v naslednjem vrstnem redu (od najbolj do najmanj 

zastopanih): samopoudarjanje, konzervacija, odprtost za spremembe in samopreseganje. 

 

 

Slika 16: Vrednote udeležencev LDV-projektov (sortirano) 

6.4.5 Geopolitična porazdelitev vrednot 

Z našo raziskavo nekaterih držav nismo zajeli (ni bilo anketirancev), v nekaterih državah pa je 

bil vzorec premajhen za kakovostno statistično obdelavo. Zaradi tega smo za prikaz razlik v 
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vrednotah po državah uporabili podatke 6. kroga raziskave evropske družboslovne raziskave 

(European Social Survey – v nadaljevanju ESS), izvedene leta 2012. Rezultati meritev so prosto 

dostopni, analize pa izvajajo zainteresirane inštitucije. Mi smo v empiričnem delu analizirali 

del podatkov, ki se nanašajo na vrednote v evropskem prostoru. 

 

V raziskavi je sodelovalo 29 evropskih držav ter Rusija in Izrael (ESS 2014). Iz posamezne 

države je v raziskavi sodelovalo najmanj 700 anketirancev, kar omogoča kvalitetno 

meddržavno statistično obdelavo (N = 50.626). Omenjena raziskava ima tako zelo dobro 

porazdelitev anketirancev po vseh evropskih državah, vsaka država pa je zastopana z dovolj 

anketiranci, posledično je geografska porazdelitev vrednot bolj natančna.  

 

− Moč:  

Kot je razvidno iz slike 17, je vrednota moč najbolj izražena v zahodni Evropi (najvišje so 

jo ocenili v Španiji) in v skandinavskih državah, najmanj pa v vzhodni Evropi (najnižje 

ocenjena v Litvi). Razlike med državami so močno izražene, kar kaže visoka razlika med 

najvišjo in najnižjo vrednostjo (1,27 točke).  

 

Slika 17: Vrednota moč 

− Konformnost 

Države z najnižje ocenjeno vrednostjo za konformnost so vzhodnoevropske s Slovaško in 

Poljsko na čelu, najvišje pa so jo ocenili Islandci, Nemci in Švicarji. 

0.0678 1.34
izraženost vrednote
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Slika 18: Vrednota konformnost 

− Tradicija 

Največ poudarka tradiciji dajejo Skandinavci, Švicarji, Madžari, Irci, Izraelci in Nizozemci, 

najmanj pa prebivalci vzhodne in  južne Evrope (slika 19).  

 

Slika 19: Vrednota tradicija 

− Hedonizem 

Precej velike razlike med državami prikazuje slika 20, ki kaže, da je vrednota hedonizem 

uvrščena na visoko mesto v vzhodni Evropi, Italiji in na Irskem, nižje pa v srednji in severni 

-0.261 0.57
izraženost vrednote

-0.389 0.296
izraženost vrednote



 

88 

Evropi. Razlika med najvišjo in najnižjo oceno je 1,24 točke, kar je druga največja razlika 

pri merjenju vrednot. 

 

Slika 20: Vrednota hedonizem 

− Storilnost 

Kot je vidno na sliki 21, dajejo storilnosti velik pomen v skandinavskih deželah, na Cipru 

in v zahodni Evropi. Najvišje ocenjena je v Franciji, na Kosovu, v Izraelu in v Bolgariji.  

 

Slika 21: Vrednota storilnost 

 

-0.193 1.05
izraženost vrednote

-0.194 0.83
izraženost vrednote
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− Varnost 

Največji poudarek na varnosti je v srednji in severni Evropi, najmanjši pa na Cipru in v 

vzhodni Evropi (slika 22).  

 

Slika 22: Vrednota varnost 

 

− Stimulacija 

Razen severnoevropskih držav vse ostale označujejo stimulacijo kot relativno pomembno 

vrednoto, kar ponazarja tudi slika 23. Razlike po Evropi so sicer pri tej vrednoti najmanjše 

(0,63 točke): najbolj je izražena na Kosovu, najmanj pa na Islandiji. 

-1.03 0.136
izraženost vrednote
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Slika 23: Vrednota stimulacija 

− Samousmerjanje 

Na sliki 24 je vidno, da imajo vzhodnoevropske države izrazito izraženo vrednoto 

samousmerjanja, medtem ko na zahodu Evrope in na Cipru ta ni tako prisotna. 

 

Slika 24: Vrednota samousmerjanje 

 

 

0.34 0.973
izraženost vrednote

-0.586 0.184
izraženost vrednote



91 

− Dobrohotnost 

Vzhodna Evropa, Portugalska in Italija imajo močan poudarek na dobrohotnosti, 

vzhodnoevropske države in Ciper pa manjšega. Oboje je prikazano na sliki 25. 

 

Slika 25: Vrednota dobrohotnost 

 

− Univerzalizem 

Kot prikazuje slika 26, je univerzalizem najbolj izražen v vzhodni Evropi in na 

Portugalskem, najmanj pa v zahodni in severni Evropi, vendar pa absolutne razlike v 

vrednostih niso velike (druga najmanjša, in sicer 0,65 točke).  

 

-1.13 -0.153
izraženost vrednote
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Slika 26: Vrednota univerzalizem 

Razlike med državami za vrednote višjega reda so prikazane v nadaljevanju. 

 

− Samopoudarjanje 

Kot prikazuje slika 27, je samopoudarjanje najbolj izraženo v srednji, severni in zahodni 

Evropi ter na Cipru, najmanj pa v vzhodni Evropi, Italiji in na Portugalskem. Razlika med 

najvišjo in najnižjo oceno je največja med vrednotami višjega reda (1,06 točke). 

Samopoudarjanje je najbolj izraženo v Franciji, najmanj pa v Litvi. 

 

Slika 27: Vrednota samopoudarjanje 

 

-0.831 -0.176
izraženost vrednote

0.0199 1.08
izraženost vrednote
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− Konzervacija 

Iz slike 28 je razvidno, da je konzervacija zelo prisotna v srednji in severni Evropi, najmanj 

pa v vzhodni in južni. Razlika med najbolj izraženo konzervacijo na Islandiji in najmanj na 

Slovaškem je 0,69 točke. 

 

Slika 28: Vrednota konzervacija 

− Odprtost za spremembe 

Prebivalci južne in vzhodne Evrope so visoko ocenili vrednoto odprtost za spremembe, 

prebivalci severne in srednje Evrope pa nižje (slika 29). 

 

Slika 29: Vrednota odprtost za spremembe 

 

-0.456 0.24
izraženost vrednote

-0.11 0.657
izraženost vrednote
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− Samopreseganje 

Vzhodna Evropa in Portugalska dajeta velik poudarek samopreseganju, severna in srednja 

Evropa pa nižjega (slika 30). 

 

Slika 30: Vrednota samopreseganje 

Najvišja razlika med ocenami vrednot višjega reda se pokaže pri vrednoti samopoudarjanje 

(razpon vrednosti 1,06), najnižja pa pri konzervaciji (razpon vrednosti 0,69).  

6.4.6 Korelacije med kompetencami in vrednotami udeležencev LDV projektov 

Zanimalo nas je, ali vrednote udeležencev LDV-projektov vplivajo na to, kako dojemajo 

pomembnost posameznih kompetenc. To smo preverili s korelacijsko analizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-0.924 -0.165
izraženost vrednote
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 

Mo             -     -       

Ko        - -    -            

Tr         -           -     

He              -     -    -  

St     -        -     -       

Va         - -    -   -        

St   -    -     -   - -     - - - - 

Su -  -        -    - -   -  - -   

Do - - - - - - - - - - -      -  -  - - - - 

Un   -   - -  - - - -   - - -    - - - - 

Spo             -     -       

Kon         -     -           

Odp   -            - -   -  - - - - 

Spr -  -  - - - - - - - -    - -    - - - - 

                         

  -1,0 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0   

 

Slika 31: Korelacije med kompetencami in vrednotami udeležencev LDV-projektov  

Iz slike 31, kjer so polja z negativno vrednostjo označena z znakom »-«, je razvidno, da so 

vrednosti vseh korelacij blizu ničle. Iz tega lahko sklepamo, da vrednote posameznika ne 

vplivajo na to, kako ocenjuje pomembnost posamezne kompetence. 

6.5 Preverjanje hipotez 

Pri naši raziskavi so nas usmerjale uvodoma postavljene hipoteze, s katerimi smo preverjali 

pomembnost kompetenc in vrednote med člani LDV-projektov.  

 

Prvo hipotezo (H1), da so najbolj pomembne kompetence za delo v LDV-projektih (v tem 

vrstnem redu) znanje tujega jezika, sposobnost dela z ljudmi iz drugih kultur in sposobnost 

učinkovitega koordiniranja svojih aktivnosti, smo zavrnili. Presenetljivo ne koordinatorji in ne 

partnerji znanja tujega jezika ne uvrščajo na vrh pomembnih kompetenc (pri koordinatorjih je 

šele na desetem, pri partnerjih pa na 12. mestu). Sposobnost dela z ljudmi iz drugih kultur so 

koordinatorji ocenili kot drugo najpomembnejšo kompetenco, partnerji pa kot peto. Sposobnost 

koordinacije svojih aktivnosti pa oboji ocenjujejo kot najpomembnejšo kompetenco za delo v 

LDV-projektih. Na tretje mesto so koordinatorji umestili sposobnost produktivnega 

sodelovanja z drugimi, partnerji pa sposobnost prilagajanje spremembam. 

 

Drugo hipotezo (H2), da med koordinatorji in partnerji LDV-projektov obstajajo statistično 

značilne razlike pri vrednotenju kompetenc, zavrnemo. Z Wilcoxonovim testom smo namreč v 

preglednici 6 pokazali, da med koordinatorji in partnerji LDV-projektov večinoma ni statistično 

značilne razlike pri vrednotenju kompetenc. Razlike so se pokazale le pri tako imenovanih 

managerskih kompetencah (pogajanja, iskanje novih priložnosti in idej, koordinacija, 
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motiviranje, poznavanje medkulturnih razlik in uveljavljanje avtoritete), ki so jih, logično, 

koordinatorji ovrednotili kot pomembnejše od partnerjev. 

 

Tretjo hipotezo (H3), da se vrednote statistično značilno razlikujejo med evropskimi narodi, 

lahko potrdimo. Geografska porazdelitev vrednot po Evropi kaže na velike razlike med 

državami. Nekatere države lahko sicer povežemo v skupine oziroma regijam pripišemo 

podobne vrednote, a kljub temu med državami ostajajo razlike, kar je vidno na slikah od 18 do 

31. 

 

Četrto hipotezo (H4), da vrednote posameznika vplivajo na dojemanje pomembnosti 

kompetenc, smo zavrnili. S korelacijsko analizo (slika 31) smo dokazali, da so korelacije med 

kompetencami in vrednotami udeležencev LDV-projektov skoraj nične, in tako sprejeli sklep, 

da vrednote posameznika ne vplivajo na dojemanje pomembnosti kompetenc. 
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7 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE TER RAZPRAVA  

Na začetku naloge smo problematiko kompetenc in vrednot v evropskih projektih osvetlili z 

aktualnimi teoretičnimi izhodišči, s pomočjo analize empirične raziskave pa podajamo predloge 

za boljše delo v mednarodnem okolju evropskih projektov. Predlogi so namenjeni vsem 

sodelujočim v mednarodnih timih, bodisi partnerjem ali vodjem oziroma koordinatorjem 

projektov. V pomoč jim bodo tako pri izbiri potencialnih partnerjev kot tudi med samim 

potekom projekta. 

 

Za uspešno delovanje kakršnegakoli tima, še posebej pa mednarodnega, so pomembni jasno 

postavljeni smotri in cilji, finančni in časovni okvir, način komuniciranja, izbor sodelavcev in 

njihove zadolžitve. Od idejne zasnove projekta do končne izvedbe je pred posamezniki veliko 

dela. Ko projekte sofinancira evropska skupnost, se vse začne s predstavitvijo ideje, sodelujočih 

partnerjev in natančno razčlenjenega predvidenega poteka dela. To je opisano in oddano v 

presojo v prijavnem dokumentu. 

 

Pri postavljanju smotrov in ciljev naj bi imeli pred seboj končni rezultat, ki ga želimo doseči. 

K temu nas usmerjajo smotri in cilji, ki naj bi bili natančni, ponotranjeni, merljivi, spodbujajoči, 

z jasno definiranimi sredstvi (Posner in Randolph 2002) in ki naj bi jih sproti preverjali in po 

potrebi prilagajali (Forester, Thoms in Pinto 2007). 

 

Generalni časovni okvir projekta je običajno določen vnaprej s strani financerja (dve ali tri leta), 

tako da nanj nimamo vpliva, lahko pa vplivamo na časovni potek faz znotraj projekta. Podobno 

velja za finančni načrt, ki je navzgor omejen, v razpoložljivem okviru pa partnerji sami 

predvidijo stroške, z mislijo na to, da projekte prijavlja veliko organizacij, pri čemer je cena 

tudi eden od kriterijev za odobritev projekta.  

 

Uspešen način komuniciranja med časovno in fizično ločenimi posamezniki je ključen za 

uspešno delo partnerjev. Kot poudarjata Ferrell in Herb (2012), vplivajo na kvaliteten prenos 

informacij in znanja znotraj virtualnega tima trije glavni dejavniki: medsebojno zaupanje, 

ustrezno vodenje in primerna komunikacijska tehnologija. Na voljo so tehnologije, ki 

omogočajo samo tekstovno podajanje informacij (npr. e-pošta, klepetalnice, forumi) ali spletne 

konference. 

 

Kljub vsemu pa sama ideja in načrt dela nista dovolj. Pomemben dejavnik projekta je tudi izbor 

sodelujočih partnerjev in njihove reference. Projekt oziroma mednarodni tim naj bi stremel k 

temu, da bi vključeval posameznike, ki poznajo svoje prednosti in slabosti in se dopolnjujejo 

na področju kompetenc, znanj in strokovnosti. Ni pogoj, da naj bi se partnerji poznali že od 

prej, vendar pa so, sodeč po lastnih izkušnjah, projekti, katerih partnerji so skupaj v preteklosti 

že sodelovali, uspešnejši. K temu pripomore dejstvo, da so sodelujoči navajeni drug na drugega, 

poznajo svoje prednosti, slabosti in način dela, ki jim ustreza. 
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Nemalokrat pa so ravno partnerji, njihovo vedenje in (ne)znanje krivi za neuspeh projekta. S 

svojo raziskavo smo ugotovili, katere kompetence so po mnenju sodelujočih v evropskih 

projektih tiste kompetence, ki pripomorejo h kakovostnejšemu in uspešnejšemu delu v 

mednarodnih projektih. Na podlagi definiranega seta kompetenc s slike 10 lahko pripravimo 

program usposabljanja, ki bo pri delu v pomoč tako partnerjem kot koordinatorjem bodočih 

evropskih projektov. Pomembno je, da partnerji in koordinatorji spoznajo in razvijejo te 

kompetence, da bodo primerno usposobljeni za delo na mednarodnih projektih v mednarodnih 

timih.  

 

Koordinatorji projekta naj bi obvladali predvsem koordinacijo aktivnosti, delo z ljudmi iz 

drugih kulturnih okolij, produktivno sodelovanje z drugimi, jasno izražanje in motiviranje 

sodelavcev. Med te kompetence in znanja lahko uvrstimo postavljanje in spremljanje smotrov 

in ciljev, delegiranje nalog, spremljanje poteka projekta, prevzemanje odgovornosti, učinkovito 

vodenje sestankov, skrb za redno in ustrezno komunikacijo (Drucker 2004), skrb za finančno 

plat, organizacijo srečanj v živo in učinkovito upravljanje s časom. 

 

Glede na izide raziskave je zelo pomembna tudi kompetenca prilagajanja spremembam. Kljub 

temeljitemu planiranju se pojavljajo dogodki, ki jih je težko napovedati vnaprej. Stvari se lahko 

zalomijo (menjava sodelavcev projekta, odpovedi zunanjih izvajalcev, prevelika poraba časa 

ali denarja na določenem delovnem paketu, nesodelovanje posameznikov …), zato je 

pomembno, da so sodelujoči pripravljeni na morebitne spremembe. Jasna vizija, učinkovita 

komunikacija, medsebojno razumevanje, sodelovanje (Furr in Dyer 2014) zaupanje in 

spoštovanje pripomorejo k ugodnim odzivom na nepričakovane spremembe. 

 

Vsi sodelujoči naj bi se zavedali, da smo si ljudje med seboj različni in da je heterogena skupina 

tima dobra za doseganje kvalitetnih rezultatov. Pred pričetkom projekta ne bi bilo odveč, če bi 

člani tima rešili Schwartzov vprašalnik in se tako seznanili z vrednotami, ki so prisotne v 

skupini. Na podlagi tega bi koordinatorji prilagodili stil vodenja in tako uspešnejše krmarili 

skozi projektne naloge in izzive. 

7.1 Kompetenčni set članov mednarodnih projektov 

Za sodelovanje v mednarodnih projektih se odločajo v vse več organizacijah – poleg možnosti 

poslovnega in strokovnega sodelovanja s podobnimi organizacijami v Evropi, ti projekti 

posameznikom ponujajo nove osebne in delovne izzive, za katere naj bi bili primerno 

usposobljeni. 

 

Na podlagi empirične raziskave smo ugotovili, kako so koordinatorji in partnerji razvrstili 

kompetence, ki so potrebne za delo na mednarodnih projektih. Vse navedene kompetence so 

ocenili kot relativno pomembne (povprečna ocena 5,8 na Likertovi lestvici od 1 do 7), za 
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najpomembnejših pet pa so izkazale sposobnost koordinacije aktivnosti, sposobnost dela z 

ljudmi iz drugih kulturnih okolij, sposobnost produktivnega sodelovanja z drugimi, sposobnost 

jasnega izražanja in sposobnost prilagajanja spremembam (preglednica 5). 

 

Ker se vloga koordinatorjev in partnerjev v projektu razlikuje (koordinator je uradni vodja 

projekta, partner pa sodelavec), je tudi pri vrednotenju kompetenc prišlo do nekaterih razlik. 

Koordinatorji in partnerji projekta naj bi bili v prvi vrsti sposobni koordinirati aktivnosti, 

produktivno sodelovati z ljudmi iz drugih kultur in se jasno izražati. Koordinatorjem je med 

pomembnejšimi tudi sposobnosti motiviranja, partnerjem pa prilagajanje spremembam. 

Identificirali smo piramido kompetenc (slika 10), ki lahko služi za pripravo izobraževalnega 

programa za vse bodoče in obstoječe partnerje evropskih projektov. Piramida izpostavlja 

najpomembnejše kompetence, ki naj bi jih imeli člani projektov za uspešno delo. K temu 

dodajamo, da je pomembno okrepiti tudi medkulturne kompetence, izločene v faktorski analizi 

(faktor 4 v preglednici 12). Poleg prej naštetih kompetenc tako velja udeležence projektov 

usposobiti še za pisanje in branje v tujem jeziku ter jim posredovati dodatno znanje o drugih 

državah in medkulturnih razlikah. 

 

Predlagamo, da bi vsi sodelujoči na projektih pred samim začetkom preverili svoje kompetence 

in se ob morebitnem manku znanja dodatno usposobili na tistih področjih, kjer imajo šibkejše 

znanje. Zaradi fizično in časovno ločenih posameznikov menimo, da bi bilo smiselno 

usposabljanje pripraviti v obliki e-izobraževanja in ga tako narediti vsesplošno dostopnega. 

Glavne vsebine izobraževanja bi bile tako jezikovni tečaji (predvsem strokovni jezik s področja 

teme projekta in jezik, ki se uporablja pri prijavi projektov), uporaba različnih e-orodij 

(klepetalnice, forumi, video konferenčna orodja …), učinkovito vodenje sestankov in 

razreševanje konfliktov ter delegiranje nalog in učinkovito upravljanje s časom. Ob vsem tem 

ne gre zanemariti neformalnih druženj, kjer člani timov dobijo priložnost za medsebojno 

spoznavanje v bolj sproščenem vzdušju. 

7.2 Medkulturne razlike v vrednotah 

Nedvoumno se člani mednarodnih timov razlikujejo med seboj tudi po vrednotah, kar smo 

ugotovili tudi v naši raziskavi. Pokazali smo, da so določene vrednote skupne posameznim 

evropskim regijam. Za označevanje regij smo uporabili klasifikacijo delitve Evrope, ki jo 

uporablja Statistični oddelek Združenih narodov (United Nations 2013): Severna Evropa 

(Finska, Danska, Estonija, Irska, Islandija, Latvija, Litva, Norveška, Švedska, Velika Britanija), 

Zahodna Evropa (Avstrija, Belgija, Francija, Lihtenštajn, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, 

Švica), Vzhodna Evropa (Belorusija, Bolgarija, Češka, Madžarska, Moldavija, Poljska, 

Romunija, Rusija, Slovaška, Ukrajina), Južna Evropa (Albanija, Andora, Bosna in 

Hercegovina, Črna Gora, Grčija, Malta, Hrvaška, Italija, Makedonija, Portugalska, Slovenija, 

Srbija, Španija). 
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Vrednote, ki so skupne in najbolj izražene v severni in zahodni Evropi, so storilnost in tradicija, 

južni in vzhodni Evropejci pa imajo na drugi strani najbolj izraženo dobrohotnost, 

samousmerjanje in tradicijo. Skupni imenovalec severni, zahodni in južni Evropi so varnost, 

moč in konformnost, v vzhodni Evropi pa prednjači univerzalizem. Izključno v severni Evropi 

izstopa tudi stimulacija. Omenjene značilnosti regij so predstavljene v preglednici 14. 

Preglednica 14: Skupne vrednote združenih regij 

Severna in zahodna Evropa Južna in vzhodna Evropa 

Storilnost 

Tradicija 

 

Dobrohotnost 

Samousmerjanje 

Hedonizem 

Severna, zahodna in južna Evropa Vzhodna Evropa 

Varnost 

Moč 

Konformnost 

Univerzalizem 

 

Zahodna, južna in vzhodna Evropa  Severna Evropa 

 Stimulacija 

 

Ko pogledamo vrednote glede na severno, južno, vzhodno in zahodno Evropo (preglednica 15), 

opazimo, da so si med seboj zelo podobni vzhodni in južni Evropejci na eni strani ter severni 

in zahodni Evropejci na drugi. 

Preglednica 15: Prevladujoče vrednote po delih Evrope 

Severna Evropa Južna Evropa 

Storilnost 

Tradicija 

Varnost 

Moč 

Konformnost 

Stimulacija 

Dobrohotnost 

Samousmerjanje 

Hedonizem 

Varnost 

Moč 

Konformnost 

Zahodna Evropa Vzhodna Evropa 

Storilnost 

Tradicija 

Varnost 

Moč 

Konformnost 

Dobrohotnost 

Samousmerjanje 

Hedonizem 

Univerzalizem 

 

 

Podobnost pokaže tudi preglednica 16, v kateri so prikazane nadvrednote. Tudi te so skupne 

severnim in zahodnim Evropejcem (konzervacija in samopoudarjanje) ter vzhodnim in južnim 

Evropejcem (odprtost za spremembe in samopreseganje). 
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Preglednica 16: Nadvrednote po regijah 

Severna in zahodna Evropa Vzhodna in južna Evropa 

Konzervacija 

Smopoudarjanje 

Odprtost za spremembe 

Samopreseganje 

 

Ker je vpliv na vrednote omejen, je treba najti način za medsebojno sodelovanje različnih 

članov. Vodja mednarodnega tima naj bi se zavedal, da so v timih običajno člani z različnimi 

vrednotami. Temu primerno naj bi prilagodil svoje vodenje in strukturo dela.  

 

Proces uskladitve vrednot je družbeni proces, ki se vrši z rutinskimi interakcijami 

med člani timov (Paarlberg in Perry 2007). Skupne vrednote pripomorejo k zmanjševanju 

konfliktov in dvoumnosti (Sagie, Elizur in Koslowsky 1996) ter jasnejši komunikaciji (Meglino 

in Ravlin 1998, 356). 

 

Za uspešno delo v mednarodnih projektih Solomon in Schell (2009) predlagata, da vsak član 

mednarodnega tima poglobi znanje o vrednotah svoje kulture in o svojih vrednotah ter se 

seznani z bistvenimi značilnostmi kultur ostalih članov. Deeks (2004) še dodaja, da naj bi se 

člani tima med seboj pred začetkom dela spoznali, bili enakovredni ne glede na nacionalnost, 

ne preferirali ali povzdigovali svoje kulture nad druge, namenili posebno pozornost članom, 

katerih materni jezik ni ta, ki se ga uporablja v timu, in preverili različne možnosti 

komuniciranja, saj e-pošta ni nujno najboljša izbira (e-sporočila so lahko narobe razumljena).  

 

Knight in drugi (2011) so v svoji raziskavi ugotovili, da v timih, kjer imajo osebe različne 

vrednote, najbolje deluje koordinator, usmerjen na naloge (task-focused). Takšno vodenje tima 

temelji na jasni opredelitvi vlog, nalog in odgovornosti članov, jasnih smotrih in ciljih, 

navodilih in pričakovanih rezultatih. Ta stil vodenja naj bi za razliko od vodenja, kjer je v 

ospredju posameznik (person-focused), temeljil na skupinskem odločanju, zmanjševal 

konflikte pri delu v timih z različnimi vrednotami. 

 

Po izbranem konzorciju partnerjev so lahko tako koordinatorju v pomoč pri vodenju 

mednarodnega tima preglednice 14, 15 in 16, iz katerih lahko razbere, katere vrednote 

prevladujejo pri posameznih partnerjih. Glede na to lahko izbere ustrezen način vodenja in 

komunikacije. Moran, Abramson in Moran (2014, 37) navajajo, da najlaže komuniciramo z 

osebami, ki so najbolj podobne nam samim. 

 

Ker pa so timi večinoma heterogeni, je poleg drugih značilnosti pomembno tudi poznavanje 

vrednot članov tima. V času trajanja projektov se člani precej dobro spoznajo med seboj, tako 

v formalnem kot v neformalnem okolju. Formalno spoznavanje poteka prek pisne in ustne 

komunikacije v realnem in virtualnem okolju, še bolj pomembno pa je neformalno spoznavanje, 

ki se vrši na skupnih srečanjih v živo. Člani timov se po navadi najbolj povežejo in največ 
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spoznajo drug o drugem prav v času druženja izven formalnih sestankov. Razlike v vrednotah, 

načinu komuniciranja in osebnostnih značilnostih na neformalnih srečanjih običajno postanejo 

drugotnega pomena, saj se osebe družijo in povežejo v neformalnem okolju v sproščenem 

vzdušju, kar kasneje pozitivno in spodbudno vpliva na resno in nemalokrat stresno delo, ki sledi 

po vrnitvi na domače delovno mesto. Prav srečanja v živo, še posebej tradicionalne projektne 

večerje, zelo pripomorejo h krepitvi medkulturnih kompetenc.  

 

Ljudje se zavemo kulturnih razlik ob dejanjih, ki nas presenetijo. Razumevanje teh razlik pa se 

poraja šele takrat, ko smo dlje časa izpostavljeni tem dejanjem. Da bi se to lahko zgodilo, pa  

naj bi prišli v neposreden stik z drugo kulturo (Holden 2001, 618–619). Skupna druženja so 

torej izrednega pomena za krepitev medkulturnih kompetenc, prav tako pa raziskave kažejo, da 

je medkulturno usposabljanje učinkovito pri razvoju medkulturnih spretnosti in prilagajanju na 

medkulturno okolje (Deresky 2011). 

 

Vodja in člani projekta naj bi tako poslušali drug drugega, se seznanili s kulturnimi razlikami 

in jih poskušali razumeti. Različne vrednote niso nujno ovira pri delu, če se jih sodelavci 

zavedajo. Za boljše delovanje takšnega tima, je potrebno čim bolj jasno definirati potek in način 

dela, komunikacijo, časovne roke, naloge in odgovornosti posameznikov ter postopek 

razreševanja konfliktov. Medsebojno sodelovanje in izmenjava ter dopustitev različnih mnenj 

uspešno prispevata k doseganju zastavljenih smotrov in ciljev. 
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8 SKLEP 

V magistrski nalogi smo proučili in analizirali kompetence in vrednote članov, ki sodelujejo v 

virtualnih timih mednarodnih evropskih projektov s področja izobraževanja. 

 

Proučitev domačih in tujih primarnih ter sekundarnih virov je bila temelj teoretičnih 

raziskovanj, na podlagi katerih smo opredelili raziskovalni problem, definirali namen in cilje 

raziskave, formirali hipoteze ter izbrali ustrezne metode raziskovanja.  

 

Svojo raziskavo smo začeli s primerjavo in kritično obdelavo teoretičnih izhodišč, ugotovitev 

in modelov domačih in tujih avtorjev na področju kompetenc in vrednot v luči virtualnih timov. 

Nadaljevali smo z empiričnim delom, v katerem smo s pomočjo vprašalnika izvedli 

kvantitativno raziskavo ter analizirali pridobljene podatke, s pomočjo katerih smo ugotavljali, 

kako člani projektov Leonardo da Vinci ocenjujejo pomembnost kompetenc in vrednot za delo 

v omenjenih projektih. Teoretične in praktične izsledke raziskave smo na koncu združili in 

uporabili za predloge izboljšanja delovanja mednarodnih timov. 

 

V sklepnem delu magistrske naloge podajamo povzetek ključnih ugotovitev, omejitve in 

predpostavke raziskave ter navajamo prispevek k znanosti in predloge za nadaljnje 

raziskovanje. 

8.1 Povzetek bistvenih ugotovitev 

Management pomeni načrtovanje smotrov in ciljev ter strategij za dosego teh smotrov in ciljev 

(Možina 1994b; Kralj 2003; Tavčar 2006, 25) ter koordinacijo človeških, materialnih in 

finančnih virov (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 20) oziroma vodenje poslov (Brekić 1995a). 

Če vse to izvajamo v več državah, govorimo o mednarodnem managementu (Daft 2010). 

 

Managementa ni brez managerjev. Njihove naloge so planiranje, organiziranje, vodenje, 

kontroliranje (Rozman, Kovač in Koletnik 1993; Možina 1994b), odločanje in etično ravnanje 

v skladu z vrednotami posameznikov in organizacije (Tavčar 1994, 132; Kralj 2003; Tavčar 

2006). Vodenje je vplivanje na delovanje ljudi z namenom doseganja zastavljenih smotrov in 

ciljev (Treven in Sriča 2001, 152; Popović 2013, 6), ustrezne kompetence pa so ključ do 

uspešnosti vodje. Kompetence predstavljajo posameznikove individualne lastnosti (McClelland 

1973), niz vedenj, dejanj, stališč, znanj, sposobnosti, osebnostnih lastnosti in izkušenj, ki jih 

potrebujemo za uspešno opravljanje dela (CIPD 2012; McLagan 1996; Emmerling in Boyatzis 

2012; Majcen 2009). Pridobimo jih s formalnim in neformalnim izobraževanjem ter z 

delovnimi izkušnjami (Boštjančič 2011; Pavlin in drugi 2008; Muršak 2012; Peklaj in drugi 

2009), vendar pa je oseba kompetentna šele takrat, ko zna s temi kompetencami doseči 

zastavljeni smoter in cilj (OECD 2005; Majcen 2009) v ustreznih okoliščinah (Emmerling in 

Boyatzis 2012). 
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Avtorji opredeljujejo več vrst kompetenc, med katerimi bi izpostavili managerske in projektne 

kompetence. Mednje sodijo akcijska naravnanost, upravljanje sprememb, koordinacija, 

ustvarjalnost, vodenje, motiviranje, organizacija, načrtovanje (New 1996, 46),  komunikacijske 

veščine, sposobnost timskega dela, proaktivnost, vizionarstvo, vztrajnost, usmerjenost v 

rezultate, strateško usmerjenost, ambicioznost, vztrajnost, sposobnost učinkovitega odločanja 

in tveganja (Bhardwaj in Punia 2013) ter čustvena inteligentnost (Goleman 1996; Dulewicz in 

Higgs 2003). Za delo na mednarodnih projektih so pomembne še motiviranost za delo v 

mednarodnem okolju in sposobnost mreženja (Jokinen 2004). 

 

Na uspešno delovanje posameznika pa vplivajo tudi vrednote. So posplošena in relativno trajna 

pojmovanja o konkretnih ciljih in pojavih, ki jih vrednotimo kot dobre ali slabe. Pomagajo nam 

usklajevati dejanja, interese, norme, želje, stališča, odločitve in motive (Schwartz 1992; 

Šuštaršič 1992; Musek 1993; Kren-Obran 1995; Musek 2000; Robbins in Judge 2007; Musek 

Lešnik 2008; Ule 2009; Kobal Grum in Musek 2009; Jakič 2010). Kot navajata Musek (1993) 

in Schwartz (2006b), nanje vplivajo življenjske okoliščine (starost, spol, kultura, vzgoja, 

izobrazba ipd.), v njih se odražajo osebnostni značaj ter družbene in kulturne norme, pomembno 

vlogo pa imajo tudi pri delu na na projektih.  

 

Značilnost projekta je, da je ciljno usmerjen proces, opredeljen z nalogami, aktivnostmi in 

metodami dela, časovno in stroškovno omejen, v njem pa sodelujejo strokovnjaki z različnih 

področij (Munns in Bjeirmi 1996; IPMA 2006, 13–14; Hauc 2007; PMI 2008, 5; Kerzner 2009; 

Nemec-Pečjak 2010). Pri proučevanju projektov, predvsem mednarodnih, ne moremo mimo 

pojma virtualnih in mednarodnih timov, saj člani teh projektov večino časa delujejo v 

asinhronem okolju, kar pomeni, da so krajevno in časovno ločeni med seboj. Med vidnejše 

domače in tuje avtorje, ki so se ukvarjali z mednarodnimi timi, spadajo Kohont, Maznevski, 

Bell, Kozlowski, Hertel, Geister in Konrad. Na podlagi študija njihovih del lahko mednarodne 

time opredelimo kot skupino ljudi, ki jo pri svojem delovanju usmerjajo skupni smotri in cilji 

ter končni produkti, h katerim stremijo, za nemoteno delo pa uporabljajo internet in 

informacijsko tehnologijo. 

 

V empiričnem delu magistrske naloge opisujemo kvantitativno raziskavo o pomembnosti 

kompetenc članov mednarodnih projektov in primerjavo njihovih vrednot. V raziskavi je 

sodelovalo 328 oseb iz 31 evropskih držav, od katerih je bila dobra polovica (59 %) žensk in 

nekaj manj kot pol (41 %) moških. Starost večine vprašanih (33 %) se giblje med 30 in 39 let. 

Največ (48 %) med njimi jih je sodelovalo v enem do treh LDV-projektih, 73 % pa jih je imelo 

v zadnjem projektu vlogo koordinatorja oziroma vodje projekta. 

 

Vprašani so večini kompetenc pripisali visoko pomembnost (povprečje povprečij znaša 5,83 na 

lestvici od 1 do 7), najvišje pa so ocenili sposobnost koordinacije aktivnosti (6,39), sposobnost 
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dela z ljudmi iz drugih kulturnih okolij (6,26) ter sposobnost produktivnega sodelovanja z 

drugimi (6,25). To ni presenetljivo, saj je delo na enem mednarodnem projektu le ena od 

mnogih delovnih zadolžitev sodelujočih, med katerimi naj bi posamezniki uspešno krmarili, 

upravljali s svojim časom in koordinirali ostale aktivnosti. Pri tem je za doseganje smotrov in 

ciljev ter kakovostnih rezultatov bistvenega pomena dobro sodelovanje z drugimi in učinkovita 

komunikacija, ki jo Motschnig-Pitrik in Figl (2007) označita kot predpogoj za razvoj vseh 

ostalih kompetenc. 

 

Kot najmanj pomembne so anketiranci navedli znanje na drugih področjih (npr. finance) (5,07), 

sposobnost vzpostavljanja lastne avtoritete (4,93) in profesionalno znanje o drugih državah 

(ekonomsko, družbeno, pravno ipd.) (4,62). 

 

Kljub temu da tako koordinatorji kot partnerji največjo pomembnost pripisujejo sposobnosti 

koordinacije aktivnosti, so statistično značilne razlike pri pojmovanju pomembnih kompetenc 

med koordinatorjih in partnerjih projekta nastale pri tako imenovani kategoriji managerskih 

kompetenc, ki so jih koordinatorji ocenili višje od partnerjev. Mednje spadajo pogajanja, 

iskanje novih priložnosti in idej, koordinacija, motiviranje, poznavanje medkulturnih razlik in 

uveljavljanje avtoritete. Vse naštete kompetence so zelo pomembne za uspešno koordinacijo in 

vodenje projektov, tako da njihovo prisotnosti oziroma odsotnost koordinatorji močno občutijo. 

Za kvalitetno delo in uspešno vodenje projektnih partnerjev naj bi bili dobri pogajalci in 

motivatorji, saj se nekateri partnerji zaradi subjektivnih ali objektivnih razlogov ne držijo 

dogovorjenih obveznosti. Takrat prav pride tudi zmožnost uveljavljanja avtoritete poznavanje 

kulturnih značilnosti partnerjev in iskanje novih idej ter razrešitev.  

 

Tudi pri proučevanju razlik med moškimi in ženskami se je pokazalo, da oboji vidijo 

sposobnost koordinacije aktivnosti kot najpomembnejšo kompetenco za sodelovanje v LDV- 

projektih. Statistična analiza je pokazala, da se vrednotenje kompetenc glede na spol razlikuje 

v tej meri, da so ženske večini kompetenc pripisale višjo pomembnost kot moški, z izjemo 

sposobnosti predstavljanja izdelkov in idej, ki so jo višje ocenili moški.   

 

Pregled razlik po starosti nam pokaže, da starost pri večini kompetenc ne vpliva na njihovo 

pomembnost. Statistično značilna razlika se pokaže le pri strokovnosti ter pisanju  in branju v 

tujem jeziku. Strokovnost bolj cenijo starejši, mlajšim pa se zdi komunikacija v tujem jeziku 

bolj pomembna. To pripisujemo temu, da imajo starejši že veliko izkušenj, na katere se lahko 

zanesejo pri svojem delu, mlajši pa verjetno bolj obvladajo tuje jezike in jim ti olajšajo 

sodelovanje v mednarodnih projektih, zato jih bolj cenijo. 

 

Izkušenost partnerjev v LDV-projektih statistično značilno vpliva na pojmovanje kompetence 

o poznavanju medkulturnih razlik. Ta je bolj pomembna tistim, ki so sodelovali že v več LDV-

projektih. Predvidevamo, da zaradi več izkušenj vedo, kaj potrebujejo za uspešno sodelovanje 
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z mednarodnimi partnerji. Verjetno so se kdaj tudi že opekli pri delu, zato so pozorni na kulturne 

razlike, razlike pri dojemanju odgovornosti in značilnosti ljudi, ki prihajajo iz drugih kultur. Na 

splošno pa smo ugotovili, da so osebe, ki so sodelovale v 10 do 12 LDV-projektih, pomembnost 

kompetenc ocenjevale višje od ostalih skupin. 

 

S pomočjo faktorske analize smo ugotovili, da lahko kompetence združimo v pet skupin: 

delovna učinkovitost, komunikacija in sodelovanje, samostojnost/samoorganizacija, 

medkulturnost ter konflikti in tveganja. Za uspešno delo v mednarodnih timih je pomembnih 

vseh pet skupin kompetenc. 

 

Odgovore na našo anketo smo lahko uporabili za analizo povezanosti med vrednotami in 

kompetencami članov LDV-projektov. Korelacijska analiza je namreč možna le, če imamo za 

istega anketiranca na voljo rezultat za vrednote in kompetence. Korelacijo smo iskali tudi med 

kompetencami in vrednotami sodelujočih v LDV-projektih in ugotovili, da vrednote ne vplivajo  

na vrednotenje posamezne kompetence. Največja pozitivna korelacija (0,18) se tako kaže med 

vrednoto moč in sposobnostjo predvidevanja in upravljanja tveganj, največja negativna (- 0,19) 

pa med vrednoto univerzalizem in sposobnostjo motiviranja drugih. Presenetila nas je predvsem 

nizka korelacija med vrednoto univerzalizem in medkulturnimi kompetencami. Pričakovali bi 

namreč, da imajo sodelujoči, ki delujejo v mednarodnih timih, to vrednoto zelo izrazito. 

Ugotovili smo še, da so vrednote najbolj izražene pri članih LDV-projektov moč, konformnost, 

tradicija, hedonizem in storilnost. Vrednote z dna lestvice zastopanosti so univerzalizem, 

dobrohotnost, samousmerjanje in stimulacija. 

 

Pri geografski analizi vrednot smo se zaradi svojega premajhnega vzorca oprli na 6. krog 

raziskave ESS, s čimer smo proučili vrednote splošne in ne specifične populacije udeležencev 

LDV-projektov. Ta analiza je pokazala podobne značilnosti vzhodnih in južnih Evropejcev na 

eni strani in severnih ter zahodnih na drugi. Pri prvih prevladujejo dobrohotnost, 

samousmerjanje, hedonizem, pri drugih pa storilnost, tradicija, varnost in moč. Največja razlika 

v prisotnosti vrednot med posameznimi državami se kaže pri vrednoti moč in znaša 1,27 točke 

(najbolj izražena v Španiji, najmanj pa v Litvi), najmanjša pa pri stimulaciji (razlika 0,63 točke; 

maksimalna vrednost na Kosovu, minimalna na Islandiji). Največji izziv za koordinatorje 

projektov je zato znati prepoznati različne vrednote članov projekta in vpliv, ki jih imajo na 

potek dela, ter temu ustrezno prilagoditi način vodenja (Routamaa in Hautala 2008, 135; Horii, 

Jin in Levitt 2005). 

 

Kljub uporabi podatkov za splošno populacijo pa je utemeljeno sklepati, da se vrednote 

udeležencev v evropskih projektih ne razlikujejo bistveno od vrednot splošne populacije, saj za 

to, da posameznik sodeluje v evropskem projektu, niso ključne vrednote, temveč bolj njegova 

zaposlitev, kompetence, znanje jezikov, splet okoliščin na delovnem mestu in podobno. Čeprav 

se vrednote lahko spreminjajo (Bardi in Goodwin 2011, Roe in Ester 1999, 9–10), je 
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sodelovanje v evropskih projektih večinoma prekratko, da bi se sprememba odvila v tako 

kratkem času, saj, kot navajajo Musek (1994, 206), Kobal Grum in Musek (2009), so vrednote 

relativno trajna pojmovanja, ki usmerjajo naše interese in vedenje.  

 

Prvo hipotezo, da so za delo v LDV-projektih najbolj pomembne kompetence znanje tujega 

jezika, sposobnost dela z ljudmi iz drugih kultur in sposobnost učinkovitega koordiniranja 

svojih aktivnosti, smo zavrnili. Znanje tujega jezika se je presenetljivo znašlo šele na enajstem 

mestu, sposobnost učinkovitega koordiniranja aktivnosti pa je ovrednotena najviše. 

 

Drugo hipotezo, da med koordinatorji in partnerji LDV-projektov obstajajo statistično značilne 

razlike pri vrednotenju kompetenc, smo zavrnili. Med koordinatorji in partnerji LDV projektov 

ni statistično značilne razlike pri vrednotenju kompetenc. Izjema so tako imenovane 

managerske kompetence (pogajanja, iskanje novih priložnosti in idej, koordinacija, motiviranje, 

poznavanje medkulturnih razlik in uveljavljanje avtoritete), ki jih koordinatorji vrednotijo kot 

bolj pomembne od partnerjev. 

 

Tretjo hipotezo, da se vrednote med evropskimi narodi statistično značilno razlikujejo, lahko 

potrdimo. Obstajajo sicer podobnosti znotraj posameznih regij, vendar pa ni dveh držav, ki bi 

imeli identično razporeditev vrednot. Kot je razvidno iz preglednic 15 in 16, so za severno in 

zahodno Evropo najbolj značilne vrednote storilnost, tradicija in varnost ter nadvrednote 

konzervacija in samopoudarjanje, za južno in vzhodno pa dobrohotnost, samousmerjanje in 

hedonizem pri vrednotah in odprtost za spremembe ter samopreseganje pri nadvrednotah. 

 

Četrto hipotezo, da vrednote posameznika vplivajo na dojemanje pomembnosti kompetenc, 

smo zavrnili. Korelacijska analiza je pokazala, da korelacije med kompetencami in vrednotami 

udeležencev LDV-projektov skoraj ne obstajajo, zato smo sprejeli sklep, da vrednote 

posameznika ne vplivajo na dojemanje pomembnosti kompetenc. 

8.2 Omejitve in predpostavke raziskave 

V magistrski nalogi smo zaznali naslednje vsebinske in metodološke omejitve raziskave: 

− Kljub temu da smo za ocenjevanje odgovorov uporabili deloma prirejena izvirna 

vprašalnika za ocenjevanje vrednot in kompetenc, bi ob ponovni raziskavi poenotili 

ocenjevalno lestvico obeh vprašalnikov, in to tako, da bi se lestvica odgovorov stopnjevala 

v isti smeri. V obstoječi raziskavi so anketiranci na del ankete o vrednotah odgovarjali od 1 

– zelo podoben do 6 – sploh nisem podoben, pri kompetencah pa 1 – zelo malo pomembna, 

7 – zelo pomembna. Tako so nekateri vprašani na drugi del ankete odgovarjali napačno 

(slika 3), saj so predpostavljali primerljivo lestvico odgovorov. 

− Namenski vzorec je vključeval več koordinatorjev (73 %) kot partnerjev (23 %) projekta.  
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− Ker namenski vzorec ni bil reprezentativen za večino držav (premalo odgovorov 

posameznih državljanov), smo morali za geopolitično analizo vrednot uporabiti odgovore 

6. kroga raziskave ESS, izvedene leta 2012. Z uporabo teh rezultatov pa so naši zaključki 

precej bolj generalni, saj ne zajemajo le populacije LDV-projektov, ampak splošno 

populacijo. Te ugotovitve posplošimo na celotno populacijo mednarodnih timov, ne le na 

sodelujoče v projektih LDV. 

− Ker je bil vzorec namenski, ni nujno, da zbrani odgovori predstavljajo mnenje celotne 

populacije. 

Izhajali smo iz naslednjih predpostavk: 

− vrednote splošne populacije so enake vrednotam članov LDV-projektov; 

− raziskava je bila opravljena na vzorcu LDV-projektov, vendar predpostavljamo, da se da 

njena spoznanja posplošiti na splošno populacijo; 

− ker vzorec ni bil naključen in ker je bil delež vrnjenih vprašalnikov manjši od 25 %, lahko 

le predpostavljamo, da zbrani odgovori predstavljajo mnenje celotne populacije. 

8.3 Prispevek k znanosti 

Poleg strnjenega in preglednega teoretičnega dela o mednarodnih timih, kompetencah in 

vrednotah sta glavna prispevka magistrske naloge k znanosti predvsem mednarodna študija 

kompetenc članov mednarodnih projektov in inovativni pristop k analizi vrednot po evropskih 

državah. 

 

Na podlagi študije kompetenc smo s pomočjo faktorske analize zasnovali izvirni prikaz petih 

kompetenčnih skupin, piramido pomembnosti kompetenc za mednarodne time in delo v 

mednarodnih projektih. S pomočjo geopolitične porazdelitve vrednot z zemljevidi pa 

predstavljamo napreden prikaz značilnosti, specifičnih za določeno geografsko področje. 

 

Izide raziskave lahko posplošimo na druge mednarodne projekte s področja izobraževanja, saj 

je študija zajemala mednarodne time v visoko zahtevnih mednarodnih projektih. Obenem 

podajamo odlično izhodišče za nadaljnje raziskave o tem, kako premostiti razlike v mednarodno 

sestavljenih ekipah v različnih projektih. 

8.4 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Z empirično raziskavo smo ugotavljali vrednote in kompetence članov, udeleženih v projektih 

LDV. Kot omenjeno, gre za projekte, v katerih sodelujejo evropski deležniki poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja. Rezultati so pokazali kompetenčne sete, ki jih člani za delo v 

mednarodnih projektih najbolj cenijo, obenem pa tudi to, da ni statistično značilne korelacije 

med kompetencami in vrednotami sodelujočih.  
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V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno preveriti, ali podobne ugotovitve veljajo tudi na 

področju industrije in multinacionalnih podjetij, ki imajo aktivne mednarodne time. 

 

Raziskava ESS nudi odlično izhodišče za preverjanje trditve Muska in Kobal Grumove (2009, 

241) o relativni trajnosti vrednot. Že od leta 2002 namreč poteka v intervalih na dve leti in tako 

omogoča dobre pogoje za primerjavo in analizo morebitnega spreminjanja vrednot skozi čas. 

Zadnji dostopni podatki so iz leta 2012. Primerjava vrednot za vseh šest izvedenih meritev (iz 

let 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 in 2012) bi pokazala preglednejšo sliko o tem, ali se politične, 

informacijske in socialne spremembe v svetu odražajo tudi pri spremembah vrednot 

Evropejcev. 

 

Z nadaljnjim raziskovalnim delom bi bilo smiselno razviti orodje, ki bi pomagalo izbrati 

ustrezne sodelavce za sodelovanje v mednarodnih timih. Orodje bi nudilo preverjanje 

obstoječih kompetenc in vključevalo izobraževalni program za njihovo pridobitev ali 

dopolnitev. Prav tako bi bilo koristno razviti usposabljanje za vodenje mednarodnih projektov 

(stili vodenja, način komunikacije, obvladovanje tveganj ipd.). 

 

Raziskava o vrednotah, ki so jo v letih 1997 in 1998 izvedli Florjančič in sodelavci (Florjančič 

in drugi 2000) na vzorcu 100 slovenskih managerjev, je pokazala, da ti najvišje cenijo delovno 

učinkovitost, ustvarjalnost in izpolnjevanje dolžnosti. Izkazalo se je, da managerji v različnem 

starostnem obdobju različno pojmujejo pomembna življenjska področja. V nadaljnjih 

raziskovanjih bi lahko izvedli tudi primerjavo slovenskih managerjev z managerji mednarodnih 

projektov. 
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Survey on competences and values in LDV projects 

 

Please take some time to complete the following survey. It should only take about 10 minutes. 

Your responses are voluntary and will be anonymous. They will not be identified by individual. 

All responses will be compiled together and analyzed as a group. Survey results will be 

published in my master's thesis. All questions require an answer in order to progress through 

the survey. 

 

If you have any questions or concerns, please contact me at ursa.naversnik@gmail.com. 

 

Thank you, 

Urša Naveršnik 

University of Primorska, Faculty of Management, Koper, Slovenia 

 

These questions are about you and the time you have spent working in international projects. 

In responding to the questions, please choose the appropriate answer.  

 

1. Gender:  

˗ Female  

˗ Male  

 

2. How old are you?  

˗ under 20  

˗ 20-29  

˗ 30-39  

˗ 40-49  

˗ 50-59  

˗ 60 and above  

 

3. What is your nationality?  

˗ Albania  

˗ Andorra  

˗ Austria  

˗ Belarus  

˗ Belgium  

˗ Bosnia and Herzegovina  

˗ Bulgaria  

˗ Cyprus  

˗ Croatia  

˗ Czech Republic  
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˗ Denmark  

˗ Estonia  

˗ Finland  

˗ France  

˗ Germany  

˗ Greece  

˗ Hungary  

˗ Iceland  

˗ Ireland  

˗ Italy  

˗ Latvia  

˗ Liechenstein  

˗ Lithuania  

˗ Luxembourg  

˗ Republic of Macedonia  

˗ Malta  

˗ Moldova  

˗ Monaco  

˗ Montenegro  

˗ Netherlands  

˗ Norway  

˗ Poland  

˗ Portugal  

˗ Romania  

˗ Serbia  

˗ Slovakia  

˗ Slovenia  

˗ Spain  

˗ Sweden  

˗ Switzerland  

˗ San Marino  

˗ Turkey  

˗ Ukraine  

˗ United Kingdom  

 

4. What was your last status in the Leonardo da Vinci project?  

Note: if your organization submitted an application for all the partnership, you were a project 

coordinator, if not, you were a project partner.  

˗ Project coordinator  

˗ Project partner  
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5. How many Leonardo da Vinci projects have you personally been involved in in the last 

5 years?  

˗ 1 - 3  

˗ 4 - 6  

˗ 7 - 9  

˗ 10 - 12  

˗ 13 or more  

 

6. Human values (PVQ-21) 

Here we briefly describe some people. Please read each description and tick the box on each 

line that shows how much each person is or is not like you.  

 

Please choose the appropriate 

response for each item: 

1 

Very 

much 

like 

me. 

2 3 4 5 

6 

Not 

like 

me at 

all. 

 

Thinking up new ideas and being 

creative is important to her. She 

likes to do things in her own original 

way. 

1 2 3 4 5 6 

It is important to her to be rich. She 

wants to have a lot of money and 

expensive things. 

1 2 3 4 5 6 

She thinks it is important that every 

person in the world should be 

treated equally. She believes 

everyone should have equal 

opportunities in life. 

1 2 3 4 5 6 

It's important to her to show her 

abilities. She wants people to admire 

what she does. 

1 2 3 4 5 6 

It is important to her to live in secure 

surroundings. She avoids anything 

that might endanger her safety. 

1 2 3 4 5 6 

She likes surprises and is always 

looking for new things to do. She 
1 2 3 4 5 6 
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Please choose the appropriate 

response for each item: 

1 

Very 

much 

like 

me. 

2 3 4 5 

6 

Not 

like 

me at 

all. 

 

thinks it is important to do lots of 

different things in life.  

She believes that people should do 

what they're told.  She thinks people 

should follow rules at all times, even 

when no-one is watching.  

1 2 3 4 5 6 

It is important to her to listen to 

people who are different from her. 

Even when she disagrees with them, 

she still wants to understand them. 

1 2 3 4 5 6 

It is important to her to be humble 

and modest. She tries not to draw 

attention to herself. 

1 2 3 4 5 6 

Having a good time is important to 

her. She likes to “spoil” herself. 
1 2 3 4 5 6 

It is important to herto make her 

own decisions about what she does. 

She likes to be free and not depend 

on others. 

1 2 3 4 5 6 

It's very important to herto help the 

people around her. She wants to care 

for their well-being.  

1 2 3 4 5 6 

Being very successful is important 

to her. She hopes people will 

recognize her achievements.  

1 2 3 4 5 6 

It is important to herthat the 

government ensures hrt safety 

against all threats. She wants the 

state to be strong so it can defend its 

citizens. 

1 2 3 4 5 6 

She looks for adventures and likes to 

take risks. She wants to have an 

exciting life. 

1 2 3 4 5 6 



Priloga 1 

 

Please choose the appropriate 

response for each item: 

1 

Very 

much 

like 

me. 

2 3 4 5 

6 

Not 

like 

me at 

all. 

 

It is important to her always to 

behave properly. She wants to avoid 

doing anything people would say is 

wrong. 

1 2 3 4 5 6 

It is important to her to get respect 

from others. She wants people to do 

what she says. 

1 2 3 4 5 6 

It is important to herto be loyal to 

her friends. She wants to devote 

herself to people close to her.  

1 2 3 4 5 6 

She strongly believes that people 

should care for nature. Looking after 

the environment is important to her. 

1 2 3 4 5 6 

Tradition is important to her. She 

tries to follow the customs handed 

down by her religion or her family. 

1 2 3 4 5 6 

She seeks every chance She can to 

have fun. It is important to herto do 

things that give herpleasure. 

1 2 3 4 5 6 

   

             

7. Competencies 

Below is a list of competencies. In your opinion, what is the required level of each competence 

to succesfully participate in EU projects? 

 

Please choose the appropriate 

response for each item. 

1 

Very 

low 

2 3 4 5 6 

7 

Very 

high 

Mastery of your own field or 

discipline. 
1 2 3 4 5 6 7 

Knowledge of other fields or 

disciplines (i. e. finances). 
1 2 3 4 5 6 7 

Ability to adapt to changes. 1 2 3 4 5 6 7 
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Please choose the appropriate 

response for each item. 

1 

Very 

low 

2 3 4 5 6 

7 

Very 

high 

Ability to rapidly acquire new 

knowledge. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ability to negotiate effectively. 1 2 3 4 5 6 7 

Ability to perform well under 

pressure. 
1 2 3 4 5 6 7 

Alertness to new opportunities. 1 2 3 4 5 6 7 

Ability to coordinate activities. 1 2 3 4 5 6 7 

Ability to use time efficiently. 1 2 3 4 5 6 7 

Ability to work productively with 

others. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ability to mobilize the capacities 

of others. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ability to make your meaning 

clear to others. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ability to assert your authority. 1 2 3 4 5 6 7 

Ability to use computers and the 

internet. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ability to come up with new 

ideas and solutions. 
1 2 3 4 5 6 7 

Willingness to question your own 

and others' ideas. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ability to present products, ideas 

or reports to an audience.  
1 2 3 4 5 6 7 

Ability to write reports, memos 

or documents. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ability to write and speak in a 

foreign language. 
1 2 3 4 5 6 7 

Professional knowledge of other 

countries (economy, society, 

legislature ...). 

1 2 3 4 5 6 7 

Knowledge of intercultural 

differences. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ability to work with people from 

other cultures. 
1 2 3 4 5 6 7 

Ability to manage conflicts. 1 2 3 4 5 6 7 
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Please choose the appropriate 

response for each item. 

1 

Very 

low 

2 3 4 5 6 

7 

Very 

high 

Ability to anticipate and manage 

risks. 
1 2 3 4 5 6 7 

  

Thank you for taking the time to complete this survey. 

 


