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UVOD 
 
MEDNARODNO PODJETNIŠTVO  
 
Katalog znanj  ZA MEDNARODNO PODJETNIŠTVO,  ki   temelji na  evropskem  sistemu kreditnih točk 
v poklicnem izobraževanju in usposabljanju – ECVET je razvil portugalski  Center  CECOA - Centro de 
Formação Profissional para o Comércio e Afins (Center za poklicno trgovsko izobraževanje). 
 
Katalog znanj je nastal v   okviru evropskega projekta INTENT, v programu Leonardo da Vinci - Prenos 
inovacij v obdobju 2007 do 2013. 
 
Pri  pripravi tega dokumenta so bili izvedeni vsi varnostni ukrepi, založnik in avtor pa kljub temu ne 
prevzemata nobene odgovornosti za napake ali izpustitve oziroma za škodo, ki je posledica uporabe 
podatkov, vsebovanih v pričujočem dokumentu, oziroma uporabe morebitnih programov in izvorne kode, 
ki so morda priloženi. Ne založnik ne avtor v nobenem primeru pravno ne odgovarjata za kakršno koli 
izgubo dobička ali poslovno škodo, ki je bil, posredno ali neposredno, povzročena oziroma je bila 
domnevno povzročena s pričujočim dokumentom. 
 
Bruselj, december 2008 

Posebna zahvala gre: 
Vsem strokovnjakom in projektnim partnerjem, ki so prispevali k razvoju  
kataloga znanj. 
 
Vsem ostalim udeležencem  na Nizozemskem in Portugalskem ter v 
Franciji, Belgiji, Nemčiji, Italiji, Romuniji in Sloveniji za njihovo 
pripravljenost in  sodelovanje na  sestankih, na katerih so se 
izmenjavale zamisli in se sklepale nove vezi. 
 
Vsem strateškim partnerjem projekta INTENT za podporo in predanost  
k projektu. 
 
  

Založniška organizacija: 
Kenniscentrum Handel, NL 
 
Glavni urednik in 
oblikovalec:: 
P. van den Bosch, EVTA (BE) 
 
Tehnični urednik: 
C. Dimas, CECOA (PT) 
 
Koordinator: 
P. Mare, KC Handel (NL) 
 
Sestavilo: 
Evropsko združenje za 
poklicno usposabljanje (BE) 



 

4 od 10  

Okvir 
 
Osrednja tema projekta je    MEDNARODNO PODJETNIŠTVO, s poudarkom na znanju, sposobnostih in 
vedenju potrebnih za premagovanje   kulturnih razlik v mednarodnem okolju. Poudarek je torej  na 
medkulturni kompetenci, ki je še kako pomembna za posameznike,  ki želijo delovati kot podjetniki v 
mednarodnem okolju. 
 
V skladu s sporočilom Evropske komisije z naslovom  »Izvajanje lizbonskega programa Skupnosti: 
Izvajanje podjetniške miselnosti preko izobraževanja in učenja« je  PODJETNIŠTVO  ključna 
kompetenca, ki omogoča osebnostno rast,  večjo zaposljivost  in   osebne izpolnitev. Opredeljena je  kot 
»zmožnost posameznika, da zamisli spreminja v dejanja«. Podjetništvo torej  ne pomeni zmožnost 
posameznika, da ustanovi  svoje   podjetje, temveč zmožnost posameznika, da v procesu udejanja zamisli 
uporabi niz različnih sposobnosti, kot so kreativnost, inovativnost, samozaupanje,  prevzemanje 
tveganja…  V bistvu gre  za vprašanje »miselnosti« ter »vedenjskih, osebnih in socialnih  zmožnosti/stališč 
posameznika.  
 
 MEDNARODNO PODJETNIŠTVO lahko torej opredelimo kot »zmožnost posameznika, da 
spreminja zamisli v dejanja v mednarodnem okolju«. 
 
V skladu z »Delovnim programom za izobraževanje in usposabljanje 2010« se podjetništvo  uvršča med 
osem ključnih kompetenc  vseživljenjskega učenja, ki je potrebno za boljšo  socialno vključenost v družbo, 
aktivno državljanstvo  ter večjo zaposljivost posameznika. 
 
V družbi, v kateri je poglavitni element globalizacija, evropske in svetovne dimenzije poslovanja pa 
neizogibno dejstvo, je zmožnost uporabe »podjetniške kompetence« v mednarodnem okolju izjemno 
pomembna. 
 
Čeprav smo si vsi enotni, da lahko sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja  v veliki meri uspešno 
prispeva k spopadanju s podjetniškimi izzivi znotraj EU, pa  sistemi formalnega  izobraževanja  v Evropi 
ne spodbujajo razvoja podjetništva. Poleg tega se je izkazalo, da kulturne razlike  ter sposobnost 
uspešnega obvladovanja in premagovanja kulturne raznolikosti predstavljajo eno večjih ovir pri razvoju 
mednarodnega podjetništva, kar so pokazali tudi rezultati opravljene raziskave  v okviru projekta LdV-
INTENT. 
 
Tako projekt LdV-INTENT predstavlja odgovor na  niz vprašanj, saj je njegov osnovni namen razvoj 
kataloga znanj za mednarodno podjetništvo in ustreznega programa usposabljanja. Namen programa 
usposabljanja je    razvoj mehkih  spretnosti  na področju  podjetništva v mednarodnem/multi-kulturnem 
okolju ter  ozaveščanje  za delovanje v multikulturnem okolju. Ta skupek dejavnikov je delovna skupin 
 poimenovala MEDKULTURNA INTELIGENCA. 
 
Kaj je pravzaprav MEDKULTURNA INTELIGENCA? Če upoštevamo vse gornje navedbe in namen 
projekta, lahko medkulturno inteligenco označimo kot »zmožnost posameznika, da prestopi meje 
lastne kulture in uspešno dela z drugimi posamezniki, ki prihajajo iz drugačnih, različnih 
jezikovnih in kulturnih okolij« (Vir: Fantini).  
Navedeno predstavlja  podlago za pripravo kataloga znanj za  MEDNARODNO PODJETNIŠTVO, ki je v 
skladu z namenom projekta »sposobnost posameznika, da pri skupnem delu s pripadniki različnih 

jezikovnih in kulturnih okolij spreminja zamisli v dejanja«. 
 
Z metodološkega stališča in zato, ker je bilo lažje opredeliti niz znanj,  sposobnosti in vedenja potrebnih 
za učinkovito in ustrezno delovanje v mednarodnem okolju,  so partnerji kot izhodišče upoštevali 
značilno poslovno okolje, in sicer okolje mednarodne trgovine. Na podlagi tega so partnerji opisali  
tri glavne kompetence, ki so kot primer   predstavljene   v nadaljevanju: 
 

V bistvu lahko pri obeh predstavljenih konceptih – MEDNARODNEMU PODJETNIŠTVU in 
MEDKULTURNI INTELIGENCI – naletimo na podoben niz sposobnosti, ki so pri vzajemnem 
sodelovanju z drugimi potrebne za učinkovito in ustrezno delovanje v mednarodnem okolju. 
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1. kompetenca Iskanje, vzpostavitev in uresničevanje poslovnih priložnosti na mednarodni 
ravni 

Primeri:  Iskanje in nadzorovanje poslovnih priložnosti na mednarodni ravni 
 Raziskovanje prisotnosti na mednarodnem trgu 
 Vzpostavitev lokalnih podružnic v tujini 
 Oblikovanje in načrtovanje strategije mednarodnega podjetja 

  
2. kompetenca Priprava, organizacija izvedba in nadaljnje spremljanje ter sodelovanje pri 

mednarodnih aktivnosti 
Primeri:  Oblikovanje in vpeljava novih rešitev, izdelkov in storitev, ki so namenjene 

kupcem na mednarodnem trgu 
 Usmerjanje poslovnih projektov za delovanje na mednarodni ravni 
 Ukvarjanje z mednarodno mobilnostjo in aktivnostmi, povezanimi z izselitvijo, 

oziroma vključenostjo  
 Organiziranje in usklajevanje dogodkov (sejmov, razstav, seminarjev itd.) v tujini 

ali vključevanje tujcev v to dejavnost 
 Poslovanje s  kupci oziroma organi oblasti iz tujine 

 
3. kompetenca Upravljanje z raznovrstnimi odnosi in stiki v različnih okoljih in kulturah 
Primeri:  Delo in/ali vodenje multikulturnega tima/delovne skupine 

 Nudenje zaposlitve v multikulturnih  timih  in njihovo razvijanje  
 Komuniciranje s kupci, poslovnimi partnerji in dobavitelji v različnih delih sveta 

(preko osebnih stikov, telefona, pisne komunikacije, telefaksa, elektronske pošte 
itd.). 

 Upravljanje mednarodnih poslovnih stikov 
 Pridobivanje zaupanja/sodelovanja strank, poslovnih partnerjev in zaposlenih 
 Razreševanje medkulturnih sporov 
 Udeležba v mednarodnih pogajanjih/prodaji 
 Udeležba na medkulturnih srečanjih 
 Ukvarjanje z mednarodno mobilnostjo in aktivnostmi, povezanimi z izselitvijo, 

oziroma vključenostjo 
 Organiziranje in usklajevanje dogodkov (sejmov, razstav, seminarjev itd.) v tujini 

ali vključevanje tujcev v to dejavnost 
 
Za popolno razumevanje  kataloga znanj je  pomembno poudariti, da je bil poslovni kontekst 
uporabljen zgolj v metodološke namene in brez kakršnega koli namena opisovanja »posameznega 
poslovnega profila«, v katerem bodo uporabljeni znanja,  sposobnosti in vedenje. Potrebno je 
izpostaviti, da se lahko posamezniki vključujejo v te aktivnosti na različnih ravneh (kot na primer: 
nekdo je lahko podjetnik, ki namerava ustanoviti podjetje v tujini, ali pomočnik, ki je vključen v aktivnost 
nadzorovanja mednarodnega poslovanja) in v različnih geografskih okoljih (na primer: na državni ravni 
– organizacija dogodka v državi, iz katere posameznik izhaja, vendar so pri tem vključeni ljudje, ki prihajajo 
iz drugih držav/kulturnih okolij ali vzpostavitev lokalnih podružnic v tujini) ter v različnih panogah (na 
primer: mednarodna trgovina, turizem), iz česar sledi, da potrebujejo različne ravni opredeljenih 
znanj,  sposobnosti in vedenja. Dejansko opredeljena znanja,  sposobnosti in vedenje  niso značilni za 
eno samo panogo ( podobne veščine so na primer potrebne ne le na področju mednarodne trgovine, pač 
pa tudi v storitveni panogi in turizmu). 
 
Zato bodo partnerji projekta v delovnem paketu št. 4 projekta opredelili program usposabljanja, 
organiziranega na tak način, da ga lahko uporabijo  v različnih  sistemih poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja pri različnih nacionalnih kvalifikacijah in na različnih  ravneh.  

 

Definicije nekaterih pojmov 
 
Znanje:  dejstva, načela, teorije in običaji, ki se navezujejo na področje dela ali študija 
Spretnosti: uporaba znanja in izkušenj za dokončanje nalog in rešitev težav (kognitivno in 

praktično). 
Kompetence: raven delovanja v določenem okolju (različne ravni samostojnosti in 

odgovornosti), strokovni odnos in vedenje; izražena kot »zmožnost za« 
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Katalog znanj   Mednarodno podjetništvo 
 

 ZNANJE SPOSOBNOSTI RAVNANJE/VEDENJE 

Kompetenca 1:  

Iskanje, vzpostavljanje in 
uresničevanje poslovnih 
priložnosti na 
mednarodni ravni 
 

 

Komptenca 2:  

Priprava, organizacija,  
sodelovanje, izvajanje  in 
spremljanje 
mednarodnih aktivnosti 
 

 

Kompetenca 3:  

Upravljanje z 
raznovrstnimi odnosi in 
stiki v različnih 
kontekstih in kulturah 
 

Z1.  Opredelitve pojmov : 
-  Osnove podjetništva 
-  Podjetniški proces 
-  Vloga in odgovornost 

podjetnika 
-  Družbeno odgovorno 

podjetništvo 
 
Z.2. Določanje ciljev: 

-  Strateški in operativni cilji 
-  Vodstvene lastnosti 
-  Tehnike kreativnega mišljenja 

 
Z.3. Nadzorovanje poslovanja in upravljanje z 

znanjem : 
- Raznolikost, kompleksnost in dvojnost delovanja 
v globalnem okolju 
 
- Temeljni svetovni trendi v političnih, ekonomskih, 
poslovnih in socialnih sferah 
 
-Usposobljenost za reševanje izzivov, povezanih z 
globalizacijo in tehnološkimi inovacijami 
 
- Nadzorovanje okolja/trgov z ekonomskega, 
političnega, pravnega in trgovinskega vidika 

 
- Tehnike za nadzorovanje poslovanja 
 
 
Z.4. Tehnike pogajanj & uveljavljanje vpliva: 

-  Srtategije, modeli in tehnike 
pogajanj 

-  Poznavanje običajev pri 
pogajanjih v ciljnih državah 

 
Z.5. Upravljanje s časom: 

-  Načrtovanje ob upoštevanju 
zastavljenih ciljev 

-  Določitev prioritet 
-  Metode in orodja za osebno 

organiziranje  in upravljanje s časom 
 

S.1. Določanje ciljev za uvelajvitev sprememb 
in izboljšanje poslovanja v skladu z 
ugotovljenimi možnostmi 

S.2. Razumevanje potreb in prioritet kupcev 

S.3. Generiranje in prilagajanje  inovativnih idej 

S.4. Nekonvencionalno razmišljanje (thinking 
out of box)  

S.5. Pridobivanje in uporaba pomembnih 
informacij iz različnih virov (stalno 
nadzorovanje dogajanja) 

S.6. Identificiranje  prednosti in slabosti 

S.7. Vplivanje na druge  in uveljavljanje svojih 
idej ter pogajalskih stališč 

S.8. Določanje prioritet ocenjevanje tveganja in 
sprejemanje odločitev 

S.9. Obravnavanje ključnih nalog in težav na 
logičen način korak za korakom 

S.10. Določanje visokih ciljev zase in za druge z 
namenom doseganja skupnih ciljev v 
zastavljenih  rokih 

S.11. Vzdrževanje učinkovitosti v  
spreminjajočem se okolju 

S.12.    Neprestano preverjanje  zadovoljstva 
kupcev 

S.13. Razumevanje vpliva vseh dejavnikov na  
poslovne rezultate 

S.14. Delo, sodelovanje in delegiranje nalog v 
multikulturnem timu. 

S.15. Vodenje in motiviranje ljudi iz različnih 
kulturnih okolij. 

S.16. Obvladovanje konflikotv ob upoštevanju 
vseh, ki so vanje vpleteni 

V.1.  Sprejeti razlike kot izziv in priložnost za 
učenje 

V.2. Cilje tima postaviti pred osebne cilje  

V.3. Sprejeti odgovornost na delovnem mestu 

V.4        Uravnotežiti napredek glede na  cilje z 
vključevanjem vseh vpletenih strani 

V.5. Biti energičen 

V.6. Biti samostojen 

V.7. Biti radoveden 

V.8. Biti vztrajen 

V.9. Biti čustveno inteligenten 

V.10. Soočustvovati 

V.11. Biti samostojen pri določanju prednostnih 
nalog 

V.12. Biti odprt 

V.13. Biti osebno odgovoren 

V.14. Biti proaktiven 

V.15. Be realističen 

V.16. Poznati sebe/samopodoba 

V.17.    Biti samozavesten 

V.18. Spremeniti pogled na stvari/dogajanja 

V.19. Sprejemati odločitve, ki so zaupanja 
vredne 

V.20. Pooblastiti druge 

V.21. Izražati solidarnost 

V.22. Določiti prioritete 

V.23. Usklajeno ravnati 

V.24. Biti odprt za različne rešitve 
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 ZNANJE SPOSOBNOSTI RAVNANJE/VEDENJE 
Z.6. Čustvena inteligenca 

-  Obvladovanje stresa in čustev, 
ki vpliva na delovanje, premagovanje 
kulturnega šoka 

 
Z.7. Kulturološki pojmi & multikulturni modeli 

upravljanja : 
-  Nacionalni, regionalni, 

sektorski, podjetniški, osebne kulture 
-  Prepoznavanje in primerjanje 

kulturnih razlik: Hofstede, Hall, 
Trompenaars (poenostavljene različice) 

 
Z.8. Tehnike poročanja v različnih kulturnih 

okoljih 
-  Kulturni običaji/ 

navade/postopki/poslovni kodeks  
-  Različne strategije za 

mednarodno poslovanje 
-  Možne težave pri poslovanju v 

državi 
  
 Kulturne razlike glede na državo/kulturo: 
 a)Razlike, ki jih z lahkoto identificiramo: 

politika geografski položaj,  zgodovina, 
gospodarstvo, vera,  prehranjevalne 
navade, oblačenje, kulturna praznovanja, 
kodeksi, kaj se sme in kaj ne, šale…  

  
b) Razlike, ki jih težje prepoznamo: 
prepričanja, vrednote, svetovni nazor, načini 
izražanja, pravila pri  vzposatvljanju 
medsebojnih stikov, načini sprejemanja 
stvari, stili komunikacije, načini spopadanja 
z dilemami, poslovni običaji, delovni čas, 
ravnanje 

 
Z.9. Medkulturna komunikacija: Kako kultura 

vpliva na človekovo komunikacijoi na 
individualni in poslovni ravni 

 
Z.9.1.Zaznavanje 
-  Poznavanje pojmov: vrednote, 

norme, medkulturna, multikultura, 
kulturna raznolikost, etnocentrizem. 

S.17. Reševanje problemov ob upoštevanju 
interesov vseh, ki so vanje vpleteni 

S.18. Upoštevanje in odzivanje na povratne 
informacije, ne da bi bili ogroženi 
dolgoročni cilji 

S.19. Pridobivanje podpore sodelavcev in 
njihove zavezanosti k skupnim ciljem 

S.20. Identificiranje lastnih kulturnih referenc in 
zaznavanje njihovega vpliva na vedenje 

S.21. Prepoznavanje kulturnih elementov v 
vedenju drugih ljudi 

S.22. Pozitivno presojanje vedenja drugih ljudi 

S23. Spoštovanje lastnih vrednot in kultur ter 
vrednot in kultur drugih 

S.24. Preoblikovanje znanja o razlikah o tem 
»kako te vidijo drugi« in o tem » kako se 
vidiš sam« v učinkovite strategije 
sporazumevanja 

S.25. prepoznavanje  osebnih stereotipov in 
njihovega vpliva na delovanje 

S.26. Sprejemanje in obvladovanje 
kompleksnosti 

S.27. Prilagajanje lastnega načina 
komuniciranja kulturnemu ozadju 
sogovornika 

S.28. Izražanje lastnih mnenj in prepričanj ne da 
bi to vplivalo na dobra medsebojna 
razmerja z drugimi 

S.29. Pojasnevanje in preverjanje razumevanja 
ter združevanje/zpostavitev razmerij med 
jezikovnim izražanjem in kulturno vsebino 

S.30. Razvijanje  strategij sporazumevanja za 
premostitev morebitnih nesoglasij 

S.31. Vodenje ter vzpodbujanje  različnih vrst 
sestankov/delovnih skupin, ki vključujejo 
ljudi iz različnih kulturnih okolij 

V.25. Izboljševati stvari 

V.26. Aktivno poslušati 

V.27. Gledati naprej preko meja trenutne 
situacije 

V.28. Obvladovati več nalog hkrati 

V.29. Obvladovati stres 

V.30. Upravljati s časom 

V.31. Motivirati sebe za učenje 

V.32. Delovati v izrednih okoliščinah 

V.33. Biti ciljno usmerjen in prožen pri  uporabi 
različnih pristopov 

V.34. Preložiti presoje 

V.35. Odzivati se  na nove in dvoumne situacije 
brez opaznega nelagodja 

V.36. Spoštovati druge  

V.37. Biti samomotiviran 

V.38. Samonadzor 

V.39. Izražati prožnost in prilagodljivost svojega 
vedenja  različnim zahtevam in situacijam 

V.40. Izražati dojemljivost 

V.41. Omejitev širjenja dvomov v druge kulture 
in zaverovanosti v lastno kulturo 

V.42. Dajati pobude 

V.43. Sprejeti tveganja 

V.44. Kritčno razmišljati in analizirati  
stvari/dogajanja 

V.45. Razmišljati kreativno 

V.46. Dopuščati dvoumne situacije 

V.47. Dopuščati razlike 

V.48. Zaupati  

V.49. Razumeti  zaskrbljenost in motive drugih 
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 ZNANJE SPOSOBNOSTI RAVNANJE/VEDENJE 
-  Kako vidite lastne kulturne 

norme/običaje/postopke-poglavitne 
zančilnosti 

-  Etnocentrizem 
-  Osebna/nacionalna identiteta 
-  Razlike med posploševanjem 

in stereotipi 
-  Prepoznavanje pojma 

relativnost v kulturnih vzorcih 
 

Z.9.2. Vedenjski stili  in miselni vzorci 
 
patterns; decision making styles 
and effect on interpersonal 
communication 
(inductive/deductive; 
abstract/concrete, 
empirical/rational; 
convergent/divergent, 
alphabetic/analphabetic; 
logical/pre-logic) 
-  Miselni vzorci  pri presojanju: 

strateško, čustveno  , realistično 
mišljenje 

-  Miselni vzorci v procesu 
mišljenja: racionalno, sistematično 
razmišljanje, razmišljanje po vzorcu 
»vzrok in posledica«,  kontingenten 
način razmišljanja  

 
Z.9.3 Načini neverbalne komunikacije 
-  proksemika (položaj in gibanje 

ljudi v prostoru) 
-  kinezika (govorica telesa) 
-  haptika (dotik) 
-  okulezika (komuniciranje z 

očmi) 
-  Odnos različnih kultur do 

fizičnega kontakta, očesnega kontakta 
itd. 

 
Z.9.4.Prednosti/izzivi medkulturnega okolja 
-  Delovanje in vodenje 

medkulturnih timov 

S.32. Prepoznavanje vlog in odgovornosti v 
medkulturnem kontekstu 

S.33. Vzpostavljanje  in vzdrževanje mrež 
poslovnih kontaktov znotraj in izven 
podjetja/države, ki lahko pripomorejo k 
uspehu poslovanja 

S.34. Podajanje izčrpnih in točnih  informacij v 
ustrezni pisni in govorni obliki 

S.35. Sprejemanje in vključevanje kulturnih 
razlik v delovne procese in procese 
sprejemanja odločitev 

S.36. Upoštevanje različnih načinov vodenja 
pogajanj pri  delovanju z drugimi kulturami 

S.37. Uporabljanje ustreznega jezika pri stikih s 
tujci 

S.38. Prilagajanje lastenga jezika ob 
upoštevanju tega, kar je sprejemljivo za 
druge 

S.39. Razumevanje  drugih kultur s pomočjo 
govorice telesa ter neverbalne 
komunikacije  

S.40. Iskanje rešitev z najugodnejšim izidom 
(win-win solution) za vse vpletene v 
morebitnih konfliktnih situacijah v katerih 
ljudje prihajajo iz različnih kulturnih okolij 
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 ZNANJE SPOSOBNOSTI RAVNANJE/VEDENJE 
-  Vodenje multikulturnih  

projektnih timov 
-  Priprava, vodenje in 

ocenjevanje multikulturnih sestankov 
-  Mreženje 
 
Z.9.5. Obvladovanje konfliktov 
-  Medkulturni konflikti  
-  Obvladovanje konfliktov 

tehnike/tehnike reševanja sporov 
-  Koncept: » win-win » situacije 

pri reševanju sporov  
-  Uveljavljeni pristopi pri 

reševanju sporov, ki so značilni za 
države/kulture iz katerih prihajajo 
udeleženci. 
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