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Pomembno je kar najhitreje preiti od kon-
cepta kooperacije do operativne izpeljave. 
Kooperacije, ki se predolgo ukvarjajo z obli-
kovanjem in zagotavljanjem idealnih pogo-
jev, pogosto niso uspešne zaradi nestrpnosti 
udeleženih, ki ne zaznajo nobenega vidnega 
poslovnega poteka kooperacije.

Za operativno izpeljavo in dolgoročni me-
nedžment kooperacije je pomembno, da so 
vključeni vsi kooperacijski partnerji. Zaneslji-
vost in medsebojno zaupanje sta neobho-
dno potrebna in za vse sodelujoče morajo 
obstajati veljavna pravila igre.  Poleg tega je 
zelo pomembna sestava tima ter uspešna 
integracija novih sodelavcev in sodelavk. 
Vedno je potrebno zagotoviti, da so na voljo 
potrebni časovni in finančni viri. V rednih 
časovnih razmakih je potrebno preverjati, če 
so bili zastavljeni ciji doseženi in skupaj se 
je potrebno odzvati na spremembe okvirnih 
pogojev v podjetju samem ali v zunanjem 
okolju.

SODELOVANJE V OSEBNIH  
ODNOSIH 

Čeprav obstajajo razumski in gospodarski 
razlogi za oblikovanje in izpeljavo kooperaci-
je, se vendarle pogosto zgodi, da kooperaci-

ja v vsakdanjiku ne uspeva. Razlog pogosto 
tiči v tem, da osrednji nosilci kooperacije v 
podjetju nimajo dobrih medsebojnih odno-
sov. Če se to dogaja, je neuspeh kooperacije  
skoraj neizogiben. Učinkovit menedžment 
mora v tem primeru vedeti, kako naj vplete-
ne sodelavce vključi v kooperacijo. Najbolje 
je, da so vse udeležene osebe  vključene v 
v proces že v fazi razmišljanja o vstopu v 
kooperacijo. 

Pri tem zagotovite, da se vsi sodelujoči med-
sebojno dobro spoznajo. To je pomembno 
zato, da se lahko oblikujejo osebni odnosi in 
razvije medesbojno razumevanje. Sodelavci 
lahko npr. skupaj razvijajo majhne projekte 
ali se udeležijo skupne delavnice. Bistvene-
ga pomena so te aktivnosti še posebej pri 
jezikovnih ovirah in kulturnih razlikah.

RAVNANJE V PRIMERU SPORA

Pogosta napaka pri kooperacijah je, da se 
spore, težave ali skrbi predolgo zavlačuje 
in skriva. Točno določeni standardi, jasno 
definirane naloge, seznami za preverjanje 
ipd. so sicer v veliko pomoč, vendar pa ne 
zagotavljajo, da bo kooperacija avtomatično 
uspešna. Pomembno se je dogovoriti glede 
postopkov, ki  omogočijo, da se možnost 

8. faza: Upravljanje sodelovanja  
v medkulturnem kontekstu 

»Kakšen vpliv imajo  
osebni odnosi  

na uspeh  
sodelovanja?«

?

??



3

6 SKUPNA IZBIRA
 TRGA 7 SKUPNA STRATEGIJA

 VSTOPA NA TRG 8 UPRAVLJANJE SODELOVANJA V
 MEDKULTURNEM KONTEKSTU 9 SKUPNA MARKETINŠKA

 STRATEGIJA   DOGOVOR O
SODELOVANJU8 UPRAVLJANJE SODELOVANJA V 

 MEDKULTURNEM KONTEKSTU

spora čim prej prepozna in skupaj odzove na 
situacijo. Čisto v vrhu razlogov za neuspeh 
kooperacije namreč niso nezadostna pogod-
bena določila, temveč spori med partnerji. 
Zato se morajo podjetja že zelo zgodaj sku-
paj ukvarjati z možnimi spornimi področji in 
se o tem tudi stalno pogovarjati.

Spori med osebami ali skupinami, ki priha-
jajo iz različnih kulturnih prostorov in imajo 
različne (težko združljive) delovne navade, 
so poseben izziv. Za pravilno ravnanje v 
primeru takih sporov, je v veliko pomoč, če 
razjasnite naslednjih sedem vprašanj.

! glej Orodje 8.1  
 Model 7 vprašanj o medkulturnem obvladovanju 

konfliktov

Navedeni model dokazuje, da je koopera-
cijska skupina zase našla primeren način ko-
munikacije in obravnavanja sporov. Enotna 
rešitev, ki bi ustrezala vsaki kooperaciji oz. 
vsakemu podjetju, ne obstaja. Pomembno 
pa je o tem razmišljati in poiskati primeren 
postopek za lastno kooperacijo. 

OMOGOČITI SKUPNO UČENJE

Veliko malih in srednjih podjetij (MSP) 
še nima kooperacijskih izkušenj, zato 
je pomembno, da se omogoči nenehno 
učenje v timu in v celotnem podjetju ter 
tako pridobiva izkušnje v kooperacijskem 
menedžmentu. Podjetja se morajo zavedati, 
da predstavljata medsebojno prenašanje 
znanja in medsebojno učenje osnovo za 
uspešno kooperacijo, zato morajo zagotoviti 
strukture, ki to omogočanjo. Eden izmed 
centralnih motivov kooperacije je, da se 
oblikuje strateško pomemben „know-how“, 
zato je tudi menedžment znanja eden izmed 
najpomembnejših faktorjev uspeha. Za 
razvoj polnega potenciala kooperacije je 
potreben določen čas. Sodelujoča podjetja 
in osebe pridobivjo znanje drug od drugega, 
se spoznavajo in na ta način lahko skupaj 
ustvarjajo dolgoročen uspeh kooperacije.

»Kljub temu,  
da smo večino  

dogovorov  
pogodbeno  

uredili, lahko  
pride do spora.  
Kako ravnati?«

?

??

Skupina malih in srednjih podjetij, ki že vrsto let uspešno sodelujejo na področju obdelave lesa 
in jim je že uspelo izoblikovati zaupen odnos, je za svojo kooperacijsko skupino našla naslednjo 
rešitev: prvih 30 minut vsakega srečanja je namenjeno medsebojnemu obveščanju o osebnih 
temah, dajanju nasvetov in izmenjavi informacij o predvidljivem razvoju v posameznem podjetju. 
Za dolgoročno kakovostno sodelovanje je zelo pomembno dobro poznati vsakega posameznega 
partnerja, ker je tako lažje doseči medsebojno razumevanje.

Nadalje vsak kooperacijski partner na kratko poroča o tem, kaj se je zgodilo v času od zadnjega sre-
čanja, ali obstajajo področja, ki niso povsem zadovoljiva oz. ali obstajajo pereče teme, o katerih se 
je nujno potrebno pogovoriti. Ena oseba mora prevzeti vlogo moderatorja. Podjetja so se dogovo-
rila, da srečanje poteka vsakič pri enem partnerju in gostitelj posledično prevzame  tudi vlogo mo-
deratorja. Poleg tega enkrat letno organizirajo strateške delavnice. Oblikuje jih zunanji moderator, ki 
ima izkušnje s spemljanjem kooperacijskih skupin. Na ta način lahko projektni partnerji zagotovijo, 
da spori ne ostajajo predlogo pod površino, temveč jih dokaj hitro odkrijejo in pozitivno obdelajo.

Primer: Kako prepoznati spore – sodelovanje mizarskega in krovskega podjetja

8.1
Model 7 vprašanj o med-
kulturnem obvladovanju 

konfliktov
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KAKO ZGRADITI SISTEM  
MENEDŽMENTA

Za daljnoročno uspešno vodenje koopera-
cije je potrebno zgraditi skupni operativni 
kooperacijski menedžment. Značilnosti 
mednarodnih kooperacij povečujejo zaplete-
nost nalog, ki jih ima menedžment. Odločilni 
faktor v kooperacijskem menedžmentu je 
zato dobro poznavanje projektnega mene-
džmenta. Pri mednarodnih aktivnostih, v 
katere so vključena tudi druga podjetja, je 
odločilnega pomena, da se zagotovi jasnost 
glede časovnega okvira, razdelitve nalog 
in doseganja vmesnih ciljev. Skupni pro-
jektni menedžment posameznih aktivnosti 
kooperacije omogoča dober pregled nad 
sodelovanjem.

Poleg tega je odločilnega pomena zagotoviti 
sisteme, ki omogočajo odziv na spreminja-
joče se okvirne pogoje poslovanja in s tem 
delovanja kooperacije.

! glej Orodje 8.2  
 Oblikovanje skupnega sistema menedžmenta  

 in monitoringa 

KAKO VREDNOTITI (EVALVIRATI) 
USPEH KOOPERACIJE

Mala in srednja podjetja (MSP) imajo pona-
vadi le delno obstoječe kontrolne sisteme 
zato se postavlja vprašanje, kako naj se 
vrednoti uspeh kooperacije. Še posebej zato, 
ker je potrebno poleg ekonomskih faktorjev 
v vedno večji meri upoštevati tudi „mehke“ 
vidike kooperacije, kot sta medsebojno za-
upanje in oblikovanje odnosov. Uvedba do-
ločenih kontrolnih in evalvacijskih sistemov 
znotraj kooperacije ima pogosto pozitiven 
vpliv na vzpostavitev zaupanja. 

Spodnji grafični prikaz vsebuje izsledke 
študije iz leta 2014. Povpraševanje o tem, 
ali in kako vrednotijo uspeh kooperacije, je 
bilo izvedeno v slovenskih in (avstrijskhi) 
koroških malih in srednjih podjetjih.

Izsledki kažejo, da le majhen delež podjetij ni 
izvedel kontrole uspeha. Odločilno je, da se 
določi kvalitativne in kvantitativne indikator-
je, ki omogočajo kooperaciji dosego ciljev in 
določitev koristi. Sistemi indikatorjev, ki jih je 

»Nenehna kontrola  
kooperacije vendar  

ni potrebna.  
Poleg tega je to  

veliko preveč  
zamudno.«

?

??

»Kako naj  
izgleda skupni  
kooperacijski  

menedžment?«
?

??

37% 

12% 

31% 

14% 

6% 

24% 

8% 

47% 

15% 

6% 

Sistematični nadzor uspeha s pomočjo 
kvantitativnih indikatorjev 

Sistematični nadzor uspeha s pomočjo 
kvalitativnih indikatorjev 

Sistematični nadzor uspeha s pomočjo 
kombinacije indikatorjev 

Sistematični nadzor uspeha na podlagi 
občutkov, izkušenj in intuicije 

Ni sistematičnega nadzora uspeha 

Kako vrednotite uspeh sodelovanja  
vašega podjetja z drugim podjetjem/-ji? 

Koroška Slovenija 

8.2
Oblikovanje skupnega  
sistema menedžmenta  
in monitoringa
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potrebno zbirati v rednih časovnih razmakih,  
so pri tem le informativne narave in služijo 
analizi kooperacije in trenutne situacije. 
Lahko služijo tudi za določitev konkretnih 
smernic znotraj kooperacije, ki jih je potreb-
no redno preverjati. 

Pomoč pri izbiri indikatorjev, ki služijo meritvi 
uspešnosti kooperacije in internacionaliza-
cije, nudi sledeče orodje. Vrednoti se tudi 
atraktivnost kooperacije, to pomeni, da se 
oceni in prepozna dolgoročni potencial.

! glej Orodje 8.3  
 Določitev kriterijev vrednotenja (evalvacije)

ZAGOTOVITEV NADALJNJEGA 
RAZVOJA IN INOVATIVNOSTI V 
KOOPERACIJSKEM ODNOSU

V kooperaciji se je po eni strani potrebno 
posvetiti hitremu in usklajenemu odzivu na 
spreminjajoče se okvirne pogoje, po drugi 
strani pa nadaljnjemu razvoju izdelkov, stori-
tev in procesov. V nasprotju z velikimi podje-
tji, MSP pogosto nimajo lastnih razvojnih in 
raziskovalnih oddelkov oz. sodelavcev.

Ena možnost je vključitev lastnih strank. 
Na številnih področjih predstavljajo stranke 
najpomembnejši vir informacij za razvoj 
novih izdelkov. Da bi ta potencial lahko 
sistematično uporabili za lastno podjetje oz. 
kooperacijo, je potrebno identificirati težave, 
ki jih imajo stranke.

Pri tem je smiselno razlikovati med dvema 
vrstama težav oz. potreb, ki jih imajo stranke:

 I jasno izražene težave oz. potrebe 
strank ,

 I skrite težave oz. potrebe strank; tu gre 
za neizražene, pogosto nepričakovane 
zahteve.

Podjetja lahko pri identifikaciji težav, ki jih 
imajo stranke, postopajo različno. Lahko 
delujejo aktivno (npr. s povpraševanjem 
strank, delavnicami za stranke, ipd) ali pa 
pasivno. Pri kombinaciji obeh pristopov se 
izkaže, katere možnosti za razkritje težav, ki 
jih imajo stranke, ima podjetje na razpolago 
pri razvoju novih storitev oz. za izboljšanje 
obstoječih izdelkov. 

! glej Orodje  8.4  
 Inovativnost, usmerjena h kupcem

Izsledki študije, ki je bila izvedena na Koroškem in v Sloveniji prikazujejo, kaj je z vidika MSP potreb-
no za uspešnost kooperacije.

Dejstvo, da se med kooperacijskimi partnerji vzpostavi zaupanje, se je izkazalo za najpomembnejši 
faktor za uspešnost kooperacije. Prav tako pomemben faktor je, da je kooperacija olajšala dostop 
do novih trgov oz. do novih strank. Na splošno se pripisuje pomembnost tudi dolgoočnemu razvoju 
potenciala, ki se tiče prometa. Manj pomembno za vrednotenje uspeha je, z vidika MSP, zmanjšanje 
stroškov in povečanje tržnega deleža. To dokazuje, da podjetja pogosto menijo, da so kooperacije, 
ki aktivno pripomorejo k dolgoočnemu razvoju prometa bolj pomembne kot kooperacije, ki vidijo 
prednosti v zmanjšanju stroškov.

Uspeh kooperacij – izsledki študije MSP na Koroškem in v Sloveniji

8.3
Določitev kriterijev 

vrednotenja

8.4
Inovativnost,  

usmerjena h kupcem
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NASVETI ZA KONEC

 Odmislite zakonitosti poslovanja posameznega podje-
tja: zavedajte se posebnosti sodelovanja več podjetij in jih 
upoštevajte. Procesi so lahko zelo različni in odločitve je 
potrebno sprejeti skupaj.

 Izhodiščne siutacije ne smete preceniti: zagotovitev 
prave osnove je zelo pomembna za zagon kooperacije. 
Vendar, če se Vam zdijo spremembe smiselne, ne jemljite 
oblikovanje kooperacije kot dano situacijo. Šele pri 
dejanskem sodelovanju bo kooperacija postala stabilna in 
se bo pokazalo, kakšna oblika je najbolj primerna.

 Bodite pozorni na močno dinamiko: na kooperacijo 
ne vpliva le dinamično okolje, to so spremebe na trgu, 
temveč tudi dinamike v okolju posameznega podjetja. 
Razvojne spremembe je zato potrebno dobro spremljati in 
se o njih stalno pogovarjati s projektnimi partnerji.

 Upoštevajte neformalne odnose in procese: v 
kooperaciji podjetij obstaja cela vrsta neformalnih mrež in 
odnosov med sodelavci in sodelavkami podjetja. Jasno je, 
da ne gre za sodelovanje podjetij, temveč za sodelovanje 
med osebami v podjetjih.

 Vzpostavite zaupanje: nobena pogodba ali kakršenkoli 
drug dogovor ne more urediti vseh področij kooperacije. 
Zato je pomembno, da se med kooperacijskimi partnerji 
vzpostavi zaupanje in razumevanje. Samo tako se lahko 
zagotovi dolgoročni uspeh partnerstva.

!
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