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POVZETEK 

 

Kakovost storitev v hotelirstvu je pogosto pojem, ki ga težko definiramo. Ključno je doseganje 

zadovoljstva gostov, ki temelji na odgovarjanju na njihova pričakovanja. Zaposleni, ki 

prihajajo v stik z gosti, morajo biti vešči komunikacije in se marsikdaj znajti pod pritiskom 

obremenjenosti zaradi povečanega obsega dela. Na osnovi raziskave med direktorji štirih 

hotelov, lociranih na obrobju Triglavskega narodnega parka, ki jih povezuje združitev v 

trženju skupnega turističnega proizvoda, ugotavljam, da je storitve hotela mogoče dvigniti na 

višji nivo s premišljeno selekcijo zaposlovanja kadrov in razvojem človeških virov. Gostom je 

potrebno jasno predstaviti konkurenčno prednost s pomočjo uporabe sodobnih informacijsko-

komunikacijskih orodij. Ob tem pa je za kakovosten razvoj hotela pomembno poslovno 

sodelovanje, ki temelji na sodelovanju in združevanju moči vseh zaposlenih in doslednem 

vodenju politike kakovosti. 

 

Ključne besede: kakovost storitev, hotelirstvo, turizem, zadovoljstvo gostov, razvoj človeških 

virov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Quality of services in the hotel industry is often hard to define. Guest satisfaction and meeting 

their expectations is key. Hotel employees who come into contact with guests must be skilled 

communicators and often be able to cope under pressure due to increased volume of work. 

Based on a survey carried out among the managers of four hotels located on the edge of 

the Triglav National Park, connected by the marketing of the common tourism product, my 

conclusion is that hotel services can be raised to a higher level with a well-thought-out 

employment policy and human resources development. Competitive advantage needs to be 

introduced to the guests clearly by using modern information and communication tools. 

Quality hotel development also requires business collaboration based on cooperation and 

joining forces of all the employees and consistent quality policy enforcement. 

 

 Key words and phrases: quality of services, hotel industry, tourism, guest satisfaction, 

human resources development. 
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Slovar kratic 

DJA – Discover Julian Alps, ime produkta štirih hotelov, ki temelji na tem, da gost v času 

bivanja kroži in biva na štirih lokacijah, na Bledu, v Bohinju, Bovcu in v Kranjski Gori. 

PDCA  – angleška kratica za Plan-Do-Check-Act, drugo ime za Demingov krog kakovosti. 

HCCP – angleška kratica Hazard Analysis Critical Control Point, kar pomeni analiza 

tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk, je mednarodna metoda 

zagotavljanja varne prehrane. 
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1 UVOD 

V magistrski nalogi obravnavam primer štirih hotelov, lociranih na obrobju Triglavskega 

narodnega parka, ki so sooblikovali in poslali na trg skupen produkt. Tri različice turističnih 

aranžmajev, ki jih prodajajo pod skupno blagovno znamko, imenovano Discover Julian Alps 

(DJA). Želja po dvigu prodaje hotelskih kapacitet v poletnem delu sezone, pozicioniranje v 

okviru destinacije Julijske Alpe, regionalno obkrožanje Triglavskega narodnega parka ter 

odgovor na pričakovanja in različne motive prihoda predvsem tujih gostov so razlogi, ki so 

vzpodbudili poslovno sodelovanje Hotela Jezero v Bohinju, Hotela Jelovica na Bledu, Hotela 

Lek v Kranjski Gori in Hotela Kanin v Bovcu.  

 

Turistična dejavnost v Sloveniji velja za perspektivno gospodarsko panogo, ki pa je v času 

gospodarske krize podvržena nenehnim izzivom in nujnemu prilagajanju trgu. Uspeh v 

dinamičnem in informacijsko podprtem svetu zahteva fleksibilne odzive in kakovostne 

storitve, ki zagotavljajo zadovoljstvo gostov. Hotelirji si želijo zadovoljnih gostov, ki se radi 

vračajo. V ta namen so primorani stremeti k visoki kakovosti opravljanja storitev in 

kakovostne storitve tudi zagotavljati. 

 

Namen kvalitativne raziskave, ki sem jo opravila med vodilnimi v navedenih hotelih, je 

ugotoviti, kakšen je pogled vodilnih na kakovost storitev. Zanimalo me je, kolikšno pozornost 

v hotelu posvečajo politiki kakovosti in razvoju človeških virov, ki veljajo za ključni faktor 

pri zagotavljanju kakovosti. Kakšen način zadovoljevanja gostov je po njihovem najboljši in 

kako na to pripravljajo zaposlene, ki dnevno prihajajo v stik z gosti. Ugotoviti želim, ali  

načrtovanje in izvajanje storitev na način, da se izdatno osredotočamo na goste, pomeni korak 

k dolgoročnemu obstoju in rasti organizacije na konkurenčnem trgu.  

 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del sestavljajo 

štiri poglavja. Najprej predstavim pojem kakovosti. V naslednjem poglavju se osredotočam na 

goste. Poglavje obsega zadovoljstvo gostov, njihova pričakovanja, birokracijo v hotelirstvu, 

načine merjenja zadovoljstva gostov in vpliv zadovoljstva na zvestobo hotelu. Zadnje 

teoretično poglavje se nanaša na vliv človeškega faktorja na kakovost. Obsega pomen 

izobraževanja v organizaciji, kompetence zaposlenih v turizmu, inovativnost in kreativnost ter 

opredelitev odgovornosti za kakovostno izvajanje storitev. 
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V empiričnem delu najprej predstavim raziskovalni načrt, za tem pa analiziram pridobljene 

podatke polstrukturiranih intervjujev po temah, ki so bile zajete v intervjujih. Sledi podajanje 

sklepnih misli, ki vsebuje odgovore na raziskovalna vprašanja, podajanje lastnih zaznav in 

predloge za nadaljnje raziskovanje. 

 

2 POJEM KAKOVOSTI 

Opredelitve kakovosti navajajo številni avtorji. Navajamo nekaj definicij kakovosti, ki sta jih 

zbrala Uran in Cvikl (2006: 71): odličnost (Tuchman, 1990), vrednost (Abbott, 1995; 

Feigenbaum, 1991), potrditev specifikacij (Levitt, 1972), potrditev zahtev (Crosby, 1979), 

sposobnost uporabe (Juran, 1988), izogibanje škodi in izpolnjevanje in/ali preseganje 

pričakovanj porabnika (Gronroos, 1990; Parasuraman et al., 1990). 

 

 V teoriji kakovosti sta bili dolgo najbolj razširjeni dve definiciji kakovosti (Cvikl, 2008: 11):  

- Kakovost je skladnost s specifikacijami. 

- Kakovost je doseganje/preseganje pričakovanj. 

Prvo definicijo uporabljajo predvsem za ocenjevanje kakovosti blaga, medtem ko drugo 

praviloma uporabljajo za ocenjevanje kakovosti storitev (prav tam). 

 

Piskar in Dolinšek (2006: 13) navajata, da kakovost že dolgo ni več samo tehnična kategorija, 

kjer se ustreznost proizvoda (storitve) ocenjuje le glede na tehnične zahteve in se ne upošteva 

zahtev konkretnega odjemalca, trga, velikosti, povpraševanja. Kakovost vse bolj povezujemo 

in doživljamo v povezavi s človekovimi potrebami, hotenji in pričakovanji. 

 

Kakovost lahko v najširšem smislu opredelimo kot rezultat človeškega dela, znanja, 

sposobnosti in vzgoje oziroma motivacije za kakovost (Florjančič v Andrejčič et al., 1998: 

154). 

Kakovost je stopnja, v kateri skupek svojstvenih karakteristik izpolnjuje zahteve. Pri čemer 

zahteve razumemo kot potrebo ali pričakovanje, ki je bodisi izraženo, v splošnem 

samoumevno ali pa obvezno. Zahteve lahko izvirajo od različnih zainteresiranih strani 

(Seyfert, 2010).  
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Ameriško združenje za nadzor kakovosti je definiralo kakovost kot skupek lastnosti in 

značilnosti izdelka oziroma storitve, ki vplivajo na njegovo sposobnost, da zadovolji izražene 

in naznačene potrebe (V Kotler, 1998: 56). 

2.1 Razvoj kakovosti 

Kakovost je nedvomno odvisna od človeka in se je razvijala skupaj z njegovim prizadevanjem 

po dobrem, učinkovito izdelanem predmetu. "Človek je nujno gibalo vsake kakovostne 

proizvodnje." (Jocou in Lucas, 1995: 33). Da kakovost sega pred trideseta leta prejšnjega 

stoletja in uporabo statističnih metod s strani ameriške armade, trdita Piskar in Dolinšek 

(2006: 33), ki zametke kakovosti vidita že  tisoč let pred našim štetjem. Nekatere sestavine 

kakovosti prepoznavata v gradnji objektov: 

- izjemno dobro načrtovanje procesov: piramida je bila končana v osupljivo kratkem 

času, pri čemer so bili rešeni zahtevni problemi oskrbe in transporta, da o prehrani 

delavcev ne govorimo, 

- do danes nerazvozlana dosežena ponovljivost in stabilnost procesov: tisoč kamnitih 

blokov, izdelanih s skoraj zanemarljivo majhnimi odstopanji, 

- obvladovanje meroslovja, ki je omogočilo natančno izdelavo. 

 

V času manufakturne proizvodnje, do konca devetnajstega stoletja, zasledimo nadzor 

kakovosti na operativni ravni. Pri tem je bil za kakovost proizvoda odgovoren posamezen 

delavec ali majhna skupina le-teh. Kmalu za tem pa je odgovornost prevzel delovodja, ki je 

nadzoroval delavce, ki so bili združeni v skupine glede na sorodnost delovnih aktivnosti. S 

povečanjem potreb v času prve svetovne vojne so se pojavile potrebe po uvedbi pisnih 

specifikacij za materiale, procese in končne proizvode. "Posledica je bila pojav novega načina 

skrbi za kakovost – inšpekcije; glavne dejavnosti do bile: štetje, sortiranje in popravljanje. 

Dosežena kakovost je bila odvisna od kontrolorja." (Piskar in Dolinšek, 2006: 34). 

 

V začetku 50. let so Američani Deming, Juran in Feigenbaum predstavili zamisel o kontroli 

kakovosti japonskim managerjem in jih poučili o pozitivnih vplivih sledenja filozofiji 

kakovosti. Pred tem je med managerji na splošno prevladovalo mnenje, da vlaganje v 

kakovost predstavlja stroške, ki jih ni mogoče nadoknaditi. Zagovorniki pomembnosti 

kakovosti so vplivali na spremembo tega prepričanja z argumentom, da z vlaganjem v 
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kakovost blaga in storitev prihranimo čas in denar ter tako zmanjšamo izgubo in dostavimo 

izdelek hitreje. Kot za veliko novih gibanj in idej so tudi za sprejetje teorije o kakovosti ljudje 

potrebovali kar nekaj časa (Cvikl, 2008). 

 

Omeniti velja, da je z rastočo pomembnostjo storitvene dejavnosti v zgodnjih osemdesetih 

letih prejšnjega stoletja rasla tudi potreba po razvoju definiranja kakovosti storitev. Posebno 

se je razpravljalo o tem, da sta pristopa, kot sta "potrditev specifikacij" in "sposobnost za 

uporabo", neprimerna, ker ne upoštevata edinstvenih značilnosti storitev (Lovelock v Uran in 

Conti, 2006). Čeprav so nekatere študije iz proizvodne perspektive poudarjale pomen 

zanimanja za porabnika, se ni govorilo o tem, kako naj podjetja ocenijo, kaj si porabniki 

želijo. Prvi teoretiki so se ukvarjali s primernostjo vpeljevanja proizvodnih tehnik kakovosti v 

storitveno dejavnost (Gronross, 1990; Levitt, 1972; Parasuraman et al., 1990; Sasser et al., 

1978; Shostack, 1977). 

 

Piskar in Dolinšek (2006) opredelita tri pomembne mejnike v modernem razvoju kakovosti in 

sicer: 

- Obdobje zagotavljanja kakovosti, ki se je začelo v šestdesetih letih, saj je prineslo 

pomembno spremembo, in sicer da ni več šlo za odkrivanje napak na proizvodih (kar 

je bila metoda obdobja po drugi svetovni vojni), ampak je bil trud usmerjen predvsem 

v preprečevanje nastajanja napak. 

- Obdobje obvladovanja kakovosti, ki sega v sedemdeseta in osemdeseta leta, ko je 

poslovni svet začel gledati na kakovost kot strateško konkurenčno orožje. Skrb za 

kakovost je postala stvar managementa in dosledno prenesena na vse oddelke in vse 

zaposlene v organizaciji, pri čemer se pokaže zavesten premik na intenzivno vodenje 

in manj upravljanja. 

- Kakovost postane del poslovne strategije organizacije, gre za obdobje osemdesetih 

in devetdesetih let, ki ga je zaznamovalo vedno bolj konkurenčno poslovno okolje, pri 

čemer kakovost ni bila več le ena od možnosti. Ishikawa (1989: 48) definira 

obvladovanje kakovosti kot razvoj, načrtovanje proizvodnje in servisiranje 

kakovostnega proizvoda, ki je najbolj ekonomičen, uporaben in vedno zadovoljuje 

odjemalca. Obvladovanje kakovosti se je razvilo do te mere, da je postalo filozofija 

ravnateljevanja organizacije, ki je usmerjeno  v nenehne izboljšave, da bi tako 

zadovoljili odjemalce v sedanjosti kot v prihodnosti.  
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2.2 Opredelitev kakovosti storitev 

Gostinska in hotelirska dejavnost ali širše opredeljeno turistična dejavnost spada v t. i. 

storitveno oz. tercialno dejavnost. "V najbolj razvitih deželah (mednje prištevajo zadnje čase 

tudi Slovenijo) je videti težnjo, da bi v prihodnosti narodni dohodek ljudje proizvajali 

pretežno z zaposlitvami v terciarnem-storitvenem sektorju, vključujoč tudi turizem" (Ovsenik 

in Ovsenik, 2008: 32-33). Pri tem je "poudarek tercialnega sektorja predvsem v načinu 

kakovostne uporabe proizvodov obeh prejšnjih sektorjev gospodarjenja in dela" (prav tam). 

Trend povečanja deleža nacionalnega dohodka, ki izhaja iz storitvene dejavnosti, kažejo tudi 

statistike ekonomskih institucij, npr. OECD. Prav tako se povečuje delež zaposlenih na 

področju storitev in dosega v razvitih državah 60% in več (Marolt in Gomišček, 2005: 138). 

 

Po ocenah Svetovne turistične organizacije bodo potovanja v obdobju od 2000 do 2020 

naraščala po povprečni letni stopnji 4,1% in število turističnih prihodov se bo v letu 2020 

povečalo na več kot 1,56 milijarde (Tomin Vučkovič, 2007: 11). 

 

Kakovost storitve je koncept, ki je spodbudil znatno zanimanje in razprave v raziskovalni 

literaturi, in sicer zaradi opredelitve in meritve (Wisniewski v Uran, 2008: 7). Kakovost 

storitve je opredeljena kot globalna ocena oziroma stališče, ki zadeva superiornost, določene 

storitve v nekem obdobju uporab teh storitev,  zadovoljstvo pa je koncept, vezan na konkretno 

okoliščino v zvezi z uporabo neke storitve (Snoj, 2000: 162). 

 

Asortiment organizacije je sestavljen iz ponudbe otipljivih izdelkov in storitev, kar vodi v 

opredeljevanje kakovosti samo za storitve ali za otipljive izdelke neizogibno do nepopolne 

definicije (Cvikl, 2008: 11). Kot rezultat dejstva, da je zaradi posebnosti, ki jih prinaša 

upravljanje kakovosti storitev v marsičem težje kot upravljanje kakovosti proizvodov, se 

pojavlja vprašanje, "ali se lahko tehnike managementa kakovosti, uporabljene v proizvodnji, 

učinkovito uporabijo tudi znotraj storitvene dejavnosti." (Uran in Conti, 2006: 71).  Da je 

kakovost storitve veliko težje ugotavljati oziroma ocenjevati kot kakovost izdelka, navaja tudi 

Devetak (2003: 33). Lahko rečemo, da je kakovost storitev v veliki meri odvisna od 

pričakovanja porabnika v primerjavi z zaznavanjem dejanske izvedbe storitve. V veliko 

primerih porabnik ocenjuje kakovost glede na izvajanje storitve (prav tam). 
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2.3 Kakovost storitev v hotelirstvu 

Svetovna turistična organizacija definira kakovost v turizmu na sledeč način: 

 Kakovost je rezultat procesa, ki obsega zadovoljitev vseh upravičenih potreb po 

proizvodih in storitvah, zahtev in pričakovanj strank, v okviru sprejemljive cene, v 

soglasju z obojestransko sprejetimi pogodbenimi pogoji in temeljnimi determinantami 

kakovosti, kot so varnost in varstvo, higiena in čistoča, dostopnost, transparentnost, 

pristnost in harmonija turistične dejavnosti povezane s človeškim in naravnim okoljem 

(UN WTO v Šuligoj, 2009). 

 

Kakovost storitve je koncept, ki je spodbudil znatno zanimanje in razprave v raziskovalni 

literaturi, in sicer zaradi opredelitve in meritve (Wisniewski v Uran, 2008: 7). Navedeni 

koncept lahko definiramo kot razliko med pričakovano in dejansko prejeto storitvijo, kot jo 

zazna gost (Gomišček et al., 2005: 1159). Gost ima pri določanju kakovosti storitev 

pomembno vlogo, saj je določena z njegovimi očmi (prav tam). 

Kakovost se odraža v brezhibnosti turističnega izdelka ter v čim večjem zadovoljevanju 

pričakovanj in zahtev turistov (Cvikl, 2008: 10). Če so pričakovanja višja od dejanske prejete 

storitve, potem kakovost ni zadostna in pride do nezadovoljstva porabnika (Parasuraman et 

al., 1985; Lewis in Mitchel v Uran 2008: 7) . 

 

Kakovost storitve je povezana s pojmovanjem nečesa pozitivnega, dobrega, odličnega. 

Takšno pojmovanje je lahko tudi enostransko, saj pri zaznavanju in merjenju kakovosti iste 

storitve različni porabniki dajejo ocene od najslabše in najboljše. Pri storitvah se mora gost 

zadovoljiti z videzom in urejenostjo zaposlenih, opremo storitvene organizacije ipd. Kakovost 

storitve gost ocenjuje tudi glede na postopke izvedbe storitve, in ne samo glede na stanje po 

njeni izvedbi (Mudie in Cottam v Gomišček et al., 2005: 1159). 

 

Številni avtorji so raziskovali področje kakovosti v turistični dejavnosti. Uran in Conti (2006: 

76–77) raziskave o kakovosti storitev v turizmu v zadnjih desetih letih razdelita na dve 

obdobji, in sicer do leta 1995 in od leta 1995 dalje (glej tabelo 2.1). Do leta 1995 je 

"predvsem razvidna rast števila empiričnega preverjanja in iskanja povezav ter odvisnosti 

kakovosti storitev z rezultati poslovanja" (prav tam). Po letu 1995 pa opažamo "iskanje 

pomena zaposlenih kot enega od faktorjev kakovosti storitev, iskanje nove vrednosti za kupca 
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in njegove večje lojalnosti in iskanje strateškega pomena kakovosti storitev ter kakovosti 

storitev kot konkurenčne prednosti" (prav tam). 

 

Tabela 2.1: Raziskave na področju kakovosti storitev v turizmu 

 

 

Vir: Program za vzpostavitev celovitega sistema razvoja kakovosti storitev v turističnih podjetjih (Uran in Conti, 

2006: 76). 

2.3.1 Gronroosov model kakovosti storitev 

V že navedenih definicijah kakovosti v tem poglavju zasledimo, da je izrednega pomena, 

kako je izvedena storitev,  ne zgolj kaj vključuje in kakšno je stanje po izvedbi. Gre za ključni 

poudarek Gronroosovega modela kakovosti storitev. Omenjeni model kakovosti storitev 

povzema Ministrstvo za gospodarstvo, ki je leta 2006 sprejelo poseben program za 

vzpostavitev celovitega sistema razvoja kakovosti storitev v turističnih podjetjih.  Gronroosa 

povzemajo nekateri slovenski avtorji, ki pišejo o kakovosti turističnih storitev:  Helena Cvikl 

(2009),  Metod Šuligoj (2009), Malek et al. (2009).  Gre za koncept kakovosti, ki je bil 
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ocenjen kot primeren s strani znanstvenikov, ki so se ukvarjali z marketingom storitev, zato je 

vsekakor primeren za omembo na tem mestu. 

Konceptualizacijo kakovosti storitve, ki izhaja iz prispevkov skandinavskih avtorjev, 

združimo v tako imenovano skandinavsko šolo. Sem spadajo avtorji Gronross (1984, 1990), 

Gummesson (1998, 1999), Gundersen, Heide in Olsson, (1996), Lehtinen in Lehtinen (1991). 

Omenjeni avtorji so razdelili kakovost na tehnično in funkcionalno ter predlagali šest 

določevalnih kriterijev oz. dimenzij. 

 

Gronroos loči glede na vsebino oziroma način izvajanja dva tipa kakovosti (Šuligoj, 2009; 

Uran in Conti 2006): (a) tehnično kakovost (kaj), ki je ocena vsebine storitev in zajema to, kar 

je dejansko ponujeno in izvedeno; (b) funkcionalno kakovost (kako), ki je ocena načinov 

oziroma postopkov ponujanja oziroma izvajanja storitev, torej kako je bila storitev ponujana 

oziroma izvedena. 

 

Ta kakovost storitev opredeljuje kot razkorak med pričakovanji in percepcijo o izvršeni 

storitvi, kakovost pa deli na tehnično, funkcionalno in etično. Tehnična kakovost naj bi se 

zagotavljala s pomočjo različnih sistemov kategorizacije ter pravilnikov, funkcionalna 

kakovost pa s sistemi kakovosti (Cvikl, 2009: 10). 

 

Uranova v Priročniku za razvoj funkcionalne kakovosti storitev v turizmu (s poudarkom na 

hotelskih podjetjih) navaja primere (Uran, 2008): (a) primeri tehnične kakovosti: hrana in 

gostinske storitve, soba v hotelu, računalniški sistemi v banki; (b) primeri funkcionalne 

storitve: podoba osebja v restavraciji, obnašanje natakarja v restavraciji, ustrežljivost 

natakarja, pristop svetovalca, dostop do okenca.  

 

Po mnenju Gronroosa (v Uran, 2008: 8) je tehnične aspekte lažje kopirati, zato je na nek način 

težko zadržati konkurenčno prednost. Funkcionalno kakovost pa je nasprotno mogoče 

uporabiti za ustvarjanje konkurenčne prednosti, če se osredotočimo na bolj osebne (zaposleni) 

vidike storitev. Gronroos trdi, da je tehnična kakovost nujen, ne pa zadosten pogoj za visok 

nivo kakovosti storitev in da je funkcionalna kakovost verjetno pomembnejša pri 

izpolnjevanju zadostnih standardov. 

 



 

9 

 

2.3.2 Vrste kakovosti storitev  

Omeniti velja, da obstajajo še drugi načini konceptualne delitve kakovosti storitev. Snoj 

(2000: 160-162) povzema  ključne avtorje, ki so opredelili vrste kakovosti storitev 

(Parasuraman et al., 1998).  Na ta način lahko kakovost storitev delimo konceptualno: 

- Glede na absolutnost oz. relativnost merljivosti ločimo objektivno kakovost 

(racionalno in mehanistično) in subjektivno kakovost (zaznano, humanistično). 

- Glede na možnost vrednotenja značilnosti storitev pred in/ali v času uporabe ločimo 

kognitivno (zaznano) kakovost in afektivno (čustveno) kakovost. 

- Glede na čas vrednotenja kakovosti storitev ločimo procesno kakovost storitev, ki jo 

odjemalci ocenjujejo med izvajanjem storitev, in končno (output) kakovost, ki jo 

odjemalci ocenjujejo po izvajanju storitve.  

- Glede na področja v organizaciji ločimo kakovost izidov, kakovost samega izvajanja 

storitev, kakovost sistema izvajanja storitev in kakovost kot splošno filozofijo. 

2.4 Kategorizacija in kakovost 

Vprašanje zagotavljanja kakovosti v slovenskih hotelih velikokrat naleti na nejasnost, saj 

imajo ocenjevalci kakovosti in tisti, ki izvajajo ocenjevanje kakovosti, pogosto različno 

predstavo o tem, kaj je merilo kakovosti. Je to število zvezdic v kategorizaciji hotela ali 

stopnja zadovoljenosti pričakovanj gostov? 

 

Kategorizacija je postopek razvrščanja nastanitvenih obratov po vrsti in kakovosti opremnih 

značilnosti in storitev v različne "razrede" – kategorije (Rumbak, 2009: 2). Kategorizacija 

nastanitvenih objektov prikazuje predpisan in objavljen sistem, v sklopu katerega so bili 

nastanitveni obrati iste vrste (npr. hoteli, moteli, gostišča ipd.) dogovorno razporejeni v 

razrede, kategorije ali stopnje uvedene s strani vlade, branžnih organizacij ali drugega 

zasebnega organa v skladu z njihovimi skupnimi fizičnimi karakteristikami in značilnostmi 

storitev (UN WTO v Šuligoj, 2009: A50). 

 

Razliko v pojmovanju merila kakovosti Cviklova (2009: 10) razlaga z vidika kulturne in 

geografske raznolikosti, kar je tudi stališče evropskega združenja hotelirjev HORTEC. 

Navaja, da je za evropske hotele značilno, da jih je večina v zasebni lasti, so lastniško 

razdrobljeni in le petina jih je združenih v večje hotelske verige oziroma skupine. Pri 
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določanju ravni  kakovosti je večji poudarek na tehničnih elementih, manj pa na storitvah in 

ugotavljanju zadovoljstva gostov, kot je na primer praksa v ZDA. 

 

Tehnična kakovost se zagotavlja skozi različne sisteme kategorizacije nastanitvenih in 

prehrambenih obratov ter drugih pravilnikov, ki jih morajo upoštevati gostinci. Funkcionalna 

kakovost se zagotavlja skozi različne sisteme kakovosti (Uran in Conti, 2006: 5-6). 

 

Cerović (2003: 140-141) navaja, da kategorizacija ne zajema vseh elementov ponudbe, saj 

vseh niti ni možno spraviti na skupni imenovalec za določeno kategorijo. Pomembno je 

izpostaviti, da "razvrstitev v kategorizacijo še ne pomeni avtomatsko pridobitev določenega 

nivoja kakovosti, ampak le potencial za doseganje predvidenega nivoja kakovosti" (Šuligoj, 

2009: A50). Pri tem je odločilno ravnovesje med tehnično (kategorizacija) in funkcionalno 

kakovostjo (prav tam). 

2.4.1 Primerljivost hotelskih kategorizacij 

Kakovost hotelov se torej ponazarja tudi z rangiranjem v kategorije, ki se navadno nahajajo v 

intervalu od ena do pet. Raziskave, narejene s strani UN WTO, iz leta 1989 so pokazale, da 

obstajajo naslednji sistemi klasificiranja hotelov (povzeto po Šuligoj, 2009: A50-A51): 

a) formalni (državni), ki so pod okriljem nacionalnih turističnih administracij (vlad) in so 

lahko zakonsko obvezni ali pa tudi ne; 

b) prostovoljni (komercialni), za katere skrbijo podjetja ali prostovoljne zveze in so 

navadno enostavnejši od državnih.  

 

Za Evropo je značilna delitev hotelske kategorizacije  na osi "sever/jug". Medtem ko na 

skrajnem severu Evrope sploh ne poznajo kategorizacije hotelov v smislu nam znanega 

razvrščanja hotelov po zvezdicah ter v srednjem delu Evrope prevladujejo prostovoljni sistemi 

kategorizacije, je za jug Evrope značilen sistem nacionalne obvezne kategorizacije hotelov 

(Rumbak, 2009: 2). 

 

Pogosto se v posameznih državah pojavljata oba sistema, kar kaže na neenotnost sistemov že 

na nacionalni ravni. Obstajajo poskusi, da bi standarde na mednarodni ravni vendarle 

poenotili vsaj v okviru zaprtih ekonomskih povezav, kot sta na primer EU ali OECD, a do 

poenotenja še ni prišlo (Šuligoj, 2009: A51).  V državah EU so kriteriji predvsem fizične 
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(kvalitativne) narave, pomeni, da so bolj birokratski, oz. so osredotočeni predvsem na 

tehnično kakovost, medtem ko so pri združenjih (npr.: Guide Michelin, AABritanian, Travel 

Guide) in državah, kjer imajo ta združenja velik vpliv, kriteriji zelo komercialni, ker jih 

postavlja izključno zasebna iniciativa brez sodelovanja države, kar je bolj značilno za države 

EU (Povzeto po Šuligoj 2009). Kljub temu da v posameznih državah znotraj EU že skoraj 

80% nacionalne zakonodaje sledi evropskim usmeritvam, dejansko preseneča dejstvo, da na 

področju hotelirstva EU ne more doseči soglasja glede enotne oblike in vsebine informiranosti 

hotelskih gostov, kar je tudi ena od pomembnih funkcij kategorije (Rumbak, 2009: 3). 

2.4.2 Slovenski sistem kategorizacije 

Slovenski hotelirji so dokaj dobro sprejeli uvedbo označevanja kvalitete z zvezdicami. Te so 

leta 1998 nadomestile nekdanje "ABCD" hotelske kategorije, ki jih danes uporablja le še malo 

držav (Rumbak, 2009: 2).  V Sloveniji je nosilec kategorizacije Ministrstvo za gospodarstvo.  

Pri nas se izvaja kategorizacija na osnovi Zakona o gostinstvu oz. Pravilnika o merilih in 

načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin ter prilog – kategorizacijskih listov za 

posamezne vrste nastanitvenih obratov.  

 

Rumbak (2009: 6) ugotavlja, da krizne razmere v slovenskem turizmu niso ravno preveč 

naklonjene uvedbi novega sistema kategorizacije. Ugotavlja tudi, da so hotelske zvezdice 

postale pri nekaterih hotelirjih že statusni simbol, ki ima manj povezave z dejanskim nivojem 

kvalitete, kot pa z osebnimi prepričanji hotelirjev. Tudi Šuligoj (2009: A53) ugotavlja, da ne 

gre pričakovati, da bi se prepoznavnost in obisk Slovenije oz. posameznih destinacij znotraj 

nje povečal zaradi kategorizacije hotelov. Poudarja, da so motivi za obisk navadno drugje in 

da hoteli lahko le pripomorejo k zadovoljstvu gostov in njihovemu vračanju ter da gostom 

nudijo ustrezno opremo za počitek, delo, predstavitve, sklepanje poslov idr. Navadno pa niso 

tisti element, zaradi katerega se turisti odločajo za obisk destinacije.  Na ta način Šuligoj (prav 

tam) izpostavi, da je v turizmu zelo pomembna usklajenost nivoja kakovosti med turistično 

infrastrukturo, superstrukturo in naravnimi, kulturno-zgodovinskimi, poslovnimi, verskimi, 

športnimi in drugimi danostmi oz. motivatorji obiska.  
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2.5 Kakovost kot konkurenčna prednost 

Kot izhodiščno trditev pomembnosti kakovostnega pristopa v smislu konkurenčne prednosti 

lahko zapišemo, da "razvoj kakovosti v turizmu velja za odločilno gibalo konkurenčnosti" 

(Stevens et al., 2009: 289). 

 

Konkurenčna prednost je tista prednost, ki jo ima določeno podjetje v konkurenci z ostalimi 

podjetji. Je lastnost ali zbirka lastnosti, ki je ostali ponudniki nimajo ali je njihovi turisti ne 

poznajo. Da je zares učinkovita, mora biti edinstvena, neposnemljiva, redka, neprecenljiva in 

dragocena (Uran in Juvan, 2009: 104). Kot glavne pojavne oblike konkurenčne prednosti je 

treba izpostaviti predvsem nižje cene in diferenciacijo glede na konkurente (glej sliko 2.1), pri 

čemer lahko slednjo še naprej razdelimo na prednost v obliki odličnega proizvoda (storitve), 

celovitosti ponudbe, hitrega zadovoljevanja potreb kupcev, prilagodljivosti pri zadovoljevanju 

kupcev in pozitivne podobe podjetja v očeh kupcev (Čater, 2007: 24). 

Z vidika vpliva na uspešnost je nekoliko bolj kot konkurenčna prednost v obliki nižjih cen 

relevantna konkurenčna prednost v obliki diferenciacije, še posebej prilagodljivost in hitrost 

podjetja pri zadovoljevanju potreb kupcev (prav tam). Pravkar navedeno mnenje Čaterja 

lahko osvetlimo s Šuligojevo razlago (2011: 85): Slovenske hotelske organizacije so se po 

vstopu države v evroatlantske povezave znašle pred novimi izzivi. Tradicionalni pristopi k 

povečanju konkurenčnosti, na primer cenovno izčrpavanje ("cenovne vojne"), niso več tako 

aktualni, za razvoj postajajo pomembni tisti pristopi, ki ustvarjalne sposobnosti zaposlenih in 

konkurenčnost spodbujajo z inovativnimi izdelki in s storitvami, ki so tudi prijazne do okolja. 

 

Slika 2.1: Pojavne oblike konkurenčne prednosti podjetja 

 

Vir: Čater 2007: 24. 
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Trajna konkurenčna prednost je kombinacija procesov, veščin in/ali poslovnih sredstev 

podjetja, ki oblikuje razlike med ponudniki v očeh gosta. Lahko rečemo, da je v hotelirstvu 

možno ustvariti konkurenčno prednost na naslednje načine (Roberts; Kandampully et al. v 

Uran in Juvan 2009: 106): preoblikovanje in izboljšanje starih proizvodov/storitev, znižanje 

cen, unikatni proizvodni procesi, veščine, način izvajanja storitve, kakovost storitve, 

arhitektura objekta in lokacija.  

 

Mihalič in Konečnik (v Uran in Juvan, 2009) sta raziskovali konkurenčnost slovenskega 

hotelirstva. V obširni raziskavi sta slovenske hotelirje povprašali o virih za ustvarjanje 

konkurenčne prednosti. Klasifikacija virov glede pomembnosti posameznega vira je bila 

naslednja: 

- odzivnost in zanesljivost storitve, 

- visoka kakovost storitve, 

- visok lokalni imidž in osebni stiki, 

- diferenciacija storitev, 

- korporacijski imidž, 

- visoka kakovost poprodajnih storitev (po rezervaciji), 

- konzultacije pred rezervacijo, 

- prodajni kanali, 

- poznavanje blagovne znamke, 

- fizični dokazi in dizajn, 

- prisotnost na spletu, 

- kakovost oglaševanja, odnosi z javnostmi, 

- ugodni načini plačevanja, 

- nizke cene, 

- izdatki za raziskovanje in razvoj, 

- tržni delež, 

- centralni sistem rezervacij. 

 

Avtorici (prav tam) sta ugotovili, da se slovenski hotelirji zavedajo pomena necenovnih virov 

za ustvarjanje konkurenčne prednosti in menijo, da bo ta pomen čedalje večji, zato so jih tudi 

razvrstili na najvišja mesta. Prvih šest virov je neposredno ali posredno vezanih na koncepte 

kakovosti storitev. Avtorici (prav tam) zaključita, da je primerna strategija za povprečni 
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slovenski hotel samo Porterjeva poslovna generična strategija, ki temelji na diferenciaciji 

proizvodov. Le-to argumentirata z visoko rangiranimi necenovnimi viri in pozitivno 

korelacijo nekaterih od njih z indikatorji konkurenčnosti. Tako lahko rečemo, da predlagata 

strategijo diferenciacije, kjer se bo diferenciralo s pomočjo dviga nivoja kakovosti storitev oz. 

načinom izvajanja storitve. 

 

Kakovost storitve je lahko uporabljena kot konkurenčna prednost in strategija (Uran in Juvan, 

2009: 111). Večina avtorjev (Zeithaml et al., 1990, Groonros, 1990; Harrington in Lenehan, 

1998; Johns v Uran in Juvan, 2009: 111) se strinja, da je način izvajanja storitve tista točka, 

kjer kakovost storitve diferencira ponudnike med seboj. 

 

Način izvajanja storitve, ki je konkurenčen in predstavlja ključni način zagotavljanja 

kakovosti, bomo dosegli izključno z vlaganjem v človeške vire, v njihov razvoj in 

sposobnosti. Več o pomenu človeškega faktorja na zagotavljanje kakovosti in konkurenčne 

prednosti navajamo v četrtem poglavju. 

2.5.1 Demingov krog 

O kakovosti kot konkurenčni prednosti lahko govorimo le ob predpostavki, da le-to trajno 

vzdržujemo in nadgrajujemo. Za doseganje izboljšav pa vsaka organizacija, torej tudi vsak 

hotel, potrebuje ustrezno izbiro orodij in tehnik. Predpogoj za doseganje želenega rezultata in 

uspeha je popolno razumevanje izbranih orodij in tehnik ter namena, zaradi katerega določene 

tehnike in orodja uporabljamo. Na tem mestu zato predstavljamo pogosto uporabljen 

Demingov krog, ki ga pri vseh procesih poudarjajo tudi standardi družine ISO. 

 

Leta 1920 je Walter Shewhart prvič razvil cikel "Načrtuj-Izvedi-Preveri-Ukrepaj", ki ga je 

kasneje propagiral W. Edwards Deming. Zato je tudi večkrat označen kot Demingov cikel 

(Leber, 2004: 13). 
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Slika 2.2: Logika P-D-C-A 

 

Vir: Povzeto po Bukovec, 2009; Leber, 2004; Soković in Pavletić, 2007; Seyfert, 2010; Kocjančič 

2009. 

 

Logiko P-D-C-A ali Demingovega kroga (glej sliko 2.2) lahko na kratko opišemo na sledeč 

način (Bukovec, 2009: 172): 

- Planiraj: vzpostavi cilje in procese, potrebne za doseganje rezultatov, v skladu z 

zahtevami odjemalcev in načeli organizacije. 

- Izvedi: izvajaj procese. 

- Preveri: nadzoruj in meri procese in proizvod/storitev glede načel, ciljev in zahtev za 

proizvod/storitev ter poročaj o rezultatih. 

- Ukrepaj: ukrepaj tako, da se delovanje procesa nenehno izboljšuje. 

 

Uporaba kroga PDCA pomeni nenehno iskanje učinkovitih metod izboljšanja (Soković in 

Pavletić, 2007: 370) Omogoča dva tipa popravnih ukrepov – začasne in trajne. Začasni ukrep 

se doseže kot rezultat praktične obravnave in poprave napake. Po drugi strani pa trajni 

popravni ukrep sestoji iz raziskave in odprave glavnega vzroka – cilj je vzdrževanje tako 

izboljšanega postopka (prav tam). Pri uresničevanju te metode je potreben sistemski pristop, 

ker lahko le tako dosežemo uspešnost (Kocjančič, 2009). 
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3 OSREDOTOČENOST NA GOSTE Z NAMENOM DOSEGANJA 

NJIHOVEGA ZADOVOLJSTVA 

3.1 Zadovoljstvo gostov 

Zadovoljstvo odjemalcev, ki so v našem primeru gosti, je močno prepleteno s skrbno 

načrtovanimi in izvedenimi kakovostnimi storitvami. Skozi Gronroosov model kakovosti 

storitev in marketinški pogled na kakovost storitev opazimo pomen osredotočenosti na goste, 

ki se odraža v zadovoljstvu le-teh. Ker pa v praksi pogosto prihaja do zmede med navedenimi 

pojmi, se na tem mestu posvetimo razmejitvi pojma zadovoljstvo odjemalcev od pojma 

kakovosti. Prav ta problem opisuje Snoj (2000: 158), ki pravi, da je zadovoljstvo odjemalcev 

legitimna sestavina ocene kakovosti storitev. Če jih obravnavamo z marketinškega zornega 

kota, je zadovoljstvo s storitvami pravzaprav merilo kakovosti njihovega delovanja.  

 

Beseda zadovoljstvo izhaja iz latinskih besed satis (dovolj) in facere (doseči) (Oliver 1997 v 

Tomin Vučkovič (2007: 11). Po tej opredelitvi imajo zadovoljujoči proizvodi lastnost 

zapolniti neko pomanjkanje do točke, ko je nečesa dovolj (do zadovoljitve). To je možno le, 

če je nivo zadovoljitve znan vnaprej (prav tam). 

 

Kotler zadovoljstvo definira kot stopnjo človekovega počutja, ki je posledica primerjave med 

zaznanim delovanjem izdelka (ali rezultatom) in osebnimi pričakovanji (1998: 40). 

3.2 Pričakovanja gostov 

Če torej povežemo ugotovitve prejšnje točke in definicijo pričakovanj, lahko trdimo, da je za 

izvajalce hotelskih in gostinskih storitev ključno, da posvetijo dovolj časa in napora  

ugotavljanju pričakovanj in potreb gostov, kar je ključno za opredelitev kakovosti. Malek et 

al. (2009) navajajo, da kakovost v storitvah ni nekaj absolutnega. Izraza visoka in nizka 

kakovost ne pomenita veliko, ampak sta odvisna le od kupčevega pogleda. Kupec odločitev o 

nakupu pretehta na podlagi treh vidikov, ki so, kot smo že ugotovili v Groosronovem modelu, 

naslednji: tehnični vidik (kupca zanima kaj bo dobil), funkcionalni vidik (kupca zanima, kako 

bo dobil) in prestižni vidik (ki pomeni podobo hotela, kot dobavitelja storitve v kupčevih 
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očeh). Presoja kakovosti je z vidika kupca odvisna od razlike med pričakovano in zaznano 

kakovostjo (glej sliko 3.1). Za zagotavljanje pozitivne razlike ali zmanjševanje negativne 

razlike na čim manjšo mero skrbi podjetje s primerno strategijo izvajanja storitev ali izvedbe 

izdelka.  

 

 

 

 

Slika 3.1: Presoja kakovosti z vidika kupca 

 

Vir: Vorina v Malek et al., 2009: 50.  

 

Teorija (ne)potrditve pričakovanj (glej sliko 3.2)  je teorija, ki se najpogosteje uporablja za 

nazorno opredelitev zadovoljstva gostov in njihovih ključnih elementov (Tomin Vučkovič, 

2007: 11).  Gost pred nakupom oblikuje pričakovanja, ki se nanašajo na značilnosti proizvoda 

ali storitve. Po nakupu gost primerja svoja pričakovanja z dejanskim delovanjem proizvoda 

oz. rezultatom storitve, ki je lahko boljši, enak ali slabši od pričakovanj. Pričakovanja gosta so 

lahko tako potrjena (delovanje = pričakovanje), lahko pa pride do pozitivnega (delovanje > 

pričakovanja) ali negativnega (delovanje < pričakovanja) zanikanja pričakovanj. Na podlagi 

teh zaznav gost oblikuje svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo. Tako imamo tri stopnje 

zadovoljstva: ko je dejansko delovanje enako pričakovanju, je gost zadovoljen; ko delovanje 

preseže pričakovanja, je zelo zadovoljen, in ko delovanje ali rezultat ne doseže pričakovanj, je 

gost nezadovoljen (Oliver in DeSarbo v Tomin Vučkovič, 2007: 11). 

  

Slika 3.2: (Ne)potrditveni model pričakovanj 
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Vir: Tomin Vučkovič 2007: 11. 

Dodajmo še, da se je potrebno zavedati, da so turisti iz leta v leto bolj zahtevni, informirani in 

izkušeni. Destinacije vrednotijo na podlagi doživetij in občutkov, zato je vsekakor 

pomembno, da destinacije gradijo svojo ponudbo na doživljajski vrednosti (Juven in Weber, 

2010).  Izvajalci oz ponudniki storitev morajo imeti pri tem v mislih, da se "izkušnja gosta 

začne že pred prihodom (ko gost naveže stik z nami preko interneta, po telefonu, preko e-

maila), še posebno intenzivna je v času bivanja, izredno pomembna pa je tudi izkušnja po 

odhodu (Strategiji razvoja in trženja sonaravnega turizma Gorenjske za obdobje 2010-2015: 

282)." 

3.3 Birokracija v hotelirstvu 

Birokracija je po Webru oblika organizacijske strukture, v kateri so delavci odgovorni za 

svoje dejavnosti, pri tem pa morajo delovati v skladu s specificiranimi dogovorjenimi pravili 

in standardi (Jones v Šuligoj, 2011a: 114). Birokracija se je v preteklosti uveljavila tudi v 

hotelih, predvsem v večjih. Dandanes se pri tem ni nič bistveno spremenilo (Šuligoj, 2011: 

91). To je povezano s tradicijo razdeljevanja procesov na specializirana področja in s potrebo 

po formalizaciji, s katero sta negotovost in nezanesljivost storitev bolje nadzirani, saj tudi 

delavci vedo, kakšna je njihova vloga (Uran v Šuligoj, 2011a: 114). 

 

Osnovno standardizacijo ureja Zakon o gostinstvu (2007) v dveh pravilnikih: 

- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in minimalnem obsegu storitev za 

opravljanje gostinske dejavnosti (2000) skupaj z vsemi spremembami tega pravilnika, 

- Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (2008). 
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Področje higiene ureja Zakon o zdravstveni ustreznosti živil ter snovi, ki prihajajo v stik z 

živili (2000), z vsemi nadaljnjimi spremembami in podzakonskimi akti ter uredbe EU, ki 

Slovenijo zadevajo kot članico. 

 

Hoteli uporabljajo tudi interne standarde hotelskih organizacij, ki jih le-te same oblikujejo in 

uporabljajo. Najbolj znane in svetovno uveljavljene so hotelske verige, v katerih so standardi 

eden osnovnih gradnikov. Kot primer dobre prakse velikokrat navajajo standarde ene najbolj 

znanih mednarodnih hotelskih verig Ritz Carlton, poimenovane "The Ritz CarltonGold 

Standards of Service". Pozitivni učinki nagrajene standardizacije se kažejo tudi v uspešnem 

poslovanju verige (Ritz Carlton Company v Šuligoj 2011 in Šuligoj 2011a).  

3.3.1 Primer osredotočenosti na kupca/gosta pri ISO 9001:2008 

Izbrali smo enega mednarodno najbolj poznanih in najpogosteje uvedenih standardov za 

zagotavljanje kakovosti in povzeli ključne točke, ki opredeljujejo osredotočenost odjemalcev. 

Gre za standard, ki "namerava izboljšati zadovoljstvo odjemalcev z učinkovito uporabo 

sistema, vključno s procesi za nenehno izboljševanje sistema in zagotavljanje skladnosti z 

zahtevami odjemalcev in ustreznimi zahtevami zakonodaje in regulative" (SIST EN ISO 

9001, 2008: 9). 

 

Najvišje vodstvo mora zagotoviti, da so zahteve odjemalcev opredeljene in izpolnjene z 

namenom, da se poveča zadovoljstvo odjemalcev (SIST EN ISO 9001: 2008, tč. 5.2).  

 

Standard kakovosti ISO (SIST EN ISO 9001: 2008, tč. 7.2.1) usmerja organizacije tudi k 

skrbi za kupca po dostavi proizvoda oz. po izvedbi storitve na način, da mora organizacija 

ugotoviti zahteve, ki jih specificira odjemalec, vključno z zahtevami za dostavo in aktivnosti 

po dostavi. Pri tem standard navaja, da aktivnosti po dostavi lahko vključujejo na primer 

ukrepe v okviru garancije, pogodbene obveznosti, kot so storitve vzdrževanja in dodatne 

storitve, kot je recikliranje ali odstranitev proizvoda po uporabi.  

 

Kot eno od meritev delovanja sistema vodenja kakovosti mora organizacija nadzorovati 

informacije o zaznavanju odjemalcev ali je organizacija izpolnila njihove zahteve. Določiti 

mora metode za pridobivanje in uporabo teh informacij (SIST EN ISO 9001: 2008, tč. 8.2). 
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Pri tem nadzorovanje zaznave odjemalcev lahko vključuje pridobivanje vhodnih podatkov iz 

izvorov, kot so raziskave zadovoljstva odjemalcev, podatki o kakovosti dobavljenih 

proizvodov, pridobljeni od odjemalcev, raziskave mnenja uporabnikov, analize izgubljenih 

poslov, priznanja, reklamacije in poročila posrednikov (prav tam). 

3.3.2 Pogojenost kakovosti storitev s standardizacijo procesov v hotelirstvu 

V prejšnji točki (2.5.2) smo navedli primer osredotočenosti na odjemalca, kot ga obravnava 

standardiziran sistem kakovosti (ISO 9001: 2008). Podobno bi lahko navedli primer 

osredotočanja na odjemalce z vidika drugih modelov (Gomišček et. al., 2005; Bukovec, 2009; 

Marolt, 1994; Marolt in Gomišček, 2005): 

- Model 4 Q, ki posebej obravnava kakovost načrtovanja in kakovost odnosov; 

- Model pričakovane in zaznane kakovosti storitev, kjer gost ocenjuje storitve tako, da 

posebej primerja pričakovano storitev z zaznano storitvijo oz. dejansko prejeto 

storitvijo; 

- Model vzajemnega odnosa med izvajalcem in porabnikom storitve, ki izhaja iz 

sovisnosti vzajemnega odnosa med izvajalcem in prejemnikom storitve, med 

izvajanjem storitve; 

- Model SERVQUAL, kjer organizacije pri oblikovanju posebnega vprašalnika 

upoštevajo do deset kriterijev za merjenje kakovosti storitev, gost pa ocenjuje, kakšno 

storitev si želi, nato pa v drugem delu, kakšna storitev je dejansko bila ponujena s 

strani izvajalca storitve; 

- Model razkorakov (vrzeli), ki opredeljuje kakovost storitve kot niz petih razkorakov, 

ki nastopajo v zvezi s kakovostjo storitev. Raven kakovosti storitve je opredeljena kot 

peti razkorak med pričakovanji porabnika in njegovim zaznavanjem dejansko prejete 

storitve. Da bi storitvena organizacija zmanjšala ta razkorak, mora zmanjšati druge 

razkorake, ki nastanejo v sami storitveni organizaciji.  

Vprašanje, ki se ob tem pojavlja, je: ali standardizirani procesi v hotelirstvu zagotavljajo 

kakovostne storitve? 

 

Gomišček et al.  (2005) na osnovi analize rezultatov opravljenih anket turističnih in gostinskih 

delavcev iz vse Slovenije in gostov na določeni destinaciji trdijo, da tako eni kot drugi 

postavljajo mehke faktorje kakovosti v ospredje pri zadovoljevanju faktorja kakovosti 

"zadovoljstvo gosta" ter da uvedba standardov na področju managementa kakovosti lahko 
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izboljša kakovost ponudbe storitev ter zadovolji vedno večje zahteve gostov. "S pomočjo 

modelov za presojo kakovosti, standardiziranimi sistemi kakovosti (npr. ISO 9001, 2000) ali z 

drugimi modeli (npr. BSC1) bi morale turistično/gostinske organizacije poiskati in določiti 

primerne standarde kakovosti, ki bi pomagali v kar največji meri zadovoljiti želje in potrebe 

gostov" (Gomišček et al. 2005: 1158).  

Šuligoj (2004) opozarja na problem zatiranja kreativnosti, ustvarjalnosti in prijaznosti osebja 

v operativnem delu gostinstva ob pretirani procesni standardizaciji dela. Na kakovost gleda 

kot na osnovni element poslovne uspešnosti ter vodilo vseh uspešnih (gostinskih) podjetij. V 

sklepnem delu raziskave pa predlaga, naj bo v organizacijah, ki nudijo prenočišča, 

standardizacija procesov sestavni del organizacije dela ter naj standardizirajo le tisto, kar ne 

omejuje delavcev preveč pri njihovem delu, npr.: nabavo, zagotavljanje higiene, zagotavljanje 

varnosti. 

 

Zanimivo je tudi razmišljanje Snoja (2000: 168-169), ki pravi, da storitvene organizacije 

poskušajo običajno meriti kakovost svojih storitev tako, da oblikujejo standarde svojega 

delovanja in nato primerjajo dejansko delovanje s standardi. Podobo kot Šuligoj tudi on 

navaja (prav tam), da so za storitvene dejavnosti problemi predvsem pri specificiranju 

procesnih sestavin storitev (na primer prijaznost osebja), ki jih ni možno natančno opredeliti 

(v času s težo, v kategorijah ali drugih merljivih kazalcih). Poleg vezave standardov na 

merljive vrednosti, kot je npr. povprečen čas odjemalčevega čakanja na storitev in podobno, 

kar predstavlja najlažji, vendar vprašljiv način za merjenje kakovosti, Snoj (prav tam) navaja 

še nekaj značilnih dimenzij vprašljivosti standardov: 

- Ker jih postavljajo strokovnjaki iz organizacije in ne odjemalci, lahko pride do 

razkoraka med potrebami odjemalcev in ravnijo izvajanja storitev. 

- Pri postavljanju in merjenju standardov strokovnjaki iz organizacije pogosto 

pozabljajo na specifično težo, ki jo imajo različne značilnosti storitev v oblikovanju 

preferenc odjemalcev. 

                                                 

1 Model uravnoteženih kazalnikov Balanced Scorecard – BSC nudi organizacijam Strategiji razvoja in trženja 

sonaravnega turizma Gorenjske za obdobje 2010-2015, str.: 280obsežen okvir, ki pomaga pretvoriti vizijo in 

strategijo organizacije v prikladen splet kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti poslovanja. Kazalnik so 

razvrščeni v štiri skupine, ki so v medsebojni vzročno-posledični povezanosti. Vsaka skupina omogoča svoj 

pogled na poslovanje organizacije (Gomišček et al., 2005). 
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- Podatki, ki služijo za oblikovanje standardov, običajno ne zajemajo vseh pomembnih 

vzrokov napak v izvajanju storitev. 

- Zaradi težnje po doseganju čim višje stopnje operativne učinkovitosti pri postavljanju 

standardov pogosto pozabljajo na to, da so potrebni kompromisi med stroški storitev 

in ceno, ki jo je odjemalec pripravljen plačati pri določeni kakovosti storitve; 

- Ko so standardi potrjeni, je to pot k statičnosti, tako da so izboljšave v izvajanju 

storitve zanemarjene. Poudarek je torej na doseganju ciljev v okviru standardov. 

Odgovor na zgoraj zastavljeno vprašanje o tem, ali standardizirani procesi v hotelirstvu 

predstavljajo zagotovilo za kakovostne storitve, upoštevajoč navedene pomisleke in predloge, 

lahko najdemo v oblikovanju politike kakovosti storitev v hotelu. Uranova (2008: 13) 

predlaga, da je smiselno, da se management hotela in izvajalci dogovorijo o tem, kakšno 

storitev bodo ponujali svojim gostom, kakšne so vrednote podjetja itd. Da v politiki opredelijo 

glavne usmeritve oz. določijo, kakšen nivo storitev bodo izvajali. Pri tem opozarja na 

zahtevnost oz. pričakovanja gostov, ki se višajo skupaj z dražjo ceno storitve in višjo 

kategorijo hotela.  

 

Pri vsem tem pa ne gre izpustiti pomena človeškega faktorja. Juvan in Weber (2010)  sta 

mnenja, da za dobro opravljeno delo v potovalni in turistični dejavnosti niso dovolj le 

standardi ali opredelitev strategije za doseganje kakovosti, temveč so ključni zaposleni, ki 

zagotavljajo kakovostne storitve. 

3.4 Merjenje zadovoljstva odjemalcev/gostov in kakovosti storitev 

Čeprav podjetje, ki se osredotoči na odjemalce, teži k temu, da ustvari visoko stopnjo 

zadovoljstva pri svojih odjemalcih, to še ne pomeni, da je njegov cilj zgolj maksimizacija 

kupčevega zadovoljstva (Kotler, 1998: 41). Hotel mora v obzir vzeti tudi zniževanje cen in/ali 

izboljšanje storitev ob pogoju zmanjšanja dobička; vlaganje v raziskave in razvoj z namenom 

povečanja donosnosti; skrb za zadovoljstvo ostalih deležnikov (zaposleni, lastniki, partnerji, 

lokalno prebivalstvo, vključeno v izvajanje turističnih storitev…).  

 

Podjetja uporabljajo za merjenje zadovoljstva naslednje metode (povzeto po Kotler, 1998): 
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- Sistem pritožb in predlogov; gre za poenostavljen sistem, po katerem gostje lahko 

dajejo pripombe ali pa se pritožijo. Veliko hotelov ima obrazce, na katere stranke 

napišejo, kaj jim je všeč in kaj jih je zmotilo. Možna je tudi uvedba brezplačnih 

telefonskih linij ali e-obrazcev na spletnih straneh, preko katerih lahko gosti 

sprašujejo, svetujejo ali se pritožijo. Gre za sistem, ki prinese nove predloge in ideje in 

omogoči hitrejše reševanje problemov.  

 

- Ankete o zadovoljstvu kupcev; odzivna podjetja merijo stopnjo zadovoljstva 

neposredno z občasnimi anketami. V tem primeru dobi hotel odgovore na vprašanja, 

ki se jim zdijo najbolj pereča. Zadovoljstvo gostov lahko merijo z neposrednimi 

vprašanji. Anketirance lahko vprašajo, kaj so pričakovali od določene lastnosti in kaj 

so dobili (izpeljano nezadovoljstvo). Lahko analizirajo probleme ali pa ocenjujejo 

pomembnost ter uspešnost izvedbe posamezne storitve ali njene faze. Anketa je 

priložnost tudi za ugotavljanje želje po vnovičnem nakupu oz. nakupih – obiskih 

hotela. Ugotovijo pa lahko tudi, ali bodo kupci priporočili hotel nekomu drugemu. V 

primeru priporočanja hotela tretjim osebam pomeni, da so bili gosti zadovoljni s 

storitvami. 

 

- Namišljeno nakupovanje; gre za metodo, pri kateri najamemo osebo, ki koristi 

storitev hotela in nam nato poroča o izkušnjah, ki jih je pri tem dobila, ali pa naredi 

primerjavo z izkušnjami v konkurenčnem hotelu. Ti namišljeni gosti lahko sprožijo 

tudi konflikte, katerih cilj je preizkusiti odziv zaposlenih na razne neugodne situacije. 

Lahko gre za preverjanje reakcij v primeru pritožbe, reklamacije … Metodo lahko 

izvajamo tudi po telefonu ali pa z opazovanjem, pri čemer vodstvo opazuje zaposlene 

pri delu z gosti. 

 

- Analiza izgubljenih kupcev; gre za metodo pri kateri stopimo v kontakt z gostom, ki 

ni več odjemalec storitev hotela z namenom, da poizvemo, kaj je vzrok njegove 

odločitve. V kolikor v hotelu stopnja izgubljenih gostov  narašča, bo vodstvo moralo 

sprejeti ukrepe, da to ustavi. Metoda je izvedljiva v primeru, da hotel vodi evidenco 

stalnih gostov. 
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Knuston (v Uran in Conti, 2006: 86) navaja, da morajo vodje uporabiti povratne informacije 

strank kot osnovo za efektivno odločanje, to pa pomeni: 

- spremljanje in nadzorovanje števila gostov ter informacije o prodaji in stroških; 

- osebna prisotnost v času obrokov ali v konici prijavljanja gostov v hotel z namenom 

opazovanja obnašanja gostov; 

- pogovarjanje z uslužbenci (na primer s pomivalci posode in z natakarji – z namenom 

odkriti, kaj gostje puščajo na krožnikih). Zanimivo je opazovati, kako si je gost 

preuredil pohištvo v sobi in si tako uredil prijetnejše bivalno okolje; 

- upoštevanje komentarjev, ki se znajdejo v skrinjici s predlogi; 

- upoštevanje predlogov, pridobljenih na podlagi anket; 

- razmislek glede prejetih pritožb; 

- obiski konkurence, navzočnost na seminarjih, prebiranje literature … 

3.4.1 Dileme izbire ustreznega načina za merjenje 

Danes se hotelirji srečujejo z veliko možnosti izbire, ko govorimo o merjenju porabnikove 

percepcije o kakovosti storitev. Za ocenjevanje je na razpolago cel spekter metod merjenja, 

vsaka s svojimi tipičnimi prednostmi in slabostmi, odvisno od tega, kaj se meri in zakaj se 

meri. Problem je, da je veliko teh metod predragih, preveč kompliciranih ali popolnoma 

neprimernih za tisto, kar se meri (Uran in Conti 2006: 88). 

 

Edvardsson et al. v Uran in Conti, 2006: 86 izpostavljajo probleme, s katerimi se morajo 

vodje soočiti, ko merijo kakovost storitev: 

- Niti tisti, ki sisteme oblikujejo, niti tisti, ki jih uporabljajo, ne vedo dovolj o tem, kaj 

se meri, kakšna sta namen in uporaba meritev. 

- Vodje precej pogosto ne merijo kakovosti skozi "verigo vrednosti" storitev. Medtem 

ko se nekateri osredotočijo samo na meritve notranje izvedbe, se drugi osredotočijo le 

na meritve zunaj izvedbe storitev. Potrebno pa je ravnotežje med obema, pa tudi 

razumevanje, da se proces nudenja storitve začne pred dejansko interakcijo s kupcem. 

Velikokrat bo zunanje zaznana stopnja kakovosti odsevala nivo notranje izvedbe. 

- Merjenje gostovega zadovoljstva samo po sebi lahko vzbudi višja pričakovanja. 

Velikokrat že sama omemba izboljšanja kakovosti ustvari višja pričakovanja s strani 

kupca. 
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- Četrti problem je v tem, da izvajamo preveč meritev. Organizacije lahko utrudijo tako 

svoje goste kot zaposlene s preveliko količino meritev. Poleg tega pa to zahteva veliko 

časa in denarja.  

3.5 Vpliv zadovoljstva gostov na zvestobo hotelu 

Zvestobo lahko kvantitativno izrazimo kot stopnjo zadržanja gostov ali kot delež nakupov 

starih gostov (Tomin Vučkovič, 2007: 12). 

 

Colby (2001 v Tomin Vučkovič, 2007: 12) podaja alternativo za ugotavljanje zvestobe s 

pomočjo zadovoljstva in mobilnosti. S pomočjo modela na sliki 3.3 spoznamo, kakšni so naši 

gosti. To nam služi kot pripomoček za osredotočanje na goste. Model ugotavljanja zvestobe 

na podlagi odnosa med zadovoljstvom in mobilnostjo gostov je bil izdelan v okviru  raziskave 

z namenom preučitve zadovoljstva in njegovega vpliva na zvestobo gostov organizatorju 

potovanj na osnovi Anderson-Fornellovega modela, ki predpostavlja, da stopnja zadovoljstva 

vpliva na to, ali se bo gost odločil za ponovni nakup, posredoval pozitivna priporočila 

prijateljem in znancem (od ust do ust) ter organizatorju ob njegovih pravilnih akcijah ostal 

zvest na dolgi rok. Raziskavo je opravila Mateja Tomin Vučkovič (2007). Ugotovila je, da je 

proučevani model uporaben za ugotavljanje zadovoljstva gostov. Iz ugotovitev sledi, da lahko 

poudarimo pomen doseganja zadovoljstva gostov, kar je povezano z odločitvijo o ponovnem 

nakupu pri istem organizatorju potovanj, z ustreznimi priporočili in s stopnjo zvestobe gostov. 

 

Slika 3.3: Ugotavljanje zvestobe na podlagi odnosa med zadovoljstvom in mobilnostjo gostov 

 

Vir: Colby v Tomin Vučkovič 2007: 12. 

 

Gosti, s katerimi se srečujemo, so lahko (glej sliko 3.3) (Tomin Vučkovič, 2007: 12): 
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- zadovoljni in stalni gosti: so zadovoljni in tudi ne nameravajo zamenjati hotela, razen 

če stopnja zadovoljstva pade; 

- nezadovoljni in nestalni gosti: so nezadovoljni poleg tega pa je njihova mobilnost 

visoka. So najbolj podvrženi pobegu h konkurenci, saj se s povečanjem zadovoljstva 

stopnja njihove mobilnosti ne spremeni. Nevarnost prebega h konkurenčnemu podjetju 

je zelo visoka; 

- nezadovoljni in začasni gosti: radi ostanejo gosti istega podjetja, čeprav so 

nezadovoljni. Če se jim podjetje posveti na pravi način, se bo njihova stopnja 

zadovoljstva kmalu povečala in prešli bodo med stalne in zadovoljne goste; 

- zadovoljni in nestalni gosti: radi menjajo podjetja, iščejo novosti. Take goste lahko 

obdržimo le, če jih neprestano presenečamo s posebnimi cenovnimi in storitvenimi 

programi. 

 

 

 

 

Tabela 3.1: Nivoji zadovoljstva 

Izkušnja Zaznava Nivo zadovoljstva Posledica 

 

 

 

Dejanska vrednost 

proizvoda oz. storitve 

 

Višja od pričakovanj 

 

Zelo zadovoljen 

Gost bo povedal drugim 

in če bo le mogoče, bo 

ponovil nakup. 

 

Enaka pričakovanju 

 

Zadovoljen 

Gost bo povedal drugim, 

vendar bo prešel h 

konkurenci, če bo zaznal 

dodatno korist. 

Nižja od pričakovanj Nezadovoljen Prešel bo h konkurenci, 

če bo le imel priložnost. 

Vir: Tomin Vučkovič 2007: 12. 

 

Podjetje mora stremeti ne k zadovoljnim, ampak k zelo zadovoljnim gostom, ker je verjetnost 

za ponovni nakup pri njih večja kot pri zadovoljnih gostih. Različni nivoji zadovoljstva imajo 

po mnenju Vraneševića (v Tomin Vučkovič, 2007: 12) različne posledice (glej tabelo 3.1). 
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4 VPLIV ČLOVEŠKEGA FAKTORJA NA KAKOVOST 

V Sloveniji uporabljamo slogan: "Turizem smo ljudje." Slogan ima precej kritikov, ki trdijo, 

da gre za postsocialističen in zastarel slogan, ki je že preživet. Morda v oziru kreiranja novih, 

inovativnih turističnih proizvodov, temelječih na zgodbah, ki so zapakirane v celovit turistični 

produkt, naš slogan res zveni malce zastarelo. Vendar pa se vprašajmo, kdo, če ne ljudje, bo 

kreiral nove zgodbe, nove storitve in proizvode. Naj gre za vodilne kadre v turističnih 

organizacijah, zaposlene v turizmu ali za ostale deležnike, ki so ključni v procesu izvedbe 

celotnega doživetja turistov (gostinci v regiji, trgovci, ponudniki spremljevalnih storitev, 

lokalno gospodarstvo in nenazadnje lokalno prebivalstvo). 

 

V turizmu (še vedno) kupujemo od ljudi, kupujemo njihov odnos, njihovo kreativnost, njihov 

inovativni pristop, zgodbe, ki nam jih ponujajo. Zato je še kako pomembno, da v turizmu 

delajo ljudje, ki so ključni faktor, ljudje, ki so turizem. 

4.1 Pomen izobraževanja v organizaciji 

Ko govorimo o izobraževanju zaposlenih in posledično celovitem izobraževanju v 

organizaciji oz. organizacijskem učenju, izhajamo iz teoretičnih podlag razvoja človeških 

virov, saj te podlage lahko prenesemo tudi na hotel kot delovno organizacijo.  

 

Pomembno je razlikovati med pojmoma "učeča se organizacija" in "organizacijsko učenje", 

pri čemer se prvi usmerja na "kaj", torej opisovanje sistemov, načel in značilnosti organizacij, 

ki se učijo, medtem ko se drugi nanaša na "kako", torej na načine, na katere prihaja do učenja 

(npr. spretnosti in procesi pridobivanja in uporabe znanja). (Vukovič in Miglič, 2006: 53). 

 

Stalno in organizirano učenje v organizaciji je vir, ki prispeva k ustreznim spremembam 

vedenja posameznikov. Nenehne spremembe pa porajajo nove potrebe po organiziranem 

učenju. 

 

Glede učenja so za organizacijo in management pomembne naslednje ugotovitve  

(Možina et al., 2002: 17): 
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- Organizacija se mora zavedati vloge učenja. To pomeni, da mora pridobivati in 

uveljavljati tista znanja, ki prispevajo h končnemu rezultatu in neposrednim ciljem. 

- Organizacija se mora učiti pozabljati. To je opustitev tistega znanja, spretnosti in 

načinov, ki ne vodijo k predvidenim dosežkom. Pri uvajanju novih nalog je to 

razmeroma lahko, v primeru spreminjanja obstoječih norm, navad in podobno pa je 

največkrat zelo zahtevno. 

- Zaposleni v organizaciji naj se zavedajo potreb po znanju. Motivirani člani so 

pripravljeni bolj sodelovati v procesu učenja in lažje obvladujejo spremembe pri delu 

in življenju v organizaciji. 

- Učenje v organizaciji je stalno dogajanje, ki je načrtovano, organizirano in 

ocenjevano. Zajema vse zaposlene, izvajajo ga vsi, predvsem managerji. 

 

Organizacijsko učenje se po definiciji izvaja takrat, ko se organizacija uči in ko se ob tem tudi 

prilagaja okolju (DeNisi in Griffin, 2000 v Mihalič, 2006: 99; Vukovič in Miglič, 2006: 53; 

Treven 1998: 93). 

Spremenjene vrednote, večja izobraženost in izkušnje kot tudi večje potrebe in zahteve novih 

potrošnikov v turizmu terjajo izobraženo, komunikativno in inovativno delovno silo, ki z 

uporabo tehnologije, ustreznim vodenjem, kulturo ter odnosi zunaj podjetja ustvarja vrednost 

za potrošnike (Nemec Rudež, 2006: 11). Zato je potrebno v turistični dejavnosti zaposlovati 

kakovosten kader za distribucijo, delovanje in poslovanje turističnega proizvoda in ga s ciljem 

doseči njegov razvoj tudi nenehno razvijati (Pološki Vokić, 2008: 10). Razvoj človeških virov 

je ključna naloga, s katero se sooča svetovni turizem danes (prav tam). 

4.2 Kompetence zaposlenih v turizmu 

Kompetence definiramo kot zmožnost posameznika, da aktivira, uporabi in poveže 

pridobljeno znanje v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah (Svetlik v 

Gorenak 2009: A56).  

 

Kompetence so karakteristike posameznika, ki se pokažejo kot učinkovitost opravljanja dela, 

ko vzamemo v zakup vse organizacijske okoliščine (Bartton in Gold v Juvan in Weber 2010: 

894).   



 

29 

 

Evropska komisija v svojem delu Competence Development in SMEs definira kompetence 

kot mešanico znanja, sposobnosti in odnosov, ki jih ima posameznik do svojega dela. Prava 

kombinacija vsega naštetega prinaša želene rezultate organizacijam, kjer posameznik ustvarja  

(v Gorenak, 2009). 

 

Navedli smo le nekaj osnovnih definicij pojma kompetence, vendar namen ni primerjava 

definicij, pač pa razmislek v smeri kdaj, kako in v kolikšni meri zaposleni v hotelirstvu 

uporabljajo pridobljene kompetence z namenom doseganja zadovoljstva gostov in opravljanja 

kakovostnih storitev.  

 

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (v nadaljevanju CPI) predstavlja 

krovno institucijo v Sloveniji, ki se ukvarja s področjem nacionalnih poklicnih standardov, del 

katerih so tudi kompetenčni profili posameznih poklicev CPI. Gorenak (2009) opozori na 

dejstvo, da CPI ustvarja kompetenčne profile posameznih poklicev na podlagi delovnih nalog. 

To pomeni, da ne izhaja iz sposobnosti in znanj, ki jih posameznik ima, temveč iz sposobnosti 

in znanj, ki jih posameznik tudi dejansko uporablja. Gorenak (prav tam) navaja še, da gre za 

anglosaksonski sistem opredeljevanja kompetenc za poklice, pri čemer dodaja kritično oceno, 

ker meni, da je ta način opredeljevanja kompetenc lahko zavajajoč in lahko podceni dejanske 

sposobnosti posameznika, saj ga ne sprašuje po tem, kaj dejansko zna, ampak zgolj po tem, 

kaj dejansko počne.  

 

Gorenak (2009) je raziskoval  prisotnost managerskih kompetenc2. Anketiral je 220 

zaposlenih v turizmu (kuharjev, natakarjev, receptorjev, managerjev in vodnikov) iz dveh 

večjih delniških družb s področja hotelskega turizma v Sloveniji in registrirane turistične 

vodnike v Sloveniji. Ključne ugotovitve omenjene raziskave so, da delavci v turizmu menijo, 

da imajo dovolj znanj in sposobnosti, vezanih na managerske kompetence za opravljanje 

svojega dela. Nikakor pa ni vzpodbudno dejstvo, da delavci v turizmu svojih znanj in 

sposobnosti ne morejo v celoti uporabiti v praksi. Tu Gorenak vidi veliko priložnost za 

management, ki lahko bolje izkoristi znanja in sposobnosti zaposlenih, saj le te predstavljajo 

konkurenčno prednost. 

                                                 

2 Gre za model managerskih kompetenc, nastal v okviru Ameriškega managerskega združenja. Model sestoji iz 

(1) Usmerjenosti k ciljem in dejanjem, (2) usmerjanja sodelavcev, (3) upravljanja s človeškimi viri in (4) 

vodenja (povzeto po Gorenak, 2009:A56-A57). 
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Juvan in Weber (2010)  uporabita terminologijo Kohota, ki sposobnosti in lastnosti, ki so 

pomembne za opravljanje delovnih nalog, poimenuje delovno specifične kompetence, 

opredeljuje jih kot aspekte skrivnosti v določeni delovni vlogi, povezane z učinkovitim 

delovanjem v tej isti vlogi. Delovno specifične kompetence so potrebni atributi za uspešno 

opravljeno delovno nalogo (Kohot v Juvan in Weber, 2010). 

4.2.1 Kompetence vodstvenih kadrov 

Kociperjeva (2010) sodobnega vodjo opredeljuje kot managerja, ki uporablja tako imenovane 

"mehke veščine", to je timsko vodenje, komuniciranje in motiviranje delavcev. To je človek, 

ki uporablja sposobnosti zaposlenih za uspeh, podžiga njihovo ustvarjalnost, jih usmerja k 

nadaljnjemu izpopolnjevanju in sooblikuje njihove motivacijske vzgibe.  

Kompetence vodstvenega kadra se nekoliko razlikujejo od siceršnjih kompetenc zaposlenih, 

saj vodje prevzemajo večjo odgovornost pri odločanju, poleg tega pa so odgovorni tudi za 

kadre v organizaciji, kjer so zaposleni.  

 

V mednarodni raziskavi o veščinah oz. kompetencah vodij, ki je bila opravljena med vodjami 

podjetij iz Španije, Malte, Italije in Slovenije, je bilo ugotovljeno, da vodstveni kadri iz 

Slovenije kot najvišje ocenjene kompetence navajajo po vrsti: orientiranost h kupcu, 

komunikacijo, prilagodljivost na spremembe, upravljanje s konflikti in timsko delo. Avtorica 

raziskave Tina Kociper (2010) navaja, da so rezultati raziskave pričakovani, da je 

najpomembneje razumeti kupca in biti orientiran k njemu, sledi uspešna komunikacija in, v 

današnjem času ekonomske krize, prilagodljivost in pripravljenost na spremembe. 

Kompetence, ki se v raziskavi pojavijo takoj za že omenjenimi, se dotikajo odnosa s 

kolektivom. Tu lahko dodamo misel Grubana (v Kociper 2010), da management ni in nikoli 

ne bo le serija tehnično procesnih opravil, ampak v prvi vrsti skupek človeških odnosov in 

interakcij. 

 

Eden od modelov, ki vodstvenim kadrom pomagajo, da sproti ugotavljajo, ali njihov način 

vodenja omogoča doseganje ciljev in ustvarjanje pripadnosti zaposlenih v prihodnje, je Model 

8F, ki zajema 8 ključnih kompetenc,  in sicer (Felkar v Kociper 2010):  

1. usmerjenost (ang. Focused): Ali jasno sledite zastavljenim ciljem? Ali veste, kaj so cilji 
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prvih posredovalcev? Ali so vsi zaposleni seznanjeni z vizijo in cilji in ali se tega zavedajo pri 

svojih vsakodnevnih aktivnostih? 

2. prilagodljivost (ang. Flexible): Kdaj ste nazadnje prilagodili proces, kakšno storitev za 

povečanje zadovoljstva vaših strank? 

3. hitrost (ang. Fast):Kako hitro se odzivate na spreminjajoče želje in potrebe vaših strank? 

Kako hitro uvajate nove izdelke/storitve na trgu? Koliko ste hitrejši od konkurence? 

4. prijaznost (ang. Friendly): Koliko pohval ste prejeli v preteklih 3 mesecih? Koliko pritožb 

je bilo zaradi nestrokovno opravljenega dela? Koliko konfliktov se je pojavilo znotraj 

skupinev zadnjih 3 mesecih? 

5. poštenost (ang. Fairness): Ali ste lojalni do vaših strank? Ali se bojite notranjega ali 

zunanjega nadzora? Ali ste ponosni na vaše odločitve pri izvedbi intervencije in vašega 

odnosa s podrejenimi na intervenciji? 

6. sposobnost za premagovanje naporov (ang. Fit): Kako so intervencijske skupine 

pripravljene za napore in trud, ki ga morajo vlagati v opravljanje dela? Kako pogosto odhajajo 

kolegi na bolniško? Kako skrbite za dobro kondicijo operativcev? Ali redno preverjate 

njihovo fizično in psihično vzdržljivost? Ali jim dajete nasvete glede tega? 

7. kreativnost/posredovanje novih idej in predlogov (ang. Free): Koliko idej ste v preteklem 

mesecu podali kolegom in koliko idej ste dobili kot vodja nazaj? Ali lahko podrejeni 

svobodno posredujejo ideje? Imajo možnost uveljaviti ideje in predloge na svojem delovnem 

mestu oz. enoti? 

8. zabava (ang. Fun): Ali zaposleni z veseljem prihajajo na delovno mesto oz. operativci na 

usposabljanja in izpopolnjevanja? Prihajajo na delo, da ustvarjajo rezultate in boljšo 

pripravljenost, ali prihajajo samo v službo oz. se odzovejo klicu? Kakšen je protokol, ko ima 

nekdo od zaposlenih ali kolegov rojstni dan? Kako pogosto vidijo vodjo nasmejanega? 

4.3 Inovativnost in kreativnost 

Inovativnost kot proces in inovacije kot rezultat inovativnosti so pogosto napačno oz. preozko 

interpretirani. Zato na tem mestu najprej opredelimo omenjena pojma.  

 

Inovacija je po definiciji EU vsaka novost, ki jo uporabniki v svoji praksi štejejo za vir svoje 

nove koristi. OECD inovacijo definira kot pretvorbo ideje v tržni izdelek ali storitev, nov 

izboljšan proizvodni ali distribucijski proces ali kot novo metodo socialnih storitev (Šuligoj 
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2011: 87). Po vsebini delimo inovacije na programske, tehnično-tehnološke, organizacijske, 

upravljalske in metodološke (Rangus et al., v Šuligoj 2011:87).  Mulej (Petkovšek Štakul, 

2011) pravi, da je po naši tipologiji inovacije vsebinskih tipov več kot deset, od teh je le eden 

tehnično-tehnološki. 

Inovativnost je proces, ki se dogaja v podjetju ali morda v mislih zaposlenega v njem. 

Rezultat tega procesa so lahko novo spoznanje ali odkritje, nova ideja, nov izdelek, nova 

strategija, nov poslovni proces, lahko gre tudi za novo vprašanje itd. (Bračun in Štempihar, 

2011: 20-21). Da je rezultat inoviranja v poslovnem okolju inovacija, mora ta rezultat 

prispevati k povečanju vrednosti v obliki nove ali boljše funkcionalnosti, nižjih stroških za 

stranke in podjetje, višji ceni (kar je dobro za podjetje), nižji ceni (kar je dobro za stranke), 

višji marži za prodajalca ali kombinaciji le-teh (prav tam). 

 

Inovativnost  je v turizmu prisotna že precej časa.  Eden največjih inovatorjev na področju 

turizma nasploh je Ellsworth M. Staler (1863 – 1928). Šuligoj (2011) navaja, da so nekatere 

inovacije, ki jih je uvedel, danes osnova sodobnega hotelirstva, na primer mrzla tekoča voda v 

sobi, svetilke ob posteljah, obešalniki za brisače v sobi, radio, telefon, brisače in pisalne 

potrebščine v sobi, klimatizirani prostori, v sobi je objavil cene nočitev itd. Napisal je tudi 

zbirko navodil za zaposlene in jih poimenoval Statler Service Code in jih lahko imamo za 

hotelske standarde.  

4.3.1 Kreiranje zgodb 

Nekateri avtorji ugotavljajo, da je slovensko hotelirstvo nekonkurenčno. Etnolog Janez 

Bogataj (Tv Slovenija, 2011) meni, da turistične prepoznavnosti ne moremo graditi na 

"otočku sredi jezera", kajti proizvod je potrebno graditi na določenih vsebinah, zgodbah. Da 

bi iz nič naredili zgodbo, moramo objektu dodati vsebino. V tujini se turistične zgodbe dobro 

prodajajo, v Londonu turiste peljejo po poteh Jacka Razparača, na Malti si ogledujejo 

Popajevo vas, v Veroni je množično obiskan kip Romeove Julije.  

 

Mihalič in Dimitrović (v Šuligoj 2011) sta ugotavljali, da je slovensko hotelirstvo 

nekonkurenčno. Vprašanje, ki sta ga odprli, je, ali je še vedno razmeroma slaba prodaja 

posledica samo objektivnih, to je zunanjih (političnih) razlogov ali pa morda slovenski 

hotelski izdelki in storitve zaostajajo v inovativnosti, prilagajanju kupčevim potrebam in 

željam. 
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Kreiranja zgodb na ravni destinacije zasledimo v Strategiji razvoja in trženja sonaravnega 

turizma Gorenjske za obdobje 2010 – 2015, kjer navajajo, da so opredelili turistične identitete 

in zgodbe, "da bodo na drugačen in bolj učinkovit nastop na trgu ter za edinstveno doživetje 

gosta na destinaciji oblikovali doživljajsko bogate produkte in programe, po katerih bo postala 

Gorenjska prepoznavna." V strategiji je predstavljen način, kako so oblikovali posamezne 

zgodbe, kar lahko služi hotelirjem za pripomoček pri kreiranju zgodb za lastne produkte. 

 

Tako domače kot tuje raziskave imajo skupni imenovalec v dejstvu, da je današnji gost 

pripravljen plačati več za inovativne, unikatne, privlačne ter zelo prilagodljive izdelke in 

storitve, ki bodo zadovoljili njegove potrebe, okuse in pričakovanja, ki jih ponudba na trgu 

težko zadovolji, prav to pa je zanj najpomembnejše. Take storitve po navadi dodatno nagradi 

z napitnino (povzeto po Šuligoj 2011). 

4.3.2 Vzpodbujanje inovativnosti 

S povečano inovativnostjo v turizmu se srečamo tudi na državni ravni. Ministrstvo za 

gospodarstvo sprejema ukrepe na tem področju. Kot dva glavna inštrumenta za povečanje 

inovativnosti v turističnem gospodarstvu imamo v Sloveniji: 

1. Banko turističnih priložnosti Slovenije, ki je stičišče vseh inovacij oz. inovativnosti v 

slovenskem turizmu; 

2. Sejalec – nagrado za inovativnost v turizmu 

Na ravni organizacije pa je ustvarjanje okolja, ki je naklonjeno kreativnosti, ustvarjalnosti in 

inoviranju zaposlenih, vsekakor v prvi vrsti naloga vodstva. Matjaž Mulej (Petkovšek Štakul, 

2011: 57) pravi, da osrednja inovacija spreminja vodstveni stil iz starega "jaz mislim, vi delate 

in ubogljivo molčite" v sodobnega "vsi mislimo in vsi delamo", vloga vodje je ustvarjati 

okoliščine, da sposobnosti uporabijo vsi in imajo vsi potrebne informacije. Nadalje Mulej še 

trdi, da nismo več v časih fizičnega dela niti v informacijski družbi niti družbi znanja, ampak 

vse bolj v družbi inovativnega znanja in garanja.  

4.3.3 Inovacija iz zornega kota odjemalca/gosta in hotela 

Model, predstavljen v sliki 4.1, izhaja iz sodobne TQM-paradigme, ki med drugim sloni na 

kakovosti, prilagodljivosti posameznim kupcem, inovativnosti, širokem razponu kontrole, 

avtonomnih delovnih timih in opolnomočenju. Gre za okolje, v katerem so vzpostavljeni vsi 
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pogoji za pripravo inovativnih, diferencialnih in gostu prilagojenih izdelkov in storitev. V 

sliki 4.1. je tak izdelek zastopan v kvadrantu desno spodaj, gre za izdelke in storitve, ki so 

inovativni. Uspeh na trgu omogoča tudi izdelek/storitev, ki je star/a za organizacijo in nov/a 

za kupca, v primeru, ko gre za novo ciljno skupino gostov, ki takega izdelka/storitve še ne 

pozna (povzeto po Šuligoj 2011).  

Šuligoj (prav tam) še navaja, da morajo poslovni modeli vključevati tudi nagrajevanje 

inovativne dejavnosti, da so dolgoročno razvojno naravnani.  

 

Slika 4.1: Inovacija, simultano gledano iz zornega kota gosta in organizacije  

 

Vir: Šuligoj, 2011: 90 prirejeno po Foxall in drugi 2002. 

4.4 Opredelitev odgovornosti za izvajanje kakovosti storitev 

Načelo, da je kakovost poslovanja organizacije odvisna predvsem od ljudi, velja še posebno 

za storitvene dejavnosti. Zato je potrebno pri izbiri ljudi določiti natančne kriterije, ki jih mora 

posameznik izpolnjevati. Kriteriji običajno upoštevajo strokovnost, poštenost, zanesljivost, 

pripravljenost za izobraževanje, vljudnost itd. Lahko rečeno, da je vloga človeka pri kakovosti 

v storitveni dejavnosti dominantna (Gomišček in Marolt 2005: 143). Kakovost hotelske 

storitve je v prvi vrsti pokazatelj organizacijske kulture, ta pa je predvsem pokazatelj odnosa 

managementa do zaposlenih (Cvikl 2009: 12). O tem govorita tudi Gomišček in Marolt (2005: 

143), ki kot eno glavnih nalog manegementa opredelita ustvarjanje in vzdrževanje ugodne 

klime pri zaposlenih na vseh ravneh organizacije, saj ta pripomore k pripravljenosti 

zaposlenih, da s svojimi potenciali aktivno sodelujejo pri reševanju problemov in 
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izboljševanju poslovanja organizacije. Podjetje, ki mu v večini primerov uspe zadovoljiti 

večino potreb svojih kupcev, je kakovostno podjetje (Kotler, 1998: 56). 

 

Raziskave kažejo, da dobrega in uspešnega vodjo naredijo predvsem njegova čustvena zrelost, 

socialna inteligentnost in pa življenjska modrost. Še tako genialen vodja bo namreč, če ne bo 

imel tudi visoke čustvene zrelosti, s svojo ogroženostjo, borbo za premagovanje vseh okrog 

sebe, slepo zaverovanostjo v svoj prav, z neobvladovanjem trenutnih čustvenih vzgibov, 

nezdravo tekmovalnostjo delovno okolje in ljudi, vpete vanj, uporabljal kot poligon za lasten 

ego ter s tem spodkopaval celotno dinamiko skupine (Žaler v Kociper, 2010). 

 

Povzamemo lahko, da se odgovornost za izvajanje kakovosti začne pri vodstvu in se nato širi 

na vse zaposlene, kar poteka na enak način kot širjenje organizacijske kulture, oboje pa, če je 

izvedeno na pravi način, pripelje do kakovostnega poslovanja in zadovoljnih gostov, kar je 

osrednji cilj hotela.  

 

 

5 PRILOŽNOST ZA KAKOVOSTNI RAZVOJ TURISTIČNEGA 

PROIZVODA ŠTIRIH HOTELOV NA OBMOČJU TNP 

5.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

- Aktualizacija tematike 

Sodobno hotelirstvo predstavlja gospodarsko panogo storitvenega sektorja in je zaradi svojega 

kompleksnega produkta tudi temelj turizma kot takega. Statistični podatki govorijo o tem, da 

je turizem pomemben za celotno gospodarstvo, tako v svetu kot v Sloveniji. Turizem je s 

približno 8% vrednosti svetovnega izvoza in približno 10% zaposlenosti največja svetovna 

gospodarska dejavnost. Napovedi Svetovne turistične organizacije govorijo o pomembnosti 

turizma kot gospodarske dejavnosti tudi v bodoče, saj naj bi se število mednarodnih prihodov 

turistov s 692,6 milijona v letu 2001 povečalo na 1,56 milijarde v letu 2020. (Šarotar Žižek, 

2008: 42, povzeto po WTO). Navkljub ugodnim napovedim pa se hotelirska dejavnost srečuje 

s posledicami gospodarske krize. V Sloveniji pa je ob tem v zadnjem letu vse glasnejša debata 
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o  sprejetem vladnem ukrepu, s katerimi se ponovno predvideva enoten enotedenski termin 

zimskih počitnic v tretjem tednu meseca februarja. 

 

- Pojavi, ki nakazujejo obstoj problematike  

 Krizno obdobje v gospodarstvu in  soočenje športnih središč in nastanitvenih obratov z 

odločitvijo vlade, da se zimsko-športne počitnice iz dveh tednov skrajšajo na vsega en teden 

in tako potekajo hkrati za vse šolarje v državi, vodita v izpad dohodka hotelirjev. Na drugi 

strani pa se zahtevnost in pričakovanja potrošnikov gostinskih storitev glede razmerja med 

kvaliteto, cenami in privlačnostjo okolja povečujejo. To pomeni, da bodo hoteli, ki so se 

prilagodili razmeram v času recesije, lahko še naprej uspešni. Vendar pa morajo ves čas 

skrbeti za ustrezno raven kakovosti storitev. Priložnost za hotele, locirane v zimsko športnih 

središčih, predstavlja poletna sezona z doživljajskimi, kulturnimi in drugimi dejavniki, 

privlačnimi za goste. Sodelovanje štirih manjših hotelov, lociranih na obrobju TNP (Kranjska 

Gora, Bovec, Bohinj in Bled), se pokaže kot možnost privabljanja novih, predvsem tujih 

gostov. Izziv začetega sodelovanja, ki se pojavlja, je skupni imenovalec kakovosti teh hotelov 

in zadovoljevanje gosta. 

 

Z magistrsko nalogo zato želim pripomoči k boljši prepoznavnosti in zasedenosti hotelov ter s 

tem k doseganju dolgoročnega obstoja in konkurenčnosti na trgu. Moj razmislek gre 

predvsem v smeri  načrtovanja in izvajanja storitev, katerega prioriteta je osredotočenost na 

odjemalca/gosta in doseganje njegovega zadovoljstva. Izhajam iz naslednjih predpostavk: 

-  razumevanje in izpolnjevanje pričakovanj in zahtev gostov najpomembnejše in 

najbolj trajno sredstvo dolgoročne poslovne uspešnosti organizacije/hotela;  

- konkurenčna prednost se lahko doseže z zagotavljanjem celotne kakovosti storitev, za 

kar so odgovorna vodstva, kot tudi zaposleni vseh hotelov vključenih v sodelovanje. 

5.2 Namen in cilji raziskave 

Namen kvalitativne raziskave, ki sem jo opravila med vodilnimi v navedenih hotelih je 

ugotoviti, kakšen je pogled vodilnih na kakovost storitev. Zanimalo me je, kolikšno pozornost 

v hotelu posvečajo politiki kakovosti in razvoju človeških virov, ki veljajo za ključni faktor 

pri zagotavljanju kakovosti. Kakšen način zadovoljevanja gostov je po njihovem najboljši in 

kako na to pripravljajo zaposlene, ki dnevno prihajajo v stik z gosti. Ugotoviti želim, ali  
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načrtovanje in izvajanje storitev na način, da se izdatno osredotočamo na odjemalce/goste, 

pomeni korak k dolgoročnemu obstoju in rasti organizacije na konkurenčnem trgu. 

Konkurenca slej ko prej prehiti tiste organizacije, ki se niso sposobne prilagoditi in ponuditi 

kupcem kakovostnih storitev in izdelkov, ki bi ustrezali njihovim zahtevam in pričakovanjem 

ter imeli primerno ceno. 

5.3 Raziskovalna vprašanja 

- Kako storitve hotela dvigniti na višjo raven in ponuditi gostom najkvalitetnejše 

storitve? 

- Kako še bolje poudariti ekskluzivno/konkurenčno prednost hotela in jo na primeren 

način predstaviti gostom? 

- Kako načrtovati nove storitve in proizvode in biti pri tem osredotočen na 

odjemalce/goste? 

5.4 Omejitve raziskovanja 

Ključne omejitve raziskave so: 

- Zaradi obstoja in nenehnega generiranja množice različnih teorij in raziskav  na 

področju kakovosti storitev, smo se v raziskavi omejili le na tiste, ki smo jih lahko kot 

relevantne zasledili v nam dostopni literaturi in virih. 

- Zaradi obsežnega obravnavanja kakovosti storitev z različnih panog (psihologija 

potrošnikov in nakupovalnega odločanja, marketing, sociologija, management 

človeških virov, nacionalne, regionalne, lokalne in interne strategije itd.) smo se 

omejili na raziskovanje kakovosti storitev z vidika odjemalca in doseganja njegovega 

zadovoljstva.  

- Raziskavo smo omejili regionalno, zajeli smo štiri hotele iz obrobja TNP. Pri tem smo 

iskali povezavo med njimi. Povezavo predstavlja trženje skupnega turističnega 

aranžmaja.  
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5.5  Metoda raziskovanja 

Strukturirani intervju je sestavljen iz sklopa vprašanj, ki so skrbno napisana in sestavljena z 

namenom vodenja vsakega sodelujočega skozi enake tematike in postavljanje enakih vprašanj 

(Patton, 1987: 112).  Prvi problem, ki ga morajo razrešiti vsi raziskovalci, je – do kakšne mere 

naj bo intervju strukturiran (Jones v Easterby Smith in Trope, 2007: 114). 

 

Polstrukturirani intervju se uporablja, kadar želimo zbrati tudi nekatere dodatne informacije in 

priti do dodatnih spoznanj, pri čemer je stopnja obvladljivosti tovrstnega intervjuja zadostna. 

V primerjavi z nestrukturiranim je pri polstrukturiranem intervjuju večina vprašanj vnaprej 

določenih. Kljub temu je pri vsakem vprašanju prostor za podrobnejši odgovor oziroma misel 

(Wilkinson in Birmingham, 2003: 45). 

 

Patton (1987: 111) navaja, da je polstrukturirani intervju izveden s pomočjo opomnika, ki 

vsebuje seznam vprašanj, ki morajo biti raziskana oziroma postavljena skozi določen intervju. 

Opomnik pomaga raziskovalcu pridobiti enake informacije od vseh sodelujočih v določeni 

raziskavi. Vsebine, navedene v opomniku, naj ne bi bile nujno raziskane po točnem vrstnem 

redu, ki je naveden na listu, vsekakor pa morajo biti vključene v intervju. Opomnik služi kot 

vodič skozi intervju in zagotavlja, da so vse bistvene vsebine za raziskavo med potekom 

intervjuja obdelane. 

 

Za potrebe raziskave sem pripravila seznam usmeritvenih vprašanj, kar sem uporabila kot 

ohlapno strukturo za intervju. Čeprav je pri zaporedju med intervjuji kar nekajkrat prišlo do 

odklona, sem se potrudila, da sem dobila odgovore na vsa usmeritvena izhodišča. 

5.6 Opis vzorca 

Kvalitativne raziskave temeljijo navadno na namenskih vzorcih. To je oblika neverjetnostnega 

vzorčenja, kjer vzorčne enote niso izbrane slučajno, zato v tem primeru vzorčni podatki ne 

dopuščajo izračunavanja standardnih napak ocen parametrov in s tem določanja kakovosti 

ocenjevanja z neslučajnimi vzorci (Košmerlj v Tratnik 2002: 68). 

 



 

39 

 

V raziskavi sem izbrala namenski vzorec po lastni presoji. Izhajala sem iz potrebe po tem, da 

kompetentni posamezniki dajo kar največ podatkov o proučevani zadevi. Gre za tehniko, ki je 

posebej primerna za manjše populacije ter za poglobljeno raziskovanje fenomena. Za 

namenski vzorec sem izbrala homogeni primer – direktorje štirih hotelov iz območja 

Triglavskega narodnega parka. Hoteli so locirani na Bledu (Hotel Jelovica), v Bohinju (Hotel 

Jezero), Kranjski Gori (Hotel Lek) in v Bovcu (Hotel Kanin). Med seboj jih poleg lokacije, 

vezane na TNP, povezuje vključenost v trženje skupnega produkta pod skupno blagovno 

znamko, (Discover Julian Alps), s katero nastopajo na trgu. V primeru Hotela Jezero iz 

Bohinja je na vprašanja odgovarjala namestnica direktorja in vodja prodaje. Razlog za to je, 

da imajo v Hotelu Jezero v Bohinju in Hotelu Jelovica na Bledu istega direktorja. Direktor 

obeh hotelov je sodeloval v intervjuju in podal odgovore za Hotel Jezero z Bleda. 

 

Tako namensko vzorčenje je dokaj poceni, hitro in ustrezno, ne omogoča pa direktnega 

posploševanja podatkov na določeno populacijo, ker po navadi populacija ni jasno definirana. 

  

To vzorčenje je subjektivno in njegova vrednost je popolnoma odvisna od raziskovalčeve 

presoje, strokovnosti in kreativnosti (Malhotra in Birks, 2003: 364). 

 

5.7 Izvedba intervjujev in koraki analize podatkov 

Izvajanja intervjujev sem se lotila sistematično.  Za oporo pri tej nalogi sem uporabila sedem 

stopenjski model za izvajanje intervjujev, ki sem ga povzela po okviru, ki ga podaja Kvale 

(1996: 88).  Sedem stopenjski model obsega faze: določanje tematike, snovanje in 

načrtovanje, izvedba intervjujev, transkripcija, analiza, verifikacija in poročanje. V 

nadaljevanju navajam stopnje in podajam svoje aktivnosti izvedene v okviru posamezne 

stopnje: 

 

1. Določanje tematike: po oblikovanem namenu raziskave sem pred izvedbo intervjujev 

določila metodo raziskave, ki se je nanašala na proučevano tematiko. V empiričnem 

delu sem tematiko preverila s pomočjo polstrukturiranih intervjujev. 
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2. Snovanje in načrtovanje: v fazi snovanja in načrtovanja sem razdelala preostalih pet 

faz omenjenega modela. Poglobila sem se v tehniko izvajanja intervjujev pri čemer 

sem bila posebej pozorna na vlogo raziskovalca in tehnike spraševanja in pri tem 

upoštevala relevantno literaturo avtorjev Easterby – Smith in Thorpe (2007) ter Mesec 

(1998). Sledila je transkripcija. Pozorna sem bila na parafriziranje in ustvarjanje "nove 

realnosti" kot traskript poimenuje Mesec (1998). Sledilo je določanje načina 

analiziranja in verifikacije in seznanitev z zahtevami oblikovanja poročila. 

 

3. Izvajanje intervjujev: za namene izvajanja intervjujev sem pripravila personalizirana 

vabila za izbrane intervjuvance. Poleg obrazložitve namena izvajanja intervjuja sem 

navedla usmeritvena vprašanja in možne termine za izvedbo intervjuja. Individualno 

sem se s posamezniki dogovorila za lokacijo in termin intervjuvanja. Intervjuje sem 

izvedla v hotelskih restavracijah ali pisarnah intervjuvanih, saj je bilo to za njih najbolj 

sprejemljiva možnost za sodelovanje. Posamezen intervju je v povprečju trajal 40 

minut in je bil posnet na diktafon.  

 

4. Transkripcija: vse izvedene intervjuje sem prepisala na "čisto". Skladno z navodili 

Meseca (1998) sem naredila manjši poseg v besedila na mestih, kjer je bil pogovor 

prekinjen zaradi raznih motenj komunikacije (prihod tretje osebe – natakar ali drugi 

zaposleni). Pri prepisu sem bila pozorna na neverbalno komunikacijo in ponazorila s 

predmeti. 

5. Analiza: analiziranje podatkov poteka po temah, določenih  v transkriptih (dvanajst 

tem). Ob tem sem  upoštevala sledeče korake:  

 

• Določitev enot kodiranja z namenom razčlenitve teksta. 

• Odprto kodiranje, kjer bom začela s prepisovanjem pojmov, ki mi bodo predstavljali 

asociacije, povezave, nasprotja ali novo nastale ideje ob branju podatkov. Nato bom 

združila sorodne pojme v kategorije po sistemu nadrejenih in podrejenih pojmov. Nato 

bom z analizo značilnosti pojmov in kategorij določila razpone in značilnosti pojmov. 

• Odnosno kodiranje – naredila bom primerjavo kategorij in jih razporedila v odnose, 

kar bo moja osnova za paradigmatski model. 
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• Priprava paradigmatskega modela – kategorije sem povezala tako, da sem jim določila 

mesto znotraj paradigmatskega modela.  

• Oblikovanje končne teorije – sledilo bo oblikovanje končne teorije, ki bo odgovorila 

na raziskovalna vprašanja. 

6. Verifikacija: namen verifikacije je določiti zanesljivost, veljavnost in splošno 

uporabnost metode oz. ugotoviti ali je raziskava dejansko raziskovala področje, ki ga 

je imela namen raziskati. Med pripravo transkripta sem bila pozorna na pomene oz. 

besedne zveze, ki so jih uporabili intervjuvanci, v primeru ko je bil posnetek nejasen 

ali v primeru, ko mi pomen povedanega ni bil povsem jasen, sem intervjuvance po 

telefonu prosila za obrazložitev.  

7. Poročanje: obliko poročila izvedene raziskave predstavlja pričujoča magistrska 

naloga. V ta namen sem proučila interna pravila fakultete in pripravila poročilo po 

zahtevanih predpostavkah. Poročilo o ugotovitvah podajam na berljiv, razumljiv in 

primeren način, ki bo uporaben za ciljno skupino.  

 

 

5.8 Analiza podatkov 

1. tema: DEFINICIJA KAKOVOSTI 

 

Hotelirji definirajo kakovost storitev najprej kot doseganje pričakovanj, ki jih imajo gostje 

hotela. Nudenje kakovostne storitve je za hotelirje izredno zahtevna naloga (Kakovostno 

storitev si vsak predstavlja po svoje.).  Pestrost pričakovanj (Za enega gosta je pomembno 

kako recepcija komunicira, za nekatere je pomembno kako je soba pospravljena, za tretjega 

pa vse to sploh ni pomembno in je samo pomembno ali ga bo natakar pozdravil, se mu 

nasmehnil ali tega ne bo.) zahteva hiter odziv s strani zaposlenih, pri čemer vsak od 

zaposlenih prispeva delež k izvedbi celostnega turističnega proizvoda.  

 

Za ugotavljanje pričakovanj je potrebna komunikacija, ki je most do vzpostavitve odnosa med 

gostom in predstavniki hotela (Našim zaposlenim je v tem času zlezlo pod kožo, da je odnos 
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do gosta, odnos med gostom in zaposlenim izjemno pomemben…). V Bovcu poudarjajo, da je 

kakovost storitev najpomembnejša zadeva na osnovi katere se obisk hotela definira. Gre pa 

tudi za način, kako je storitev izvedena, menijo na Bledu. V Bohinju nazorno povedo, da 

imajo raje višje cene in zagotovljeno visoko kakovost storitev, kot pa da bi prodajali pod ceno 

in imeli nekakovostne storitve.  

 

Kakovostno izvedene storitve so osnova za zaznano celotno oz. končno kakovost, kar v tem 

primeru predstavlja integralni turistični proizvod ("…usklajenost storitev od odhoda gosta 

na potovanje do varne vrnitve domov" in "vse, kar je povezano z bivanjem gosta v našem 

hotelu in okolju").  

 

Že pri odgovorih vezanih na definicijo kakovosti storitve zaznamo pomen človeških virov (… 

če se lahko resnično zdiferenciraš, se lahko zdiferenciraš na mehkem delu storitve, to pa je 

človeški faktor.). V tem primeru odigrajo ključno vlogo pri ugotavljanju pričakovanj in visoki 

odzivnosti. V smeri iskanja pomena zaposlenih kot enega od faktorjev kakovosti storitev ter 

iskanje nove vrednosti za kupca gredo tudi novejše raziskave storitev kakovosti opravljene po 

letu 1995 (glej tabelo 2.1). Prav tako pa ni zanemarljiva lokalna ponudba destinacije, s katero 

gost pride v stik izven hotela, saj je del integralnega turističnega proizvoda.  

 

 

2. tema: MERILO KAKOVOSTI 

 

Odgovori vezani na merilo kakovosti potrjujejo navedbe raziskovalcev in poznavalcev 

slovenskega sistema kategorizacije, da  hoteli lahko le pripomorejo k zadovoljstvu gostov in 

njihovemu obisku. Navadno pa niso tisti elementi, zaradi katerega se turisti odločajo za obisk 

destinacije (glej točko 2.4).  Zadovoljstvu gostov tako posvečajo ravno toliko, če ne še več 

pozornosti, kot potrjevanju kategorizacije hotela (… mehek del storitve, je vsaj za nas, v Leku, 

pomembnejši). Poleg zelo podrobno izdelanega Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih 

obratov ostaja vprašanje merljivosti funkcionalnega dela (po Gronroosu, glej točko 2.3.1) oz. 

mehkega dela (…" pri mehkem delu prav gotovo ni pravih meril. Za ocenjevanje odnosa med 

gostom in zaposlenim ni metra" … in  "mehki del kakovosti je tako ali tako neizmerljiv, 

vsekakor pa ne nepomemben".) Tuji gostje vedo, kaj lahko pričakujejo, ko prihajajo v hotel s 

določenim številom zvezdic, saj so ponudbe večjih organizatorjev potovanj natančno 
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definirane. Večjega problema zaradi tega v Kranjski Gori ne zaznavajo. Navajajo, da je 

Slovenija v kategoriziranju kakšen korak pred drugimi državami (Ko primerljivo gledamo so 

pri nas tri zvezdice kvalitetnejše kot kje drugje. Čeprav se z zahodom Avstrije, Nemčije, Švice 

da primerjati, bolj ko gremo na jug, recimo Italija, Grčija, Španija nekoliko manj.). 

 

3. tema: KONKURENČNA PREDNOST 

 

V treh primerih vprašani odgovarjajo, da so človeški viri konkurenčna prednost hotela. Pri 

čemer v bovškem hotelu dodajajo, da je njihova konkurenčna prednost tudi ambient v katerem 

se nahajajo, vendar pa sta ti dve prednosti med seboj povezani (Če človeka ni pravega v tem 

hotelu, v tem ambientu je na koncu nesmisel.). V Bohinju konkurenčno prednost prepoznavajo 

v kakovostni storitvi. V Kranjski Gori pomen človeških virov postavljajo pred vse ostalo (Pri 

nas je definitivno konkurenčna prednost v mehkem delu storitve, človeškem faktorju, če si na 

tem delu boljši od konkurence, potem brez dvoma lahko delaš boljše od konkurence.). Novost 

v produktu, v novo nastalih aranžmajih ali ponudbi konkurenca lahko dokaj hitro povzame, če 

gre za dobro prodajan proizvod. Možnost za osebno posvečanje gostu dva hotela vidita v 

velikosti hotelskih kapacitet (Hoteli z idealnimi lokacijami po navadi stavijo na naravne 

danosti, manjši hoteli na personaliziran odnos do gostov.). 

 

V Kranjski Gori ocenjujejo, da jim hotel s 150 posteljami omogoča sredino med industrijo in 

tistim, kjer se je možno gostu resnično osebno posvetiti. Zato sami stavijo na odnos z gostom. 

Odgovore na to vprašanje je treba razumeti tudi v širšem smislu, in sicer s poznavanjem 

konkurence vsakega hotela v posameznem kraju. Vsekakor pa je skupni imenovalec 

odgovorov človeški faktor, ki predstavlja nesporno konkurenčno prednost, konkurenčno 

prednost v povezavi z lokacijo in ambientom ali pa kot izvajalec kakovostne storitve.  

 

Iz pravkar navedenega je razvidno, da nihče od vprašanih kot svojo konkurenčno prednost ne 

navaja nižjih cen. S tem potrdimo navedbo, da je trajna konkurenčna prednost kombinacija 

procesov, veščin in/ali poslovnih sredstev podjetja, ki oblikuje razlike med ponudniki v očeh 

gosta (glej poglavje 2.5 in sliko 2.1). Pri tem ne gre za nižanje cene, kar bi morda na kratek 

rok zadostovalo za pridobitev gostov in zasedenost hotela vendar se ta kalkulacija majhnim 

hotelom za daljše obdobje ne izide. V nadaljevanju opisujemo prepletenost pravkar 
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navedenega z razvijem človeških virov, pomenu organizacijskega znanja in povezanosti 

znanja ter moči z namenom doseganja končne, celotne kakovosti. 

 

4. tema: POMEN IN RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV 

 

Razvoj človeških virov je za obravnavane hotele v veliki meri pomemben in se ga lotevajo 

organizirano. Izjema je Bovec, ki ima najmanj številčen kolektiv (24 zaposlenih) in nima 

sistematičnega razvoja kadrov. Priložnost za ureditev področja vidijo prav v obravnavanem 

sodelovanju v okviru projekta DJA in v predstavljenih dobrih praksah ostalih hotelov iz 

katerih bodo črpali ideje za lasten razvoj. 

 

 Vsi hoteli zaznavajo deficitarnost ključnih poklicev, predvsem v gostinstvu, natančneje v 

strežbi. Zaradi tega, in v želji po pridobivanju novih zaposlenih, z novimi idejami in znanjem, 

Hotel Jezero na Bledu podeljuje štipendije dijakom Srednje gostinske šole Radovljica in 

študentom Višje šole za gostinstvo in turizem na Bledu. Dijakom in študentom omogočajo 

opravljanje redne prakse in poletnega dela. Hotel na ta način naredi selekcijo in po potrebi 

zaposluje nove ljudi iz vrst tistih, ki delo poznajo in so se pri njih že izkazali. Podobno 

ravnajo tudi v Kranjski Gori, kjer imajo pogodbeno sodelovanje sklenjeno z več višjimi 

šolami in srednjo gostinsko šolo v Radovljici. Problem, ki ga ob tem izpostavljajo je 

izkoriščanje nekaterih hotelov tovrstnega sodelovanja s šolami (… kakšno podjetje študente 

porabi samo kot poceni delovno silo, medtem ko je program namenjen še čemu drugemu, ker 

oni se morajo spoznati s procesom in določena dela opraviti tudi zato, da si pridobijo 

izkušnje.). 

 

Druga pomembna iztočnica odgovorov je politika kadrovanja. V  vseh primerih je razvidna 

prizadevnost razvoja kadrov. Vodstvo se poslužuje preverjenih metod spremljanja 

napredovanja in potreb zaposlenih (… "imamo razgovore z zaposlenimi, oddelčne sestanke, 

… nekajkrat na leto razgovor z vsemi zaposlenimi, z vodji oddelkov imamo letne in polletne 

intervjuje," … in … "dvakrat letno organiziramo teden izobraževanj za vse zaposlene"), ob 

tem posvečajo pozornost pravicam zaposlenih in nekaterim (… smo ljudem prijazno podjetje, 

plače so zagotovljene, ne zamujajo… ).  
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Zaradi številčnosti kadra v Kranjski Gori zaposlenim omogočajo koriščenje dopusta v najvišji 

sezoni, kar v hotelirstvu ni stalna praksa, saj specifika dela tega ne omogoča, posledično pa 

imajo nizko fluktuacijo.  

 

V Hotelu Jelovica na Bledu poudarjajo, da je kader v hotelirstvu ključnega pomena, da pa 

imajo določene zahteve do svojih zaposlenih, kar povezujejo z imidžem podjetja (Pomembna 

je tudi izobrazba, ker gre za manjši hotel, si ne moremo privoščiti, da denimo zaposleni v 

recepciji ne obvlada tujih jezikov, v hotelu s štirimi zvezdicami to pomeni angleško, nemško, 

italijansko in hrvaško… in … Poleg tega, da vztrajamo, da zaposleni dobro poznajo proizvod, 

ki jih prodajamo je pomembno tudi, da so hotelu, kjer delajo lojalni). 

 

Odnos do zaposlenih sočasno z ukrepom varčevanja ustvarjajo na način, da sodelujejo s 

hotelom Jezero iz Bohinja. Že nekaj let imajo uvedeno možnost prehajanja kadrov oz. 

izmenjavo (Gre predvsem za čas povečanega obsega dela sli sezonskega dela. S tem 

prihranimo stroške, zaposlenim pa omogočimo delo za polni delovni čas.). Ukrep združevanja 

znanja in menjave okolja pomeni poleg zmanjševanja stroškov tudi koristno izmenjavo 

informacij med zaposlenimi in generiranje novih idej in izboljšav procesa dela. Na tem mestu 

bi s podobnimi preverjenimi metodami spremljanja napredovanja in potreb zaposlenih, kot to 

počnejo v Kranjski Gori, lahko dosegli napredek v razvoju kadrov.  

 

V navedeni analizi odgovorov uvidimo pomen kompetentnega kadra, katerega hoteli težko 

dobijo. Predvsem je težava pri zaposlovanju poklicev, ki sodijo v gostinsko dejavnost. Dva 

hotela navajata pogodbeno sodelovanje s srednjimi in višjimi šolami, še več, dijaki imajo 

možnost pridobitve štipendij. Podobno kot navajamo v poglavju 4.2 bi vodstvo hotelov lahko 

razmišljalo v smeri izkoriščenja kadrovskega potenciala, predvsem izkoristiti znanja in 

sposobnosti zaposlenih, saj le-te predstavljajo konkurenčno prednost. Vendar razen enega 

hotela ne naštevajo poglobljenih kadrovskih ukrepov na področju vodenja kadrovske politike. 

Tak način dela ob odsotnosti posebej zaposlenega strokovnjaka za kadre ne more pripeljati do 

jasnega uvida v znanje in kompetence zaposlenih.  

 

5. tema DOSEGANJE PRIČAKOVANJ 
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Za doseganje pričakovanj je ključnega pomena komunikacija (Mislim,da je ključ v 

komunikaciji med gostom in zaposlenim, kar skušamo ves čas početi, …). Težave, ki se ob tem 

pojavljajo hoteli prepoznavajo zlasti v viških sezon oz. v času polne zasedenosti hotelskih 

kapacitet. V Bovcu v takih primerih pomanjkanje lastnega kadra dopolnijo s študenti in 

delavci, zaposlenimi preko podjemnih pogodb. V tem opazijo težavo, ki so jo na Bledu 

prepoznali v okviru razvoja človeških virov in sicer vprašanje lojalnosti zaposlenih  v 

katerem so zaposleni. Lojalnost je vrlina, ki jo zaposleni ne morejo prinesti s seboj. Gre za 

stališče, ki se razvije hkrati s spoznavanjem delovne organizacije, s poenotenjem lastne vizije 

razvoja posameznika z vizijo in poslanstvom razvoja podjetja ali v tem primeru hotela, v 

katerem je zaposlen. Vodstvo mora v tem primeru imeti posluh za zaposlene izražen skozi 

politiko kadrovanja. Ključno vprašanje za zaposlene je ali bodo na delovnem mestu soočeni z 

delovnimi izzivi, ki si jih želijo in ob katerih bodo lahko uporabili svoje znanje. Poleg tega je 

pomembno, da se zaposleni dobro počutijo v obstoječem timu, ki mora imeti jasno zastavljene 

cilje in poti za njihovo doseganje.  

 

Lojalnost se, podobno kot doseganje pričakovanj nedvomno odraža v sposobnosti 

zadovoljevanja potreb gostov. Kot omenjeno, na začetku te točke, je ključnega pomena 

komunikacija med zaposlenim in gostom. Pri tem moramo pojem komunikacije razumeti v 

širšem smislu. Podobno kot sam odnos in verbalna komunikacija na zadovoljevanje 

pričakovanj vpliva neverbalna komunikacija (glej točko 3.2). Komunikacijo zato izpostavimo 

kot obvezno veščino gostinskih in turističnih delavcev.  

 

Naslednji poudarek je doseganje pričakovanj na osnovi kakovostno opravljenih storitev 

ob sočasnem upoštevanju preobremenjenosti kadra ob dobri zasedenosti hotela 

 (… imamo probleme tudi prav z zagotavljanjem kakovosti… naši ljudje so dosti delali recimo 

avgusta … po 10 ali 12 ur na dan, ob taki obremenitvi normalno kvaliteta trpi.) zaradi same 

narave dela in pomena odnosa zaposlenih do gostov se hotelirji posebej potrudijo z izborom 

kadrov, kar smo ugotavljali že v prejšnji točki. V Bovcu vidijo rešitev za izboljšanje v 

menjavi kadra, ki je posledica odhajanja starejših zaposlenih v pokoj, kot tudi v 

medgeneracijskem sodelovanju (… prihajajo mladi in mislim, da kar napredujemo, tako da 

tudi malo osvežimo zadevo, ker ti mladi so malo drugačni, pa drugačen pogled na svet imajo, 

nova znanja in nove ideje in to malo skombinirati s temi starimi je fajn.) 
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V pristopu hotelov na Bledu in v Bohinju opazimo princip PDCA (Plan – Do – Check – Act). 

Stalno spremljamo odzive gostov (planiranje) in se poskušamo izboljševati (ukrepanje) ter 

nenehno spremljanje (preverjanje), izvajanje kakovostnih storitev (izvajanje) in njihova 

nadgradnja (ukrepanje). Tem opredeljenim fazam moramo dodati le še planiranje, kar je pri 

doseganju pričakovanj dokaj nemogoče, saj se veže na subjektivno raven vsakega gosta. Sta 

pa odgovora dober prikaz uporabnosti navedenega Demingovega kroga ali principa PDCA 

(glej točko 2.5.1) v vsakodnevni praksi. Rezultat zagotovo opazimo v doseženi končni, celotni 

kakovosti. 

 

6. tema: POSLOVNO SODELOVANJE 

 

Poslovno sodelovanje izhaja iz želje in potrebe prodaje hotelskih kapacitet v poletnem 

delu sezone. V destinacijah s tradicionalno bolje obiskano zimsko sezono. Poletna sezona  

predstavlja slabši del leta kar se tiče ustvarjanja prihodkov. Ideja o združitvi znanja in moči je, 

kot navajajo hotelirji nastala med štirimi hoteli, ki se v svojih krajih nahajajo izven velikih 

sistemov in kompleksov hotelskih kapacitet – Hita v Kranjski Gori, Sava Hotelov na Bledu 

in lokalne konkurence v Bohinju in Bovcu. Poleg navedenega je za vse hotele pomembno, da 

se pozicionirajo v okviru destinacije Julijskih Alp, ki je precej dobro poznana v svetu. 

Veliko ljudi pozna posamezen kraj, večina pa takoj ve za kateri del sveta gre, ko je govora o 

Julijskih Alpah.  

 

S tem sodelovanjem hoteli dobijo dodatno prepoznavnost. (V tem sodelovanju je šlo za 

združitev hotelov, ki jih povezujeta TNP in Julijske Alpe) Naslednji vzrok sodelovanja je 

odgovor na več motivov prihoda turistov v destinacijo hkrati.  Na Bled prihajajo tisti, ki želijo 

več zabave, Bohinj je za relaksacijo in počitek, Kranjska Gora privablja smučarje in 

športnike oz. goste, ki so aktivni, če to združimo, dobimo odgovor na več želja hkrati in tukaj 

je bistvo povezave. Poleg tega hotelirji vidijo dodatno vrednost za turiste, predvsem za tuje 

goste, ki pridejo v Slovenijo in imajo na ta način rezervirana prenočišča za celoten dopust, s 

čimer si prihranijo čas in skrbi na poti in čas bolje izkoristijo. Poleg praktičnosti eden od 

hotelirjev navaja, da so si izmislili dobro zgodbo, kar privlači ljudi. Poleg tega so sledili 

trenutnim trendom, vsebino so povezali z zelenim in eko principom in na tem bodo gradili 

tudi v bodoče. 
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Sodelovanje po mnenjih hotelirjev prinaša tudi pozitivne kadrovske posledice. Predvsem 

vidijo korist v izmenjavi znanja in izkušenj (Mislim, da je "value for money" tega našega 

sodelovanja zelo velika, ker v bistvu malo stane, dobimo pa dosti. Dobimo prepoznavnost na 

trgu skozi produkt, dobimo informacije eden o drugem, dobimo neke izkušnje.). Poleg 

formalnega je za zaposlene koristno tudi neformalno druženje in utrjevanje medsebojnih 

vezi. Formalno sodelovanje je vezano na mesečne sestanke prodajnih služb in občasna 

srečanja drugih zaposlenih. Tekom sodelovanja so določeni procesi postali standardizirani, 

sicer pa v veliki meri poteka dnevno usklajevanje preko telefonov. Vsi prepoznavajo koristi 

združevanja moči in znanja iz katerih nastajajo nove različice že oblikovanih produktov. 

Skupaj z regionalnim povezovanjem to pomeni vir nenehnih izboljšav na učenju dobrih praks.  

 

Sodelovanje v tem oziru in oziru spoznavanja politike kakovosti in širše kadrovske politike 

omogoča priložnost za organizacijsko učenje na tem področju šibkejšim členom. Ta del 

nameravajo sebi v prid izkoristiti v Hotelu Kanin v Bovcu, ki so kadrovsko najmanjši.  

Poleg poslovnega sodelovanja štirih hotelov je ključno tudi povezovanje vsakega posebej s 

ponudniki turističnih storitev v lokalnem okolju  (Sodelujemo s turističnimi izvajalci v 

Bohinju, v TNP Julijskih Alpah in širše po Sloveniji. Tu so športne agencije, izvajalci športnih 

in doživljajskih aktivnosti, taksi prevozniki, agencije za najem avtomobilov, muzeji in drugi 

kulturniki, naravovarstveniki, lokalne turistične organizacije, Slovenska turistična 

organizacija, letalski prevozniki, ponudniki trasferskih prevozov, gostinci v kraju in drugimi.). 

 

Na ta način zagotavljajo zadovoljevanje potreb gostov. Gosti zahtevajo kakovostne storitve od 

trenutka, ko odidejo s kraja stalnega bivališča do vrnitve domov. V integralni turistični 

proizvod so povezane storitve turističnih izvajalcev celotne destinacije in širše. Zato je 

njihova povezanost nujna, saj turistu že ena slaba izkušnja pokvari vtis o celotnem potovanju. 

 

Nadaljevanje sodelovanja hotelirji vidijo v začetem delu. Letos so gostili prve goste, ki so 

koristili novonastale aranžmaje v sklopu produkta Discover Julian Alps (DJA). V izdelavi so 

skupni promocijski materiali, začeli so se z izdajo zemljevida DJA ( na njem smo označili 

in opisali kolesarske in motoristične poti, kulturne znamenitosti in ga slikovito opremili. … V 

tem smislu bomo pripravili novosti, zadeva je trenutno v angleščini, sledijo še izvodi v drugih 

tujih jezikih). 
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Strnemo lahko, da poslovno sodelovanje, kot so ga zastavili obravnavani štirje hoteli 

predstavlja domiselno povezovanje poslovnih subjektov, ki temelji na regionalnem 

povezovanju z osnovnim namenom zapolnitve hotelskih kapacitet in pozicioniranja na trgu 

pod skupno blagovno znamko, vezano na svetovno znano destinacijo. Koristi sodelovanja 

imajo tako turisti, ki jim je ponujen bogat program, namenjen aktivnemu preživljanju prostega 

časa kot tudi zaposleni. Hotelske organizacije pridobijo nove izkušnje in priložnost 

organizacijsko učenje na podlagi dobrih praks kolegov. Novo znanje predstavlja bogat vir za 

nenehne izboljšave le-te pa so ključne za končno, celotno kakovost. 

 

7. tema: STANDARDI KAKOVOSTI 

 

Standardi kakovosti so področje, ki smo ga razdelili na uvedenost zakonsko obveznih 

standardov, internih hotelskih standardov in eksternih standardov kamor smo vključili 

mednarodno uveljavljene licencirane standarde. V Kranjski Gori imajo uveden standard 

HACCP, ki zagotavlja pristop k proizvodnji varnih in zdravstveno ustreznih živil.  Zajema vse 

poslovne subjekte, od pridelovalca živil, proizvodnje, transporta in skladišča do trgovin in 

gostinskih obratov. Delovne naloge v Kranjski Gori standardizirajo tam, kjer je možno. 

Sprejet imajo tudi kodeks obnašanja. mednarodnim standardom niso naklonjeni (Za nekoga je 

pojem za kakovost standard ISO in se tega pač držijo. za mene v storitveni dejavnosti niti ni 

tako pomemben, ker bolj predpisuje določene postopke pri zadevah, ki niso tako pomembne v 

turizmu, ki je storitvena dejavnost). Standarde razumejo kot pripomoček, ki lahko usmerja 

delo. 

 

V Bovcu imajo uvedene interne hotelske standarde lastnika hotela Hit holidays. Vendar jih 

moti, ker je zadeva preveč birokratska in za njih v določeni situaciji neuporabna (Zgodi se 

nam, da so naši, Hitovi standardi včasih neuporabni, na primer dokument za odgovore in 

povpraševanja je za nas neuporaben.). Želijo si uvesti lastne interne standarde po vzoru 

kolegov iz Bohinja (Verjamem, da so zadeve, ki so narejene iz prakse, kot je to v Bohinju 

dosti bolj uporabne.). 

 

V Bohinju in na Bledu pod standarde uvrščajo kategorizacijo hotela in lastne hotelske 

standarde. V Bohinju so standarde oblikovali sami (Nam zadošča, kat smo oblikovali sami, je 

pa vedno kaj koristnega tudi v teh mednarodnih standardih ali v primerih večjih tujih hotelov. 
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Ampak, kar na splošno prevzemati stvari pač ne gre, moraš jih prilagoditi sebi, kar pa 

pomeni, da generiraš v bistvu lasten standard). Način razmišljanja v Bohinju je zelo blizu 

logiki ISO standardov, ki podjetjem ponujajo okvir, smernice na katerih področjih dela je 

potrebno procese zapisati, urediti dokumentacijo, poenotiti postopke in jih voditi po enotnem 

načinu.  

 

Na Bledu razmišljajo o možnosti uvedbe skupnih standardov štirih hotelov v primeru, da bi se 

sodelovanje okrepilo. Od nadgradnje lastnih standardov ali uvedbe novih jih odvrača količina 

operativnega dela. Povsod je bilo zaznati negativno tendenco do uvedbe mednarodno 

uveljavljenih standardov.  

 

8. tema: ZADOVOLJSTVO GOSTOV 

 

Prvemu vtisu (… čistoča, domačnost in oprema…) sledi fokusiranje na zadovoljstvo ob 

celotni izkušnji (Če nam uspe preseči pričakovanja, pozitivno presenetiti, potem smo naredili 

največ.).  Gostje morajo dobiti udobje, ki pripada kategorizaciji hotela (Če pridejo k nam 

posledično pričakujejo komfort, ki pripada hotelu s štirimi zvezdicami, …). Parcialno 

zadovoljevanje potreb izpostavljajo v Kranjski Gori in v Bovcu. Slednji se zavedajo, da so od 

konkurence slabši v kriteriju udobnosti sob (… imamo majhne sobe in tu ne moremo 

tekmovati s konkurenco…). Vendar pa skrbijo, da so v ostalih segmentih enakovredni, če ne 

boljši. Ponovno se pokaže kadrovska težava, gosti se včasih pritožijo nad čistočo, ki je 

posledica študentskega dela in velikih obremenitev zaposlenih. Generalna ocena, ki jo 

podajajo je, da je njihovo delo malo boljše kot dobro, kar pa ni njihov cilj. (Naš cilj je višje, za 

to pa je potrebno delati, čisto pošteno povedano.). Na Bledu segmentirajo goste. Goste delijo 

na individualne, agencijske, poslovne oz. slušatelje seminarjev in na tiste, ki pridejo v 

skupinah. Glede na segmentacijo vežejo dodatno ponudbo.  

 

Merjenje zadovoljstva gostov vsi opravljajo z anketiranjem in spremljanjem internetnih 

forumov, predvsem www.tripadvisor.com in www.booking.com.  Anketiranje se izvaja 

vzorčno, v primerih skupin, ko hotel želi pridobiti podatke točno določene skupine pa 

receptorji goste izrecno prosijo, da izpolnijo anketne liste, kar v večini primerov naredijo. 

Povratne informacije dobijo od organizatorjev potovanj, ki med gosti, ki jih pripeljejo v hotel 

opravijo dodatne meritve zadovoljstva, običajno z anketami.  
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Podobna praksa velja s podjetji, ki koristijo seminarske kapacitete. Prav tako vsi hoteli 

spremljajo vpise v knjige pohval in pritožb oz. knjige vpisov. V bovškem hotelu so pred nekaj 

leti merili zadovoljstvo s tehniko skritega kupca. Na neformalnem nivoju spremljajo 

zadovoljstvo s pogovori z gosti. Zgodi se, da svoje pohvale ali pritožbe zaupajo receptorju, še 

večkrat pa natakarju v restavraciji.  

 

Dilema, ki se hotelom pojavlja ob merjenju zadovoljstva je spremljanje vpisov na internetnih 

forumih (Dilema, ki jo ob tem zaznamo je, da ne ujamemo vsega, kar je o nas zapisanega, za 

to niti nimamo časa, niti ljudi, ki bi temu sledili). Na negativne vpise po navadi odreagirajo z 

uradnimi odgovori in s pogovorom z zaposlenimi. Po navadi skušajo ugotoviti vzrok za 

nastalo situacijo in se dogovoriti kako bodo delo organizirali v bodoče, da do napak ne bi več 

prihajalo.  

 

Še ena od dilem, ki jo zaznavajo je v neverbalni komunikaciji oz. simpatičnosti in 

antisimpatičnosti med ljudmi.  (… glede na to, kdo takrat dela in kdo streže gosta, eni ljudje 

so simpatični, eni manj simpatični in gostje to opazijo). Pozitivne vpise in pohvale običajno 

predstavijo zaposlenim, v Bovcu kopije pohval obesijo na oglasno desko hotela in na ta način 

z njimi seznanijo goste, ki so trenutno nastanjeni pri njih. 

 

9. tema: ZVESTOBA GOSTOV 

 

Zvestoba gostov povezujejo s stopnjo zadovoljstva. Gostje se po njihovem vračajo zaradi 

visoke ravni kakovosti storitev, prijaznega vzdušja v hotelu in zaradi zaposlenih. Poleg tega 

hotelirji menijo, da so priporočila v ustni obliki najboljša reklama. V Bohinju vzdržujejo bazo 

podatkov gostov in jih obveščajo o dodatni ponudbi. Nekaj let nazaj so pripravili Program 

dolgoročne strategije razvoja produktov in animacije v hotelu Jezero, s katerim poskušajo 

gostu čim bolj približati kraj in njegove posebnosti. (Cilj tega je dvigniti kakovost storitev in 

popestriti dodatno ponudbo hotela Jezero). V celotno storitev, ki jo hoteli nudijo uvrščajo 

tudi hiter odziv na težave gostov, usluge nudijo 24 ur na dan 7 dni v tednu. Vsi hoteli skupaj 

so uvedli kartico DJA,  ki služi za zbiranje popustov. Razmišljajo o uvedbi skupne baze 

strank.  
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Pomembno za hotele je, da si ustvarijo bazo gostov in spremljajo njihovo število obiskov. Na 

podlagi tega lahko ugotavljajo nivoje zadovoljstva (glej Tabelo 3.1), oz. le te beležijo. 

Zvestim, večkratnim gostom na ta način lahko izkažejo dobrodošlico. Ukrepi sprejeti na 

področju zvestobe gostov zmanjšujejo stroške pridobivanja novih gostov in so odraz 

zadovoljstva gostov posledično pa tudi kakovostno izvedenih storitev in vtisa, ki ga dobijo 

gostje o celotni kakovosti bivanja v hotelu ter celotnega turističnega proizvoda. 

 

10. tema: KREATIVNOST IN INOVATIVNOST 

 

Vsi vprašani odgovarjajo, da kreativnost in inovativnost zaposlenih vzpodbujajo ter da sta 

dobrodošli. Najpogosteje prepoznana kreativnost se odvija v gostinskem delu storitev, 

natančneje v kuhinji in restavraciji.  Na področjih, kjer so dela standardizirana, denimo v 

recepciji ali čiščenju sob, je po mnenju vprašanih biti kreativen težje kot v gostinskem delu. V 

Kranjski gori imajo skrinjico predlogov, kamor zaposleni lahko oddajajo svoje predloge. 

Enkrat tedensko jo direktor hotela odpre in pregleda. Zaposleni so v določenih primerih za 

svoj trud nagrajeni  ( Če kdo z inovativnostjo pripomore k povečanju prihodka ali zmanjšanju 

stroškov, je za to nagrajen).  V Bovcu posebnega sistema nimajo, vseeno pa vse predloge 

zaposlenih upoštevajo, saj želijo, da zaposleni razmišljajo o svojem delu in predlagajo 

spremembe na boljše.  V Bohinju je bil eden od kreativnih predlogov Program dolgoročne 

strategije.  Primer uvedenega kreativnega predloga so bile t. i. informativne urice, v času 

katerih goste vodja hotela seznanja o zanimivostih kraja in odgovarja na njihova vprašanja. 

Kot lep primer kreativnosti pa na Bledu navajajo prav produkt DJA (…nove ponudbe, novo 

oblikovani paketi, ali pa spremembe le-teh so seveda dobrodošli.) V kreativne novosti skušajo 

vključevati podatke, ki jih dobijo iz anket gostov. Držijo se tudi trenutnih trendov, ki gredo v 

smeri eko in zelenega turizma ter slow turizma. Ob tem spodbujajo tudi kreativnost, ki je 

dnevno v kuhinji in restavraciji. Predvsem je vzpodbudno, da so hoteli kot kreativnost 

prepoznali zgodbe, vključene v produkte (DJA).  

 

11. tema: DELOVNA KLIMA 

 

Nivo delovne klime vprašani povezujejo s kakovostjo storitev in dobro opravljenim delom 

zaposlenih. ("Čim višji je nivo kakovosti storitev tem boljša je delovna klima." in "S tem ko se 

izboljša delovna klima se izboljša tudi kakovost storitev in je manj razočaranj." ). Za neuspeh, 
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ob pritožbah zaposleni iščejo izgovore, opravičila ali vzroke v razmerah, v katerih je bila 

napaka narejena. Ob razčiščenih vzrokih in pogovorih z vodstvom se običajno delovna klima 

dvigne na pozitivno raven ( … v momentu, ko mu povemo, išče izgovore, posledično pa se 

sproži zavedanje o pomenu dobro opravljenega dela in bo naslednjič zadovoljstvo na obeh 

straneh, tako na gostovi kot na strani zaposlenega…).  

 

Vprašani podajajo ključ do pozitivne delovne klime in dobrega vzdušja v pozitivnem odnosu 

do dela.  pozitivno vzdušje gostje zaznajo in se naj tudi pozitivno odzovejo.  V času viška 

sezona zaposlenim kdaj tudi spodleti, saj so primorani opraviti več dela v kratkem času. To pa 

zaposlene obremenjuje in posledično pride do odstopanj v kakovostni izvedbi storitev. 

 

12. tema: GOSPODARSKA KRIZA 

 

Največji vpliv se pozna na cenah. Za pridobitev gostov so vsi hoteli morali  znižati cene, kar  

je obratno sorazmerno s kvaliteto.  Vpliv gospodarske krize vplivajo tudi na obnašanje gostov, 

kot potrošnikov storitev. Hotelirji opažajo, da so ljudje postali zahtevnejši.  ("V tej situaciji 

oni pravzaprav razmišljajo  zelo po domače – manj bom plača, zato moram več dobiti" in " v 

bistvu moramo mi dati več za manj denarja"…). Primerjava cen v različnih destinacijah 

pokaže, da hoteli vsak na svoj način skušajo privabiti čim več gostov, običajni ukrep ob tem 

je zmanjševanje cen (Tu se pa potem vprašaš kako zagotavljati kvaliteto, če ni sredstev, saj 

kvaliteta tudi stane.)  

 

Hotelirji se dnevno soočajo z dražitvijo vhodnih surovin, elektrike in energije.  Padanje cen 

hotelskih storitev pomeni nižje prodajne cene kot so bile pred letom 2009. (Ker mi že tretje 

leto zapored prodajamo ceneje kot pred 2009, kje so meje – ne vem.) Razlog za slabšo 

obiskanost hotelov vprašani vidijo tudi v tem, da se ljudje ob pomanjkanju denarja in nižjih 

plačah najprej odpovedo stvarem, ki niso življenjskega pomena in predstavljajo nadstandard. 

Turizem je zagotovo panoga v kateri se to močno odraža. Ob tem dodajajo, da zaradi ukrepov 

zniževanja cen ljudje še nikoli niso hodili tako poceni na počitnice kot sedaj. 

 

Intervjuvancem sem na koncu postavila še aktualno vprašanje, vezano na sprejeti ukrep vlade, 

ki skrajšuje zimsko-športne počitnice v slovenskih šolah iz dveh na teden dni. Vsi vprašani so 

izrazili negativen odziv na uvedeni ukrep vlade. Trdijo, da je bil mesec februar tradicionalno 
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dobro prodajan mesec ter da so v tem mesecu vedno uspeli imeti višje prihodke kot v katerem 

koli drugem mesecu, sedaj pa je situacija precej slabša. Čutijo razočaranje nad takim 

ukrepom, saj menijo, da bi morala država bolje poskrbeti za svoje državljane in gospodarstvo 

(Država bi morala skrbeti za svoje ljudi, za svoje tovarne, za svoje hotele in svoje državljane 

zaposliti. Ne pa da pošiljamo naše goste ven.).   

 

6 SKLEPNE MISLI 

Kakovostno storitev si vsak predstavlja po svoje. Enotne definicije ni, prav tako kot ni 

enotnega pojmovanja zadovoljstva. Gosti, ki prihajajo v hotel, prihajajo z določenimi 

osebnimi pričakovanji. Vsekakor si želijo, da bi bila njihova pričakovanja izpolnjena. Prav to 

si želijo tudi turistični delavci, s svojim delom, z načinom opravljanja dela želijo ustreči 

gostom in jim omogočiti odlično počutje. 

 

Primerjava, ki se mi ob tem poraja, je krivulja ponudbe in povpraševanja, ki izhaja iz 

ekonomije. V turizmu lahko, ko govorimo o kakovosti, nadomestimo pojem povpraševanje s 

pričakovanji gostov, pojem ponudba pa z odgovori na pričakovanja gostov ali s pojmom 

zadovoljevanje pričakovanj. Če je stična točka v prvem primeru cena in posledično nakup, 

zadovoljitev predhodno obstoječe potrebe, je stična točka v drugem primeru zadovoljstvo 

gosta. Posledica zadovoljstva gosta je lahko ponovni obisk hotela, je lahko priporočanje 

hotela znancem, prijateljem, družinskim članom … oz. priporočanje od ust do ust. Prav tako 

so posledica lahko izražene pohvale zaposlenim, pozitivna mnenja izražena v anketah hotela 

ali pa pohvale, torej priporočila na spletnih forumih. Posledica tovrstnega ravnanja je za hotel 

potrditev dobro opravljenega dela, osebno zadovoljstvo zaposlenih, ki so z gostom prišli v 

stik, prihodek in preživetje hotela, poslovna uspešnost, konkurenčnost na trgu in ne nazadnje 

prihod novih gostov v hotel. Ti novi gostje so s stroškovnega, ekonomskega vidika cenejši, 

saj v njihovo pridobitev ni bilo potrebno vlagati finančnih sredstev. Vseeno pa še zdaleč niso 

poceni. Pridobitev novih gostov, ki v hotel pridejo na podlagi priporočil zadovoljnih znancev, 

in vrnitev zadovoljnih gostov terja ogromno truda. Zaupanje gostov, ki so hotel priporočili, 

dalje zahteva znanje, izkušnje osebja, pogojuje trdo delo v višku sezone in preko celega leta, 

zahteva nasmeh na obrazu zaposlenih po desetih, dvanajstih urah neprekinjenega dela. V 

bistvu pridobitev novih gostov zahteva celega človeka oz. več ljudi, povezanih v uigran 

kolektiv, katerega cilj je biti najboljši, najprijaznejši, najbolj ustrežljiv – biti kakovosten. Pot 
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do kakovosti ni enostavna in zahteva načrtovan pristop ter spreminjanje in dobro 

komunikacijo med vodstvom hotela in zaposlenimi.  Načrtovan pristop vodenja politike 

kakovosti predstavlja tudi interna odločitev hotela, kolikšno pozornost bodo posvečali 

tehnični in kolikšno pozornost bodo posvečali funkcionalni kakovosti. Vsekakor je 

priporočljivo ravnati na način, da organizacija celovito kakovost doseže z uravnoteženim 

pristopom. Merjenje tehnične kakovosti ne predstavlja bistvenih težav, saj so tehnike merjenja 

jasne in poenotene. Pri merjenju funkcionalne kakovosti pa je ključnega pomena sprejemanje 

ukrepov razvoja kadrov in oblikovanje kadrovske politike na način, da zaposlenim omogoča 

kreativno izražanje svojega znanja in predlogov. Potrebno je ujeti pravo mejo med 

standardizacijo procesov dela, kjer je to potrebno in kjer narava dela omogoča in zahteva 

poenoten način delovanja. S standardizacijo procesov dela lahko delno omogočimo merjenje 

funkcionalne kakovosti. Vsekakor pa ima velik pomen odnos, ki ga imajo zaposleni do 

gostov, način komunikacije, pri čemer je zelo pomembna usklajenost neverbalne in verbalne 

komunikacije. Selekcija kadra, uvajanje kadra in njegov razvoj so ključni ukrepi, ki odražajo 

uspešno naložbo v človeške vire. Omogočanje zaposlenim, da se učijo na primeru dobrih 

praks, ki jih pridobijo s povezovanjem s kolegi iz drugih hotelov, dodatno pripomore k 

nabiranju izkušenj, širjenju znanja in potrjevanju dosedanjega dobrega dela. Z vidika razvoja 

kadrov smatram, da je način dela, ki so ga uvedli štirje hoteli s poslovnim sodelovanjem ob 

pripravi in trženju produkta DJA, v korist zaposlenim in njihovemu napredku. 

 

Na ta način odgovarimo na prvo raziskovalno vprašanje, ki se je glasilo "kako storitve hotela 

dvigniti na višjo raven in ponuditi gostom najkvalitetnejše storitve".  Torej z natančno 

premišljeno selekcijo kadrov, ki se začne s sodelovanjem s šolami in fakultetami, ki vzgajajo 

kadre na področju turizma in gostinstva, s premišljenim sistemom uvajanja, učenja na 

delovnem mestu, spoznavanjem procesa dela, socializacijo novih zaposlenih v delovnem 

okolju in s spodbujanjem timskega dela. Na ta način se združuje znanje in nastajajo nove 

ideje, ki bogatijo vsakdanje delo in prakso, s tem pa ustvarjamo pogoje za kakovostno 

opravljanje storitev. Izredno pomembno pri tem je poslovno sodelovanje na skupnem 

produktu, saj se znanje pridobiva na podlagi izkušenj kolegov iz drugih krajev, ki pa se 

dnevno soočajo s podobnimi izzivi in željo po zadovoljevanju pričakovanj gostov. Politika 

kakovosti v hotelu mora določati zagotavljanje ravnovesja med tehnično in funkcionalno 

kakovostjo z namenom merjenja ravni zadovoljstva gostov in sprejemanjem ukrepov 

izboljšav.  
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V sodobnem informacijskem času hotelirji opažajo visoko stopnjo obveščenosti hotelskih 

gostov. Odraža se v porastu rezervacij, opravljenih preko spleta, in zbiranju informacij na 

podlagi vtisov, ki jih gostje vpisujejo na spletne forume, namenjene izmenjavi mnenj, vezanih 

na potovanja. Internet je medij, ki je s strani hotelirjev še premalo izkoriščen.  Na drugo 

raziskovalno vprašanje "kako še bolje poudariti ekskluzivno konkurenčno prednost in jo 

predstaviti gostom"  je odgovor zajet v načinu komunikacije z gosti. Obveščanje gostov s 

kopijami pozitivnih vtisov na internih oglasnih deskah v hotelu je primerno za seznanjanje 

trenutno prisotnih gostov v hotelu, ki pa so se za prihod in bivanje v hotelu že odločili.  

Pristop do gostov, ki svoje potovanje še načrtujejo, je vsekakor treba razširiti preko spleta. 

Pojavnost z lastnim spletnim mestom je sicer prisotna, vendar pogosto ne funkcionalno 

izrabljena. Izpostavljanje ekskluzivne konkurenčne prednosti v primeru produkta DJA hoteli 

dobro komunicirajo, ko predstavljajo odlične možnosti aktivnega preživljanja prostega časa.  

Problem je, da si hotel ne more lastiti naravnih danosti, saj so le-te na voljo gostom iz vseh 

hotelov v okolici. Problem slabega komuniciranja konkurenčnih prednosti, kot sta  osebni, 

individualni pristop do gostov in velik odstotek tujih gostov, se pojavi pri pridobivanju novih 

gostov. Ker hoteli nimajo jasno definiranih prednosti pred drugimi hoteli, bo novi potencialni 

gost pregledal ponudbo več hotelov in izbral najcenejši ali vizualno najbolj privlačen hotel. 

Paket DJA je unikatna prodajna prednost sodelujočih hotelov in mora biti kot tak tudi 

predstavljen potencialnim gostom. Spletna stran je na prvi pogled všečna, vendar je dokaj 

neuporabna  – preveč je nepotrebnih informacij, medtem ko manjkajo osnovne informacije, ki 

vključujejo podrobno predstavitev paketov in opis možnosti preživljanja časa. Spletna stran je 

tudi mesto za predstavitev pohval zadovoljnih uporabnikov. Skratka, ljudem je treba povedati, 

v čem je hotel odličen, kaj je njegova prednost, kako bodo v njem skrbeli za goste. Glede na 

to, da je internet za to priročen, poceni in ima doseg  ciljne populacije, je treba to možnost 

izdatno izkoristiti. Neizkoriščena možnost, ki jo opažam, je tudi (pogostejše) komuniciranje 

preko spletnih socialnih omrežij. 

Osredotočenost na goste pa ni pomembna le pri zadovoljevanju njihovih potreb in 

komuniciranju ekskluzivne konkurenčne prednosti, temveč tudi pri načrtovanju novih storitev. 

V tretjem raziskovalnem vprašanju ugotavljam prav to, kako načrtovati nove storitve in 

proizvode in biti pri tem osredotočen na goste. Hotelirji navajajo vzroke za poslovno 

sodelovanje v regionalni povezanosti, cilju po zvišanju prodaje v poletni sezoni in želji po 

pozicioniranju v okviru destinacije Julijske Alpe, ki je precej dobro poznana v svetu. Vsi 

dodajajo, da jim je poslovno sodelovanje poleg zadanih ciljev prineslo širše koristi, kot so, 
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učenje na primerih kolegov, izmenjava izkušenj, nadgradnja znanja in neformalno 

povezovanje zaposlenih. Dobra poteza načrtovanja novega produkta je bila pravilno 

vključevanje produkta v sodobne trende eko in zelenega turizma. Kljub dobri zgodbi in 

kreativnemu delovanju pa je pri realizaciji rezervacij in prihodu gostov prišlo do napak zaradi 

neusklajene komunikacije. V fazi načrtovanja je zato potrebno izdatno delo pri 

standardiziranju ključnih procesov dela. Uvedba skupnih zakonitosti dela prinese nemoteno in 

lažje delovanje in zaposlenim omogoča, da se v ključnih trenutkih posvetijo gostom, namesto 

da se ukvarjajo z administracijo in komunikacijo s kolegi preko telefona. Spodbujanje 

zaposlenih  h kreativnemu in inovativnemu razmišljanju postopno uvajajo v vseh hotelih. 

Vključenost zaposlenih v odločanje, upoštevanje njihovih predlogov, ki izhajajo iz izkušenj 

vsakodnevnega opravljanja dela, prinese veliko majhnih korakov, ki skupaj tvorijo boljše in 

gostom prijaznejše storitve, kar vpliva na končno, celovito kakovost. 

Opravljena raziskava je podala uvid v stanje hotelirjev, ki so z odlično zgodbo o poslovnem 

sodelovanju naredili korak naprej in kljub posredni konkurenčnosti, ki vlada na območju 

Triglavskega narodnega parka, ustvarili dobro podlago za privabljanje turistov, ki si želijo 

aktivnih počitnic v neokrnjeni naravi. Dobre zgodbe predstavljajo dobro prodajno strategijo in 

kljubovanje gospodarski krizi, kot tudi ukrepu vlade, ki se nanaša na skrajšanje zimsko 

športnih počitnic. Povezovanje, kot so se ga lotili obravnavani hoteli, predstavlja dober način 

združevanja poslovnih kultur. Nedvomno je združevanje utečenih postopkov dela zahtevno in 

na začetku marsikdaj ne pokaže pravih koristi. Vendar pa so letošnji prvi gostje, ki so prišli 

raziskovat Julijske Alpe, dobra vzpodbuda za nadaljnje delo. 

 

Priložnosti za izboljšave so predvsem v usklajeni politiki kakovosti v organizacijskem učenju 

na podlagi dobrih praks in združevanja znanja in moči ter nenehnim kontinuiranim pristopom 

razvoja človeškega kapitala, ki predstavlja največji potencial za uresničevanje poslanstva 

hotela. Priporočilo podajam v smeri premisleka o načinu komuniciranja konkurenčne 

prednosti do potencialnih gostov. Medtem ko se sodelovanje s tujimi organizatorji potovanj 

odvija zelo dobro je še veliko priložnosti za izboljšave pri ustvarjanju lastne podobe in 

plasiranja informacij v javnost preko sodobnih spletnih socialnih omrežij in lastnih spletnih 

strani hotelov. 

 

Predlogi za nadaljnje raziskovanje gredo v smeri: 
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- Glede na to, da so hoteli produkt DJA poslali na trg in imajo letos prve goste, ki so 

počitnice preživeli po programu navedenega produkta, bi bilo smiselno med gosti po 

koncu koriščenja storitev opraviti raziskavo, da bi dobili odgovore, kako oni vidijo 

kakovost izvajanja storitev na vseh štirih lokacijah, kako ocenjujejo zadovoljstvo s 

storitvami in kje predlagajo izboljšave. Tako bi lahko kakovost storitev bolj 

objektivno ovrednotili. 

- Narediti raziskavo med zaposlenimi na operativnem področju in ugotoviti, kakšna je 

komunikacija z vodstvom in kako gledajo na možnosti osebnega razvoja na poklicnem 

področju ter kako njihovo zadovoljstvo na delu vpliva na odnos z gosti. 
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Priloga 1: Vabilo k sodelovanju 

 

Vabilo k sodelovanju 

 

                                                                                                                  Kranj, 5.9.2011 

  

 

Spoštovani gospod XXX XXX, 

 

vljudno vas prosim, za sodelovanje v raziskavi o pomenu kakovosti storitev za zadovoljstvo gostov. 

Raziskava je del magistrske naloge, ki jo v teh dneh pripravljam na Fakulteti za uporabne družbene 

študije. Raziskovanje želim podpreti s konkretnimi izkušnjami managerjev v hotelih, ki so med seboj 

povezani. K sodelovanju vas vabim, ker je Hotel (Naziv hotela) eden od ponudnikov turističnega 

aranžmaja Discover Julian Alps. 

 

Z vami želim opraviti intervju. Zastavila vam bom vprašanja vezana na kakovost storitev v hotelirstvu 

in vas povprašala o vaših konkretnih izkušnjah glede izpolnjevanja pričakovanj gostov.  

 

V nadaljevanju navajam okvirna vprašanja intervjuja. Vljudno prosim, da si jih ogledate in me 

seznanite z vašimi vprašanji ali morebitnimi nejasnostmi.  

 
Okvirna vprašanja za intervju: 

 
1. Kako vi/ v vašem hotelu gledate na kakovost storitev oz. kako jo definirate?  
2. Vprašanje zagotavljanja kakovosti v slovenskih hotelih velikokrat naleti na nejasnost, 

saj imajo ocenjevalci kakovosti in tisti, ki izvajajo ocenjevanje kakovosti, pogosto 
različno predstavo o tem, kaj je merilo kakovosti. Je to število zvezdic v kategorizaciji 
hotela, ali stopnja zadovoljenosti pričakovanj gostov? 

3. Kako bi komentirali navedbo, da »razvoj kakovosti v turizmu velja za odločilno gibalo 
konkurenčnosti«?  

4. Kako pomemben je za vas razvoj človeških virov oz. vašega kolektiva  za zagotavljanje 
kakovosti? Kakšne ukrepe sprejemate na področju kadrovanja, z namenom 
zagotavljanja višje kakovosti storitev? 

5. Kakšen je vaš pristop k trajnemu doseganju pričakovanja gostov? 



 

 

 

6. Glede na to, da sodelujete s še tremi hoteli pri trženju skupnega produkta (DJA), kako 
usklajujete postopke dela (informiranje, prijava gostov, rezervacije, postrežba…)? 
Kako pomembno se vam zdi, da gost občuti zadovoljstvo na vseh štirih destinacijah? 

7. Kako gledate na uvedbo standardov kakovosti v vaš hotel? Katere standarde imate 
uvedene? 

8. Ste bolj naklonjeni internim standardom kakovosti (kot primer dobre prakse: standardi 
ene najbolj znanih mednarodnih hotelskih verig Ritz Carlton, poimenovane "The Ritz 
CarltonGold Standards of Service)  ali zunanjim standardom, kot je ISO 9001?  

9. Kakšne so vaše izkušnje glede zadovoljstva gostov, kakšne storitve vaši gostje 
pričakujejo ko pridejo v vaš hotel (jih bolj zanima urejenost sob ali velikost porcije 
hrane)? 

10. Kako merite oz spremljate zadovoljstvo gostov? 
11. Se vam ob tem (merjenju zadovoljstva gostov) pojavljajo kakšne dileme?  
12. Kakšen pomen pripisujete vplivu zadovoljstva gostov na njihovo zvestobo vašemu 

hotelu? Zaradi česa se vaši gostje vračajo? 
13. Kako gledate na kreativnost in inovativnost zaposlenih? V katerih oddelkih menite, da 

je pomembno, da so zaposleni v hotelu kreativni in inovativni? 
14. Kako, na kakšen način spodbujate zaposlene h kreativnosti in inovativnosti? 
15. Menite, da nivo kakovosti storitev vpliva na raven delovne klime v vašem hotelu? 

 

 

Predlagam sledeča datuma za izvedbo intervjuja: (prvi termin) ali (drugi termin). 

Časovno se vam popolnoma prilagodim. Intervju bo predvidoma trajal 30 - 45 minut. Prosim, 

da mi termin, ki vam ustreza sporočite na e-mail ali preko telefona. 

 

Kadarkoli sem dosegljiva na e-naslovu: XXX XXX, ali po telefonu: XXX XXX. 

 

Veselim se sodelovanja z vami! 

 

                                                                                                                   Maruša Strniša 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Priloga 2: Transkript intervjuja, 12.9.2011, g. Vlado Kovač, direktor Hotela Lek, Kranjska 

Gora 

 

Na začetku bi vas vprašala, kako v vašem hotelu gledate na kakovost storitev oz. 
definirate  kakovostno storitev? 
Kakovostno storitev si vsak predstavlja po svoje. Pri dojemanju gostov so velike razlike, zato 
jaz pri mojih sodelavcih vedno pravim, vsak del v hotelu je pomemben. Za enega gosta je 
pomembno, kako recepcija komunicira, za nekatere je pomembno, kako je soba pospravljena, 
za tretjega pa vse to sploh ni pomembno in je samo pomembno, ali ga bo natakar zjutraj 
pozdravil, se mu nasmehnil ali tega ne bo. Kakovost storitve je zbir vsega tega, potem je jasno 
še zelo pomembno, kako mi  komuniciramo. Konkretno moje stališče je, da hoteli se lahko 
diferenciramo tako, da veliko delamo na mehkem delu storitve. Ločim mehki in trdi del 
kakovosti. Trdi del je ta standard, kako je hiše zgrajena, opremljena, kakšne so sobe, kaj 
vsebujejo sobe in trdim, da pri trdem delu storitve je vse manj razlik med hoteli.  Sploh če 
pogledamo isto kategorijo. Primer: hotel s 4 zvezdicami je načeloma v Kranjski Gori ravno 
tak kot na Bledu ali kjer koli drugje, zato so tukaj razlike majhne  in če se lahko resnično 
zdiferenciraš, se lahko zdiferenciraš na mehkem delu storitve, to je pa ta človeški faktor. Mi 
na tem delu  posvečamo pri naši storitvi več pozornosti kot konkurenca, saj mislim, da tukaj 
skušamo v odnosih med gostom in zaposlenim biti so drugačni kot vsi ostali in dati neko 
kvaliteto naši storitvi, ki je v povprečju gost drugje ne dobi. Našim zaposlenim je v tem času 
zlezlo pod kožo, da je odnos do gosta, odnos med gostom in zaposlenim izjemno pomemben 
in recimo, mi gradimo našo kakovost predvsem na tem, da so odnosi na tej relaciji kar se da 
dobri. 
 
Vprašanje zagotavljanja kakovosti v slovenskih hotelih velikokrat naleti na nejasnost, 
saj imajo ocenjevalci kakovosti in tisti, ki izvajajo ocenjevanje kakovosti, pogosto 
različno predstavo o tem, kaj je merilo kakovosti. Je to število zvezdic v kategorizaciji 
hotela ali stopnja zadovoljenosti pričakovanj gostov? 
Kombinacija obojega. O formalnosti  kakovosti menim, da je v Sloveniji pravilnik o 
ocenjevanju, kategorizaciji razdelan do onemoglosti in da so ob pripravi novega pravilnika 
pred leti pretiravali, menim tudi, da ocenjevalci pri ocenjevanju kakšnih velikih razlik pri tem 
ne delajo, načeloma je formalni del glede kakovosti dokaj jasen in večjih dilem ni. Na drugi 
strani je spet  mehek del storitve, ki je vsaj za nas, v Leku, pomembnejši. Naše mnenje je, da 
je naša storitev odvisna predvsem od tega. Torej definitivno med posameznimi hoteli so 
razlike, nejasno je, ker pri mehkem delu prav gotovo ni pravih meril za to, da bi se ocenjevalo 
odnos med gostom in zaposlenim, ni metra s katerim bi to izmerili oz. usmerili. Kar se tiče pa 
kategorizacije pravilnika v zvezi s tem, so pa stvari zelo transparentne in točno napisane, kaj 
vse moraš imet za tako in drugačno kategorijo. 
 
Imate veliko tujih gostov in v tujini nimajo take kategorizacije kot pri nas. Ali to kaj 
vpliva na goste ali kako to oni zaznajo? 
Osebno menim, da gostje natančno vedo, kaj s tem, ko prihajajo v hotel s štirimi, petimi ali 
manj zvezdicami, lahko pričakujejo. Recimo predvsem pri tistem delu, kjer so hiše 
predstavljene v različnih ponudbah večjih tour operaterjev, je natančno definirano, kaj gostu s 



 

 

 

posameznim paketom pripada. Večjega problem zaradi tega ker bi mi nekaj imeli, drugi hoteli 
pa ne, tega ni. Slovenija je v tem kakšen korak pred ostalimi. Ko primerljivo gledamo,  so pri 
nas 3 zvezdice kvalitetnejše kot kje drugje. Čeprav se z zahodom Avstrije, Nemčije, Švice da 
primerjati, bolj ko gremo na jug, recimo Italija, Grčija, Španija, nekoliko manj, tako da to ne 
predstavlja večjega problema, bi pa bilo mogoče zanimivo, če bi v EU razmišljali o tem, da se 
ta sistem poenoti, čeprav glede tega nisem optimist. 
 
Kako bi komentirali navedbo, da »razvoj kakovosti v turizmu velja za odločilno gibalo 
konkurenčnosti«? Kaj za vas predstavlja konkurenčno prednost?  
Kaj si kdo predstavlja pod kakovost, ta formalni del, potem je to lahko dokaj enostavno, če pa 
sedaj govorimo o mehkem delu, je pa dosti težko. Tudi tale stavek lahko smatramo kot eno 
floskulo, razvoj kakovosti v turizmu velja za odločilno gibalo – se strinjam, absolutno, kaj se 
za tem izrazom kakovost skriva, to je sedaj lahko zelo širok pojem. 
 
Kako bi povedal, kaj za vas predstavlja konkurenčno prednost? 
Pri nas je definitivno konkurenčna prednost v mehkem delu storitve, človeški faktor, če si na 
tem delu boljši od konkurence, potem brez dvoma lahko delaš boljše od konkurence. 
 
Kako se pa konkurenti odzivajo na vašo konkurenčno prednost? V Kranjski Gori je 
konkurence nenazadnje veliko. 
Menim, da je odzivnost visoka. Če nekdo "pogrunta" nekaj novega, temu konkurenca hitro 
sledi, če je kakšen produkt zanimiv. Primer: popularno je postalo pri nas kakšni 2 leti nazaj 
ponujanje team buildingov s kuhanjem, pripravo hrane, to se kar množično pojavlja, odziv je 
dokaj hiter, tako da se lahko hitro pokopirajo. 
 
Ste pri vas kdaj kakšno storitev ali pa idejo prevzeli in implicirali? 
Ne. Mi v tem smislu zelo pazimo, da ne zaostanemo za časom, ampak da bi pa sedaj prav zelo 
intenzivno iskali neke novosti, to pa ne. Naša ocena je, ker mi smo srednje velika hiša s 150 
posteljami, smo ravno nekje na sredi med industrijo in tistim, kjer je možno se gostu še 
resnično osebno posvetiti. In mi to počnemo tako, da se posvečamo gostom. Zdaj kar se tiče 
novosti, poskušamo slediti predvsem, ker se ukvarjamo s seminarskim turizmom, da je vsa 
infrastruktura, ki je danes na nek način normalna v tem delu Evrope, tudi v naši hiši. 
Poskušamo bit na nek način up to date, omogočeno imamo vse tisto, kar je normalno, da se 
ima, ostalo pa je za nas ključen ta človeški faktor in na tem gradimo. 
 
Kako pomemben je za vas razvoj človeških virov/vašega kolektiva/ kadrov za 
zagotavljanje kakovosti? Kakšne ukrepe sprejemate na področju kadrovanja z 
namenom zagotavljanja višje kakovosti storitev? 
Kakšnih posebnih ukrepov mi pravzaprav ne sprejemamo, mi imamo recimo razgovore z 
zaposlenimi, oddelčne sestanke, potem imamo vsaj nekajkrat na leto razgovor z vsemi 
zaposlenimi, jasno, z vodji oddelkov imamo letne in polletne intervjuje, kjer se definirajo cilji. 
Pogovarjamo se, kako te cilje doseči, sicer pa pri kadrovanju seveda pri tem, da je problem 
dobiti danes dobrega natakarja ali kuharja, skušamo najprej to dobit, s tem da imamo v našem 
hotelu manj težav kot kje drugje, ker na koncu vedno najdemo, kdo drug malo težje. To je 
posledica tega, da smo ljudem prijazno podjetje, plače so zagotovljene, ne zamujajo, redne.  V 
času prvomajskih praznikov izplačamo regres za letni dopust, potem zagotovimo vsem 
zaposlenim možnost koriščenja letnega dopusta v najvišji sezoni, da so lahko z družino z 
majhnimi otroki  na morju.  Marsikje v najvišji sezoni to ni mogoče, je treba delati, jaz to 
razumem, ker je specifika posla taka, da je res težko pošiljat ljudi na dopust, tako da je vrsta 
teh stvari, ki vplivajo na to, da je fluktuacija dokaj majhna, da kakšnih večjih problemov ni. 



 

 

 

Ljudje  pa to cenijo, ker smo eno redkih podjetij, ki plačuje zaposlenim  drugi pokojninski 
steber, kar pomeni varčevanje za dodatno penzijo. Veliko je majhnih elementov, ki vplivajo 
na to.  Ljudje mislim, da so zadovoljni, čeprav niti pri plačah, niti pri dopustu, niti pri čem 
drugem ni nikoli dovolj, vedno bi želeli še več. To so vse elementi, ki kot majhni kamenčki 
tvorijo mozaik,  vse skupaj pa potlej do ljudi prijazno podjetje. 
 
Kako gledate na šolski sistem, ki zagotavlja vaše kadre? Konkretno ste omenili problem 
pridobivanja kadrov v gostinstvu. 
Mi imamo pogodbe podpisane s kar nekaj višjimi šolami in srednjo gostinsko šolo v 
Radovljici, tako da nam pošiljajo študente in dijake na obvezno prakso, izmenjava je ves čas 
prisotna, v bistvu nenazadnje vidimo, kakšen je eventualno zanimiv kader, s katerim se potem 
dogovarjamo za sodelovanje. Kar se pa kvalitete programov tiče, bi pa verjetno lahko bilo 
tudi drugače.  Najbolje poznam Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem na Bledu.  
Načeloma je program dober zato, ker so študentje veliko na praksi in se spoznajo z 
neposrednim delom. Vprašanje potem je, koliko korektno podjetje s temi študenti dela. 
Kakšno podjetje jih porabi samo kot poceni delovno silo, medtem ko je program namenjen še 
čemu drugemu, ker oni se morajo spoznat s procesom, določena dela opravit tudi zato, da se z 
njimi seznanijo, pridobijo določene izkušnje.  Mislim, da je ključen problem, kako napolniti 
srednje šole, nekako višje za silo gredo. Turistika nima večjih problemov z vpisom. Mislim, 
da se je pri višješolskih programih zgodba v preteklih letih nekoliko izrodila, ker na nek način 
je politika Ministrstva za šolstvo taka, da vsakemu dovoli, da odpre višjo strokovno šolo  in 
sedaj imamo kar naenkrat v Sloveniji skoraj v vsaki  vasi eno višjo strokovno šolo, potem je 
teh preveč, potrebe v gospodarstvu pa vendar niso take, da bi toliko tega potrebovali, potem je 
jasno težje zaposljiv kader in cel kup enih problemov.   
 
Kakšen je vaš pristop k trajnemu doseganju pričakovanja gostov?  
Vsak gost nekaj pričakuje, eni pričakujejo sobo 100-odstotno čisto, drugi, da ga bo receptor že 
po drugem dnevu naslovil z imenom. Kako, s kakšnim pristopom moramo doseči, da bomo 
čim več pričakovanj izpolnili, nekega recepta v zvezi s tem ni. Mislim, da je ključ v 
komunikaciji med gostom in zaposlenim, kar skušamo ves čas početi, počnemo in skozi to 
potem na nek način zadovolji njihova pričakovanja. So v zadnjem času kar veliki problemi, 
ker gostje veliko pričakujejo, včasih tudi več, kot so plačali in potem mogoče ne gre skup. 
 
Se je z gospodarsko krizo kaj spremenilo? Kako kriza vpliva na zahteve gostov? 
V tej situaciji pravzaprav oni razmišljajo tako, zelo po domače: bom manj plačal, zato moram 
več dobiti. So pričakovanja višja, čeprav se nam velikokrat tudi zgodi, da dobimo pohvale, 
tudi tuji operaterji anketirajo svoje goste, tako da enkrat mesečno posredujejo te informacije, 
kako so gostje zadovoljni z našimi storitvami. Prav gotovo skušamo njihova pričakovanja 
zadovoljit. Ali nam to vedno uspe ali ne, ali to trajno dosegamo, to je razmišljanje vsakega 
gosta posebej. Pričakovanje je spet kategorija, ki jo težko izmerimo z metrom in je lahko zelo 
različna. 
 
Glede na to, da sodelujete s še tremi hoteli pri trženju skupnega produkta (DJA), kako 
usklajujete postopke dela (informiranje, prijava gostov, rezervacije, postrežba …)? 
Kako pomembno se vam zdi, da gost občuti zadovoljstvo na vseh štirih destinacijah? 
Največ dela je na strani prodajnih služb, tako da tukaj prodaje in recepcije sodelujejo skupaj 
odlično. Letos imamo že nekaj pogodb podpisanih, tudi že v katalogih tujih tour operaterjev, 
to je bilo pa dogovorjeno, da sta dva prodajnika z agenti sodelovala, tako da očitno je, da je ta 
produkt zanimiv oz. pač naravno obkrožamo TNP in jaz ocenjujem, da bo v prihodnjem letu 
produkt še rasel, prodajniki se trudijo, da ves čas dodajajo stvari. Jaz mislim, da je bila pred 



 

 

 

tremi leti, ko smo se za to odločil, odločitev prava in dobra. Produkt DJA letos prvič tudi 
prodajamo, dve leti smo vložili v pripravo le-tega. V tem času smo uspeli priti v kataloge 
pomembnih tujih tour operaterjev. Zaenkrat je štart dober in upam, da se bo tako nadaljevalo. 
Izmislili smo si dobro zgodbo in to je tisto, kar privlači ljudi. Poleg tega je aranžma zelo 
trendovski. Vsebina je vezana na zeleno in eko princip, kar je trenutno in, smo optimisti,  kar 
se tiče nadaljevanja. Cilj doseganja večje zasedenosti hotela je na ta način delno izpolnjen. Bi 
bilo pa fino, ne samo za ta produkt, ampak generalno, da bi recesija popustila, da bi se vrnila 
konjunktura in bi imeli ljudje več denarja na razpolago. Ker je dopust prva zadeva, ki ga 
ljudje, če imamo manj denarja, omejimo, skrajšamo, manj zapravimo, gremo v hotel z manj 
zvezdicami, smo skromnejši. Hotelirstvo kot industrija smo v takih krizah zelo na udaru. 
 
Kako gledate na uvedbo standardov kakovosti v vaš hotel? Katere standarde imate 
uvedene? 

Če konkretno mislite na ISO standard ali kaj podobnega, od tega nič nimamo, smo pa 
zavezani zaradi narave dejavnosti, ki jo opravljamo, da se držimo standarda HASAP, drugega 
nimamo.  
 
Ste bolj naklonjeni internim standardom kakovosti (kot primer dobre prakse: standardi 
ene najbolj znanih mednarodnih hotelskih verig Ritz Carlton, poimenovane "The Ritz 
CarltonGold Standards of Service)  ali zunanjim standardom, kot je ISO 9001? 
Vsaj v grobem smo s tem, da imajo veliki svoje interne standarde, seznanjeni. V hotelirstvu 
obstajajo tudi neke uzance, ki so del standardov, tam so določene stvari definirane. Tukaj je 
predvsem odvisno od tega, kako posamezna hotelska hiša ali veriga razmišlja. Kar se tiče 
standardov  v zvezi  s kvaliteto, skušamo  tudi v tej skupini sodelovati tako, da dela tam, kje je 
možno standardiziramo, sicer je pa to čisto interna odločitev posamezne hotelske hiše. Ne 
vem, če smo z Ritz Carltonovimi standardi seznanjeni, konkretno pri nas v Leku imamo 
interni kodeks obnašanja, tudi to je nek standard, nekje so določene stvari definirane. 
Standard je tudi nek pojem, ki si ga vsak po svoje razlaga, kot ste uvodoma vprašala, lahko so 
posebej prilagojeni podjetju ali neki splošno uveljavljeni. Za nekoga je pojem za standard ISO 
in se ga pač držijo. Za mene v storitveni dejavnosti niti ni tako pomemben, ker bolj predpisuje 
določene postopke pri zadevah, ki niso tako pomembne pri turizmu, ki je storitvena dejavnost.  
Mislim, da jih kodeksi in standardi ne omejujejo. Lahko bi na kakšni banalni zadevi, kot je 
uniforma, če je zelo strogo predpisana, omejujoča za zaposlene. Drugače pa mislim, da so 
standardi bolj pomagalo, ki lahko v določeni situaciji usmerjajo delo in so pomoč in nek 
mejnik, do kam lahko greš in pod kaj ne smeš iti.  
 
Kakšne so vaše izkušnje glede zadovoljstva gostov, kakšne storitve vaši gostje 
pričakujejo, ko pridejo v vaš hotel?  
Za prvega je pomembna soba, za drugega recepcija, za tretjega restavracija, za četrtega pa 
bazen, ampak če izhajava  iz knjige vtisov, kamor gostje pišejo pozitivno in negativno, 
mislim, da so gostje z našo storitvijo zelo zadovoljni, tako celo obratno, navdušeni včasih. 
Zdaj da bi rekel tako na splošno, je pa čisto odvisno od posameznika, od tega, kakšna 
pričakovanja ima, ko prihaja.  
 
Kako merite, spremljate zadovoljstvo gostov? 
Z internimi anketami hotela, ki jih  lahko gosti prostovoljno izpolnijo, potem so ankete, ki jih 
izpolnjujejo za tuje operaterje, ki prihajajo v naš hotel preko njih. Mi imamo svoje v sobah, ki 
jih izpolnjujejo ne prav pogosto, če pa od kakšne skupine želimo prav posebej informacije, pa 
receptorji zaprosijo, če lahko izpolnijo ankete. In pa knjiga vtisov. Prodajna služba spremlja 
vpise na internetnih portalih, booking.com in tripadvisor. Dnevno pa spremlajmo zadovoljstvo 



 

 

 

tudi povsem na neformalni ravni, ko gostje pridejo v stik z zaposlenimi, denimo v recepciji, še 
večkrat pa v restavraciji. mimogrede kaj zaupajo natakarju, če ima čas in se jim lahko posveti. 
Skušamo upoštevati tudi ta vidik. Nekaterim so pač vpisi v knjigo ali anketo zoprni.  
Ali spremljate komentarje na spletnih forumih? 
Prodajna služba spremlja vpise na internetnih portalih, booking.com in tripadvisor. Z vpisi 
nato seznani ostale zaposlene. Se pa tudi zgodi, da gostje v primeru nezadovoljstva ali 
navdušenja svoje vtise zaupajo osebju v restavraciji ali dnevnem baru. Tako med pogovorom 
delijo z našimi zaposlenimi izkušnje, tudi to upoštevamo kot pomembne informacije in 
skušamo na podlagi tega ukrepati, če je to možno. 
 
Kakšen pomen pripisujete vplivu zadovoljstva gostov na njihovo zvestobo vašemu 
hotelu? Zaradi česa se vaši gostje vračajo? 
To je izjemno pomembno. Verjamem v to, da gostje, ki so zadovoljni se bodo vračali in tudi 
tisti, ki niso se ne bodo. Tako da je za mene to zelo pomembno.  
Če smo gosta pridobili le za enkraten obisk, to pomeni, da ni dobil, tega kar je pričakoval in 
ga nikoli ne bo več nazaj. Če pa je ta del storitve kvalitetnejši, kot je pričakoval, potem se bo 
vračal. Širil bo priporočila od ust do ust,  kakšno besedo nam v prid rekel, še koga v družini, 
od prijateljev prepričal, pa bo še kdo prišel.  Menim, da je v turizmu še vedno najboljša 
reklama od ust do ust. 
 
Kako gledate na kreativnost in inovativnost zaposlenih? V katerih oddelkih menite, da 
je pomembno, da so zaposleni v hotelu kreativni in inovativni? 
I: mi smo zelo fleksibilni. Primer:  nikoli ne omejujemo natakarja, ko pripravlja pogrinjke za 
obroke,  on si izmisli kakšno novo obliko zlaganja servetov, zadnjič je oblikoval zanimive 
račke. Veseli smo, da je pri tem inovativen. Ne tako kot nekje drugje, kjer je točno definirano, 
kako morajo delo opraviti in nič drugače. Jaz to inovativnost in kreativnost podpiram, celo 
premalo je je, jaz jo spodbujam in sem zelo vesel, če je kdo inovativen in kreativen. 
 
So pa razlike glede na naravo dela, ki ga zaposleni opravljajo. Za recepcijskim pultom je 
težje.  Sobarice lahko na različne načine pripravijo kaj na postelji, na blazini, medtem ko v 
kuhinji in  restavraciji so zaposleni lažje kreativni. Kuhar je pri svojem delu lahko zelo 
kreativen, natakar je lahko zelo kreativen, brez dvoma so razlike med posameznimi oddelki. 
 
Kako, na kakšen način spodbujate zaposlene h kreativnosti in inovativnosti? 
Posebnega sistema nimamo. Imamo skrinjico, v katero lahko svoje predloge tudi anonimno 
oddajo, če želijo. Enkrat tedensko skrinjico odprem, pogledam, če so predlogi  izvedljivi, so 
zelo dobrodošli. Če kdo z inovativnostjo pripomore k povečanju prihodka ali zmanjšanju 
stroškov, je zato tudi nagrajen. 
 
Menite, da nivo kakovosti storitev vpliva na raven delovne klime v vašem hotelu? 
Kvalitetna storitev vpliva na zadovoljstvo, posledično na pozitivno naravnanost in klimo v 
delovnem okolju.   Primer: če je natakar gosta na hitro odpravil, on to ve. Verjetno ni najbolj 
zadovoljen s seboj. Sicer išče kako opravičilo v prezaposlenosti in »gužvi«, da ni mogel 
ustreči in tako dalje. Velja tudi obratno, če je nekaj dobro, na način, da je gost zadovoljen, je 
zadovoljstvo tudi v njem. Mislim, da nivo kvalitete vpliva na raven delovne klime. Čim višji 
je nivo kakovosti storitev, tem boljša je delovna klima. 
 
Kako gledate na vladni predlog o skrajšanju počitnic v zimskem času? 



 

 

 

To je katastrofa. Ostaja en teden in prihodnjo zimo bo tako. Ocenjuje se med 10 in 15 
milijonov izpada, ampak g. Lukšič vztraja. Velika škoda. Sosedje so mnogo pametnejši in 
razpotegnejo čez cel mesec, da turizem od tega nekaj ima. V Sloveniji pa to ne gre. 
 
 
Želite še kaj dodati? 
Tema, ki jo obravnavate, se mi zdi prava. Rezime te raziskave tudi nam lahko koristi in 
pomaga. 
 
 
Priloga 3: Transkript intervjuja, 14.9.2011, g. Vojko Šuligoj, direktor Hotela Kanin, Bovec 
 

Kako v vašem hotelu gledate na kakovost storitev oz. kako definirate kakovost storitev? 
Kaj mora po vašem mnenju kakovostna storitev nujno vključevati? 

Kakovost storitev je v bistvu najpomembnejša zadeva, na osnovi katere mislim, da se tudi 
obisk samega hotela definira. Mi stremimo za tem, da smo dobri, da se gostje po tem vračajo, 
da ne rabimo  dodatnih stroškov prodaje.  Tisti gost, ki je zadovoljen in se potem vrne, je 
zastonj in ni treba nič vlagat v njega.  
 

Vprašanje zagotavljanja kakovosti v slovenskih hotelih velikokrat naleti na nejasnost, 
saj imajo ocenjevalci kakovosti in tisti, ki izvajajo ocenjevanje kakovosti, pogosto 
različno predstavo o tem, kaj je merilo kakovosti. Je to število zvezdic v kategorizaciji 
hotela ali stopnja zadovoljenosti pričakovanj gostov? 
Za spremljanje zadovoljstva gostov imamo mi ankete, ki jih pač izvajamo. Moram odkrito 
povedati, da mi nismo prav, da bi ljudi stimulirali, da te ankete izpolnjujejo, samo mislim, da 
je vzorec anket velik, tako da vidimo, kje smo z našo kakovostjo. V preteklosti smo mislim, 
da enkrat ali dvakrat izvajali pregled tega, kako delamo, s tem da smo angažirali skritega 
kupca in pač na osnovi zapažanj tega naključnega gosta smo potegnili zaključke. Imamo tudi 
knjigo vpisov, kamor gostje kar dosti vpisujejo, tako da generalno lahko rečem, da so ljudje 
kar zadovoljni z našimi storitvami, s tem da če primerjamo value for money. Dosti povratnih 
informacij dobimo tudi preko interneta, mnenja gostov na recimo booking.com in tripadvisor, 
pač to vse od primera do primera rešujemo, in probamo reagirat na vse, kar gostje vpisujejo, 
predvsem na pripombe. 
 
Ali  na zapise na internetnih forumih odgovarjate? 
Če so pripombe, če recimo nekdo nekaj grdega napiše, ali pa če vpiše kritiko v knjigo pritožb, 
na vse pisne pripombe vedno odgovorimo in to takoj. Mislim, da v letošnjem letu smo imeli 
dva taka primera, da smo reagirali v pisni obliki. 
 
Kaj pa naredite s pozitivnimi vpisi, jih predstavljate drugim gostom? 
Če pridejo pozitivni vpisi v pisni obliki, to fotokopiramo in damo na oglasno desko v hotelu, 
tako da gostje to lahko preberejo in tudi povemo našim ljudem, da ti  gosti so bili pa 
zadovoljni, če pa niso bili, pa tudi povemo. Mi imamo čisto odkrito povedano malo 
problemov. A veste, ljudje so dobri in slabi in točno vemo, kateri so dobri in kateri so slabi. 
Tako da dostikrat je pomembno, na koga tak gost naleti, tako pač je. Tako da bi rekel, da nam 
manjka to, da v vsakem trenutku zagotavljamo tisto najboljšo možno kakovost. Malo to niha.  
Glede na to, kdo takrat dela in kdo streže gosta, ker eni ljudje so simpatični, eni manj 
simpatični in gostje to opazijo. 

 



 

 

 

Kako bi komentirali navedbo, da »razvoj kakovosti v turizmu velja za odločilno gibalo 
konkurenčnosti«? Kaj za vas predstavlja konkurenčno prednost?  
Mislim, da je naša konkurenčna prednost prav ta ambient, v katerem se hotel nahaja. Če 
govorimo o hotelu, je recimo bivanje v hotelu prijetno, je pač tako narejen, da prijetno deluje, 
da vse ostalo pa je človek. Če človeka ni pravega v tem hotelu, v tem ambientu je na koncu 
nesmisel. Bi rekel da mi imamo kar zadovoljivo pokritost s personalom in to z dokaj dobrim 
personalom in mislim, da nimamo dosti pritožb gostov prav na račun recimo kvalitete kuhinje, 
recimo. Tako mislim, da je pa tu odločilno ker brez kvalitete storitev pač ne gre. Svet je postal 
majhen, kar narediš prav oz. kar narediš narobe, se takoj nekje pozna. Ljudje uporabljajo 
internet in vsi vse vedno. Včasih so se zadeve lahko skrile, danes pa ne moreš več skriti in to 
bo vedno bolj izpostavljeno. Mi imamo recimo 100% porast rezervacij preko interneta v 
primerjavi z lanskim letom. To pomeni, da ljudje vse bolj gledajo in berejo vtise gostov in 
pišejo vtise, tako je na internetu vse povedano o tvoji kakovosti.  
 
Kako pomemben je za vas razvoj človeških virov/vašega kolektiva/kadrov za 
zagotavljanje kakovosti? Kakšne ukrepe sprejemate na tem področju? 

Jaz moram biti odkrit, tukaj smo mi majhni in kar se tega tiče, smo malo »švoh«. Tukaj 
nimamo nekih načrtnih izobraževanj, pač razen tisto, kar mora biti. Čeprav se zdaj 
pogovarjamo ravno o tem, del tega našega sodelovanja Julijske Alpe je tudi to, izobraževanje, 
zaposlenost … in naši kolegi, verjetno so vam povedali, da to počnejo dosti bolj kot mi. 
Imamo tudi mi planirano za jesen te reči, malo da začnemo, smo pač daleč in mogoče zadnji, 
ki se bomo tega tudi lotevali.  
 
Kakšen je vaš pristop k trajnemu doseganju pričakovanja gostov? Kako to zagotavljate 
in se skušate tega lotit? 
Nas je zaposlenih 24. Toliko nam trenutno poslovanje omogoča. Je pa tako, enkrat delamo 
»fejst«, enkrat delamo malo in za tisi čas, ko imamo hotel poln, nas je premalo in to potem 
kombiniramo s študenti in delavci, ki delajo preko podjemnih pogodb, to so pa raznorazni 
ljudje. Včasih je bilo to tako, da smo rekli: hvala bogu, da imajo noge pa roke, da lahko 
delajo, zdaj je že malo to drugače, že trg dela malo bolj deluje kot včasih. Je pa tudi to 
problem, da v hiši imaš dobre in slabe, pa tiste, ki so tudi zunaj, pa bi lahko  prišli, pa so 
dobri, pa ga ne moreš vzet, ker slabega ne moreš ven dat. Jaz mislim, da to edino s tako 
selekcijo lahko narediš, da pač ljudje se na delovnem mestu dokazujejo, da so dobri. To je pa 
v sistemu, v katerem mi živimo, malo težko. 
 
Če vas prav razumem, trajno doseganje zadovoljevanja pričakovanj gostov vežete na to, 
da imate dobro usposobljen kader?  
Ja, mislim, da je to osnova in tudi recimo, zdaj smo v nekem takem trenutku, ko neki ljudje 
pač odhajajo v penzijo in tako, ne in dosti pazimo na to, koga noter vzamemo, ker tisto je zelo 
… in prihajajo mladi in mislim, da kar napredujemo, tako da tudi malo osvežimo zadevo, ker 
ti mladi so malo drugačni, pa drugačen pogled na svet imajo, nova znanja in nove ideje in to 
malo skombinirati s temi starimi, je fajn. Stalno poudarjam, da smo mi sami, nihče nam ne bo 
nič dal, hvala bogu, da nam tudi lastniki nič ne vzamejo, samo toliko kot zaslužimo, toliko 
imamo. To je pa vse povezano z našim delom in kvaliteto in pridnostjo in vse. Tako da 
mislim, da imamo probleme tudi prav z zagotavljanjem kakovosti, ker čisto tako, naši ljudje 
so dosti delali recimo avgusta meseca, 25 dni, 28 dni, 30 dni na leto, to po 10 ali 12 ur na dan, 
ob taki obremenitvi normalno kvaliteta trpi, tu se ne moremo varat, je le drugače kot maja, ko 
delamo pol manj kot avgusta. takrat se lahko drugače ukvarjamo z gostom, gost pa vse to čuti, 
ne moremo skriti tega.  
 



 

 

 

Glede na to, da sodelujete s še tremi hoteli pri trženju skupnega produkta (DJA), kako 
usklajujete postopke dela (informiranje, prijava gostov, rezervacije, postrežba …)?  
Ta zadeva se je rodila iz ene potrebe, ko smo se vsi našli nekako izven teh velikih sistemov: 
Bled – Sava, Kranjska Gora – Hit, in v Bohinju je tudi sam tam, mi smo sami tukaj in vsi 
imamo isti problem, problem, kako zadeve prodat. Narediti nekaj ni težko, težko je prodati: 
Poskusi so bili že v preteklosti, ne samo storitev z Julijskimi Alpami. Prav s temi velikimi 
sistemi se je to malo izrodilo in mislim, da smo ravno toliko veliki mi štirje pa tudi ljudje so 
kompatibilni, ker tu je bilo vedno neko rivalstvo, med Gorenjsko in nami in tu mislim, da smo 
pošteno pristopili k tej zadevi vsi skupaj in  nekaj naredili. Rezultat je v tem produktu, ki je 
prodajno zanimiv, je novost na tržišču. Partnerji pozitivno gledajo na to, začeli smo, mislim 
da, lansko leto, letos smo imeli prve goste. Zadeva se bo širila v smislu delovanja na trgu in v 
smislu izmenjave info v hotelu, izkušenj in tudi kvalitete kadrov.  Mislim, da je value for 
money tega našega druženja zelo velika, ker v bistvu stane malo, dobimo pa dosti. Dobimo 
razpoznavnost na trgu skozi produkt, dobimo informacije eden o drugem, dobimo neke 
izkušnje. Mi smo, saj veste tudi sami, odrezani od sveta, težko gremo čez hrib in ne vemo, 
kako delajo drugi. Že to je pomembno, da pridejo oni k nam, mi gremo k njim in pogledamo 
njihov recept ali pa njihovo pralnico ali pa njihovo izobraževanje pa njihove ideje. Tudi 
zaposleni si izmenjavajo informacije, pa se jim zdi tudi fajn, ko gremo skupaj na kosilo. V 
tem je zadeva zanimiva in se bo širila. Mislim, da bomo imeli vedno več novosti. 

 
Torej je v tem sodelovanju tudi dodana vrednost za vaše zaposlene? 
Seveda, našim se zdi fajn, da jih peljemo na Bled, recimo, pa jim tam pokažejo, kako na 
Bledu delajo, pa se skupaj pogovarjajo, kaj pojedo in spijejo. To je tudi neka stimulacija za 
ljudi.  
 
Ali morda vidite kakšno možnost za izboljšavo predstavljenega načina sodelovanja?  
Ta tema ni izčrpana. Možnosti so velike, mi imamo pač nekaj teh produktov, ki so plasirani na 
trg, vendar delamo že na novih. Možnosti je torej še veliko. 

 
Kako pomembno se vam zdi, da gost občuti zadovoljstvo na vseh štirih destinacijah? 
Mi smo letos začeli s prvimi gosti. Imeli smo pripombe na začetku,ko je bilo rečeno, da bodo 
gosti lahko dobili karte za vlak, da bomo mi plačali železnice, pa da gostu ne bo treba plačat, 
in na koncu smo mi morali dati gostu denar, da je plačal karto za železnice. Na začetku je bilo 
nekaj težav. Da bi prav imeli nek način napisan, ga nimamo, slišimo se in skušamo te zadeve 
odpravit. Gre za logistično zahtevno zadevo. Zgodilo se je tudi, da smo čakali na železniški 
postaji z avtom in niso prišli, ker je tisti, ki je naročal prevoz, zamenjal datum. Ali pa so gosti 
bili, pa ni bilo avta, ampak to se rešuje sproti. Sicer pa te zadeve delajo naši prodajalci. Oni 
imajo skupne sestanke, mesečno se srečujejo in tam rešujejo operativne stvari, kar tudi 
zapišejo.  
 
Kako gledate na uvedbo standardov kakovosti v vaš hotel? Katere standarde imate 
uvedene? 
Mi imamo v bistvu sprejete standarde, ki jih ima Hit. S tem, da to nimamo v celoti uvedeno, 
ker imamo neka področja, kjer smo drugačni, imamo izdelana prilagojena pravila.  
 
Ste bolj naklonjeni internim standardom kakovosti (kot primer dobre prakse: standardi 
ene najbolj znanih mednarodnih hotelskih verig Ritz Carlton, poimenovane "The Ritz 
CarltonGold Standards of Service)  ali zunanjim standardom, kot je ISO 9001? Ali pa 
kakšnim, ki jih nisem naštela? 



 

 

 

Tudi to je predmet našega sodelovanja, ker to ima pa Iztok Noč v Bohinju zelo dobro izdelano 
in reči poštimane. In tudi tu se pogovarjamo, da bi neke zahteve pri nas uvedli. Ker se nam 
zgodi, da so naši Hitovi standardi včasih neuporabni, na primer primeri odgovorov in 
povpraševanj so za nas neprimerni. Verjamem, da so zadeve, ki so narejene iz prakse, kot je 
to v Bohinju dosti bolj uporabne. Nam vedno malo zmanjkuje časa, ko se dobimo, 
pogovarjamo se o tej in oni sezoni, malo premalo še sedimo skupaj za ureditve drugih zadev, 
kot so standardi. 
 
Kakšne so vaše izkušnje glede zadovoljstva gostov, kakšne storitve vaši gostje 
pričakujejo, ko pridejo v vaš hotel? 
Gost ponavadi ne pride zaradi hotela, ampak zaradi vsega drugega. Ko ocenjujemo 
posamezne vidike, ugotovimo, da je naša slabost recimo room comfort, imamo majhne sobe 
in tu ne moremo tekmovat s konkurenco, ki ima velike sobe. Če ocenjujemo lokacijo hotela, 
je super. Wellness je v redu, kvaliteta kuhinj je v redu. Včasih je kakšna pripomba tudi na 
personal, včasih je kakšna pripomba na čistočo, kar je posledica študentskega dela in velikih 
obremenitev v določenem času in posledičnega hitenja ljudi, ki takrat delajo. Generealno 
gledano je naše delo malo boljše kot dobro, to pa ni naš cilj. Naš cilj je biti višje. Za to, da se 
pride višje, je potrebno delati, čisto pošteno povedano. Mi smo dobri za normalne ljudi, 
mislim normalne tako, za penzionske goste, če je pa malo bolj zahtevna zadeva, pa še kaj 
zmanjka.  
 
Kako pa vpliva gospodarska kriza na zahteve gostov?  
Najhujši vpliv te krize se pozna na cenah. Za pridobitev gostov smo vsi morali iti v zniževanje 
cen, to je pa obratno sorazmerje s kvaliteto. Ljudje so pa vedno bolj obveščeni, vedno bolj 
razvajeni, na primer: če imajo doma dve kopalnici, ne bodo šli nekam, kjer kopalnice ni. V 
bistvu moramo mi dati več za manj denarja, to je problem. Koliko časa bomo to zdržali ne 
vem. Včasih smo bili mi bistveno cenejši kot druge destinacije. Spomnim se, ko so bile še 
marke, ko smo mi prodajali za 30 do 40 mark sobo na noč, je bila cena v Hotelu Ajda v 
Moravcih 100 mark na noč, če pogledate danes, je to čisto drugače, to zimo so prodajali sobe 
tudi po 33 eur na noč, ko so imeli neko Mercatorjevo akcijo. Celo zimo so prodajali sobe po 
33 eur na noč v Moravcih, hotel Ajda s štirimi zvezdicami. Vsi smo na istem, vem, da 
prodajajo na Bledu hotel s štirimi zvezdicami po 25 eur. Tu se pa potem vprašaš, kako 
zagotavljat kvaliteto, če ni sredstev, saj kvaliteta tudi stane. Kvalitete pomeni tudi to 
(sogovornik prime piškotek, ki mu ga je natakarica prinesla skupaj s kavo na krožničku, ga 
dvigne in pokaže kot primer), da daš ti to vsak večer na povšter,  če nimaš tega plačanega, 
tega ne moreš narediti. In to je kriza naredila, kriza nam je znižala prihodke. Ljudje niso 
nikoli hodili tako poceni na dopust kot zdaj. Na drugi strani pa so hotelu stroški zrasli. 
Zadnjič sem gledal po TV prispevek od teh Angležev, ki so kupili hišice v Prekmurju, so 
razlagali, da je bilo pet let nazaj vse bistveno ceneje kot v Angliji, zdaj je razen cigaret in 
alkohola vse bistveno dražje kot v Angliji. To pomeni, da so dražje tudi naše vhodne 
surovine, naš material, elektrika, energija, vse, medtem ko prodajne cene so pa nižje, kot so 
bile. Ker mi že tretje leto zapored prodajamo ceneje kot pred 2009, kje so meje, jaz ne vem. 
 
Kako pa gledate vladni ukrep o skrajšanju zimsko-športnih počitnic? 
To je pa sploh katastrofa.  Država bi morala skrbeti za svoje ljudi, za svoje fabrike, za svoje 
hotele, svojim dat delo in svoje državljane zaposliti, ne pa da pošiljamo naše goste ven. No, 
pa to še ne bi bistveno pokvarilo prodaje. Nova težava ob tem je mesec februar, vse mesece 
smo bolje delali kot lani, februar imamo pa katastrofo, na pol poln hotel, pa februar je bil 
pomemben mesec. Februar je tisti, ki drži zimo pokonci. Mi bomo imeli izgubo letos zaradi 
februarja, nič drugega, vse druge termine delamo boljše. Roko na srce, ni zdaj vlada kriva, da 



 

 

 

imamo mi slabo prodajo, to se je pač zgodilo, posledice so opazne, niso samo počitnice krive. 
Kriva je tudi kriza, ker denarja zdaj ni, smučanje je drago. Ampak je pa to dodatno prispevalo 
k temu, da je prodaja slaba. Tega se ne dela. Jaz tega ne bi naredil, jaz bi zaprl ministra, ki je 
to naredil, oprostite. To se ne dela. Ker tudi v Italiji – mi smo probali dobiti italijanske šole, 
samo pravijo da tistim, ki da italijanska država denar bodo v Italiji, ne bodo šli v Slovenijo 
smučat. Pa pravijo, da se mi ne prilagodimo in da smo predragi za slovenske šole. Pa ni res, v 
vsem se prilagodimo, k nam že 10 let hodijo iz Gimnazije Gorica, trikrat na zimo za 3 do 4 
dni, pa se dogovorimo za cene z njimi in za vse po takih cenah, ki so za njih sprejemljive, 
tako da ni to vzrok, da smo mi predragi, da hodijo ven.  
 
Kako gledate na kreativnost in inovativnost zaposlenih? V katerih oddelkih menite, da 
je pomembno, da so zaposleni v hotelu kreativni in inovativni? 
Kreativnost je lahko prisotna na vseh oddelkih, je tako?  
Da. 
Kreativna je lahko sobarica ali kuhar, več ali manj vsi. Na tem je tudi treba delat, mi ne 
delamo na tem, vam odkrito povem. Pač nas je premalo, ker tudi nekdo mora za to skrbeti, 
mogoče nimamo volje, ne vem. Ne delamo na tem. Če pa nekdo pride z idejo, pa zmeraj 
rečemo ja, zmeraj. Tudi če ni dobra, včasih rečemo ja, ker če rečemo ne, potem nikoli več ne 
bo česa predlagal.  
 
Če prav razumem, spodbujate zaposlene k predlaganju novih idej? 
Da. Ampak saj se točno ve kateri so tisti, ki mislijo s svojo glavo in kateri hodijo v službo, da 
dobi plačo 15.  Tako je na žalost. 
 
Menite, da nivo kakovosti storitev vpliva na raven delovne klime v vašem hotelu? 
Po navadi, ko se pove, da storitve niso dobre, zaposleni čustveno odreagirajo in so prizadeti, 
če jim povemo, da dela niso naredili dobro. Na primer, če pride neka pripomba in nekdo 
napiše recimo na booking.com, da je bila soba umazana, recimo gremo pogledat, kdaj je bil 
gost v hotelu, kdo je pripravljal sobo, natisnemo pritožbo oz. zapis in se pogovorimo z 
zaposlenim. Dostikrat iščejo opravičila in so prizadeti. Posledično pa menim, da to vpliva na 
njihovo boljše delo. V momentu, ko mu povemo, išče izgovore, posledično pa se sproži 
zavedanje o pomenu dobro opravljenega dela in bo naslednjič zadovoljstvo na obeh straneh, 
tako na gostovi kot na strani zaposlenega. S tem ko se izboljša delovna klima, se izboljša tudi 
kakovost storitev in je manj razočaranj. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Priloga 4: Transkript intervjuja,  19.9.2011, ga. Polonca Noč, namestnica direktorja in vodja 
prodaje Hotela Jezero, Bohinjsko Jezero 

Kako vi/v vašem hotelu gledate na kakovost storitev oz. kako jo definirate?  
Zelo pomembna, raje imamo višje cene in zagotovljeno visoko kakovost storitev, kot pa da bi 
prodajali pod ceno in imeli nekakovostne storitve. Za nas je kakovost storitve vezana na 
integralen turistični proizvod, usklajenost storitev od odhoda gosta na potovanje do varne 
vrnitve domov.  
 
Vprašanje zagotavljanja kakovosti v slovenskih hotelih velikokrat naleti na nejasnost, 
saj imajo ocenjevalci kakovosti in tisti, ki izvajajo ocenjevanje kakovosti, pogosto 
različno predstavo o tem, kaj je merilo kakovosti. Je to število zvezdic v kategorizaciji 
hotela, ali stopnja zadovoljenosti pričakovanj gostov?  
Stopnja zadovoljenosti pričakovanj gostov. 
 
Kako bi komentirali navedbo, da »razvoj kakovosti v turizmu velja za odločilno gibalo 
konkurenčnosti«? 
 Se strinjam. Mi smo zagovorniki razvoja kakovosti, v ta namen imamo sprejete interne 
standarde kakovosti. Kakovostna storitev pa je ključ do konkurenčnosti.  
 
Kako pomemben je za vas razvoj človeških virov oz. vašega kolektiva  za zagotavljanje 
kakovosti? Kakšne ukrepe sprejemate na področju kadrovanja, z namenom 
zagotavljanja višje kakovosti storitev? 
 Zelo pomemben, dvakrat letno organiziramo teden izobraževanj za vse zaposlene. 
  
Kakšen je vaš pristop k trajnemu doseganju pričakovanja gostov?  
Stalno spremljamo odzive gostov in se poskušamo še izboljšati.  
 
Kako je prišlo do sodelovanja s še tremi hoteli? 
Sodelovanje se je pojavilo z razlogom zapolnitve hotelskih sob v času poletne sezone. Poleg 
tega se nam zdi pomembno, da se hotel pozicionira v okviru destinacije Julijske Alpe, ki je v 
svetu precej poznana. Veliko ljudi, mislim na tujce, pozna, ali pa je že slišalo za Bled, tega pa 
za Bohinj ne morem trditi. Če pa rečemo, da smo v Julijskih Alpah, pa ljudje takoj vedo, kam 
spadamo. Šlo je torej za želeno boljšo prepoznavnost. Naš hotel v Bohinju je eden od dveh 
hotelov s štirimi zvezdicami. Ostali z nižjo kategorizacijo ne predstavljajo neposredne 
konkurence, saj zadovoljujejo goste z nižjimi zahtevami glede pestrosti ponudbe pa tudi 
kakovosti ponudbe in opreme in ugodijo želji po nižjih cenah.  V tem sodelovanju je šlo za 
združitev hotelov, ki jih povezuje TNP in Julijske Alpe. Je pa tako, hoteli iz okoliških 
turističnih območij – Bled, Kranjska Gora, Bovec oz. Posočje imajo vsak svoje karakteristike, 
ki privabljajo turiste. Na Bled prihajajo tisti, ki želijo več zabave, Bohinj je za relaksacijo in 
počitek, Kranjska Gora privablja smučarje in športnike oz goste, ki so aktivni. Če to 
združimo, dobimo odgovor na več želja hkrati in tukaj je bistvo povezave. Sicer pa že ves čas 
sodelujemo z drugimi akterji v kraju, s tem skušamo svojim gostom zagotoviti kvalitetno 



 

 

 

dodatno ponudbo in povečati verjetnost njihovega zadovoljstva. Nismo pristaš zaklepanja 
gosta v hotel, to je na taki destinaciji, kot smo mi, enostavno nesmiselno. Vse je povezano z 
zadovoljevanjem gostov in nudenjem pestre ponudbe gostom. Turistični delavci in drugi 
vpleteni v turizem morajo sodelovati, ker vse to sodelovanje dela vtis na gosta. 
 
 

S kom v lokalnem okolju še sodelujete? 
S turističnimi izvajalci v Bohinju, v TNP, Julijskih Alpah in tudi širše po Sloveniji. Tu so 
športne agencije, izvajalci športnih in doživljajskih aktivnosti, taksi prevozniki, agencije za 
najem avtomobilov, muzeji in drugimi kulturniki in naravovarstveniki, lokalnimi turističnimi 
organizacijami, slovensko turistično organizacijo, letalskimi prevozniki, ponudniki 
transferskih prevozov, gostinci v kraju in drugimi. 

Glede na to, da sodelujete s še tremi hoteli pri trženju skupnega produkta (DJA), kako 
usklajujete postopke dela (informiranje, prijava gostov, rezervacije, postrežba…)? Kako 
pomembno se vam zdi, da gost občuti zadovoljstvo na vseh štirih destinacijah?  
Imamo redne sestanke in izobraževanja za zaposlene. Srečujemo se tudi prodajniki, ki smo 
odgovorni za operativni del. S povezavo in sestanki prispevamo k hitrejšemu in 
učinkovitejšemu reševanju problemov. Sicer pa je zadeva letos prišla v prodajo, pred tem pa 
smo se precej časa usklajevali, urejali postopke dela. Pravzaprav se zdaj ukvarjamo s 
snovanjem novosti in z izmenjavo izkušenj na vseh področjih dela.  
 
Kje vidite možnost izboljšav vašega medhotelskega sodelovanja? 
Zagotovo ima vsak od sodelujočih hotelov še skrite potenciale in rezerve glede na druge 
hotele. Prav gotovo v načinu izvajanja storitev, vodenju dokumentacije, sestankov, 
organizaciji dela obstajajo načini, ki jih drugje počnejo bolje ali pa bolj učinkovito od nas. 
Stvar je v tem, da smo vsi štirje odprti za dobre prakse in izmenjave, vsaj do neke meje, ki jih 
naše poslovanje omogoča.  
 
Kako gledate na uvedbo standardov kakovosti v vaš hotel? Katere standarde imate 
uvedene?  
Poleg kategorizacije imamo tudi svoje lastne hotelske standarde. Uvedba standardov 
predstavlja sistem kakovosti, ki se ga v hotelu držimo in ga poskušamo živeti. Je pa to nikoli 
končana zadeva, vedno kaj dodajamo, ažuriramo, čeprav je za tem precej dela. 
  
Ste bolj naklonjeni internim standardom kakovosti (kot primer dobre prakse: standardi 
ene najbolj znanih mednarodnih hotelskih verig Ritz Carlton, poimenovane "The Ritz 
CarltonGold Standards of Service)  ali zunanjim standardom, kot je ISO 9001? 
 Ja, naklonjeni smo internim standardom. Nismo povezani v nobeno verigo hotelov, če bi bili 
bi najbrž imeli tudi kakšne skupne standarde lastnikov. Tako pa nam zadošča, kar smo 
oblikovali sami, je pa vedno kaj koristnega tudi v teh mednarodnih standardih ali v primerih 
večjih tujih hotelov. Ampak, kar na splošno prevzemati stvari pač ne gre, moraš jih prilagoditi 
sebi, kar pa pomeni, da generiraš v bistvu lasten standard. Bistvo katerihkoli standardov je, da 
so sprejeti in skomunicirani s kolektivom in da preveč striktno ne posgajo v njihovo delo, ker 
sicer naletijo na odpor in neodobravanje. Vedno je treba gledati na standarde tako, da služijo 
kot dopolnitev, kot pripomoček, ki delo olajša, ne pa nekaj kar dodatno otežuje. To pa pride s 
časom, ko se standard uveljavi in je sprejet s strani kolektiva in ko dejansko prepoznajo korist 
od tega. Kar pa jasno, traja. 



 

 

 

Kakšne so vaše izkušnje glede zadovoljstva gostov, kakšne storitve vaši gostje 
pričakujejo, ko pridejo v vaš hotel (jih bolj zanima urejenost sob ali velikost porcije 
hrane)?  

Gosti so zadovoljni samo, če je celotna izkušnja zadovoljiva. Če uspe preseči pričakovanja, 
pozitivno presenetiti, potem smo naredili največ. Vsekakor pa, kot sem omenil, pričakovanja 
gostov glede infrastrukture so definirana v startu, zato se odločijo za hotel s štirimi 
zvezdicami. Opisi so jasni, to jim povedo tudi predstavitve hotelov v katalogih tour 
operaterjev ali na internetu.  Če pridejo k nam, posledično pričakujejo konfort, ki pripada 
hotelu s štirimi zvezdicami, recimo, imamo notranji bazen z vrtom, solarij, mini golf, 
brezžični internet. Za razliko od hotela Bohinj smo locirani ob jezeru, medtem ko so oni na 
griču nad jezerom. Skratka, tukaj so stvari jasne.  Kar se tiče same gostinske ponudbe in 
odnosa do gosta, je pa seveda pomembno, kako, na kakšen način ga dosežemo. Vemo, da je 
narava storitev v hotelu taka, da človeka stroj ne more nadomestiti, vsak zaposleni pa ima 
svoje lastnosti in svoj način dela ali pa bolje rečeno, svoj pristop do ljudi. Tukaj standardi in 
pravila odpadejo. Vseeno pa šteje pri končnem zadovoljstvu gosta. V bistvu mora biti turist 
zadovoljen od trenutka, ko se odpravi na potovanje, do trenutka, ko se vrne domov. Med tem 
koristi veliko storitev in to sestavlja integralni turistični proizvod. 

 
Kako merite oz. spremljate zadovoljstvo gostov?  
Z anketami, pogovori in spremljanjem internetnih forumov. Predvsem to zadnje se je v 
zadnjem času najbolj razpaslo. Skušamo slediti najbolj znanim portalom za podajanje mnenj 
gostov, vsega pa ne zasledimo. Dilema, ki jo ob tem zaznamo, je, da ne ujamemo vsega, kar je 
o nas zapisanega, za to niti nimamo časa, niti ljudi, ki bi temu sledili. 
 
Kakšen pomen pripisujete vplivu zadovoljstva gostov na njihovo zvestobo vašemu 
hotelu? Zaradi česa se vaši gostje vračajo?  
Zaradi visoke ravni kakovosti storitev, prijaznega vzdušja v hotelu in zaposlenih. Poleg tega 
skrbimo za to, da vzdržujemo bazo podatkov gostov in jih obveščamo o dodatni ponudbi. 
Nekaj let nazaj smo pripravili Program dolgoročne strategije razvoja produktov in animacije v 
hotelu Jezero, s katerim skušamo gostu čim bolj približati kraj in njegove posebnosti. Cilj tega 
je dvigniti kakovost storitev in popestriti dodatno ponudbo hotela Jezero. Program sestavlja 
več sklopov, ki se nanašajo na predstavitev kraja, dogodke, naravne in kulturno zgodovinske 
znamenitosti, živalstvo, rastlinstvo in tako dalje. 
 
Se je z gospodarsko krizo kaj spremenilo? 
Zagotovo to ne vpliva dobro na hotelsko industrijo kot tako. Prihodki so se zmanjšali. Cene so 
sicer odvisne tudi od opremljenosti sobe, v kateri gost biva. Sobe, ki so bile prenovljene, so 
dražje kot stare. Prav tako smo opazili, da poslovni gostje manj občutijo razlike v ceni kot 
stalni gostje. Problem je v ceni vhodnih surovin, zniževanje cen se nekje vendarle ustavi.  
 
Pa vaše mnenje o vladnem predlogu o skrajšanju zimskih šolskih počitnic? 
Na kratko: zelo negativno in v škodo slovenski hotelski industriji.  
 
Kako gledate na kreativnost in inovativnost zaposlenih? V katerih oddelkih menite, da 
je pomembno, da so zaposleni v hotelu kreativni in inovativni? 
Imamo pozitiven odnos do kreativnosti in inovativnosti. Ne morem izpostaviti oddelkov, ki so 
bolj kreativni od drugih. Menim, da so kreativni tako v marketingu, prodaji, recepciji, kuhinji. 
Kot sem že omenila v prejšnjem odgovoru je treba gostu ponuditi celostno storitev ali celoten 



 

 

 

turistični aranžma. Zato se pri nas trudimo z že omenjenim Programom dolgoročne strategije. 
Nekaj let nazaj smo uvedli informativne urice, ki jih vodi vodja hotela, namenjene so 
seznanjanju gostov s ponudbo in dodatno ponudbo hotela poleg tega so dobili informacije o 
kraju, dogodkih, ki so se odvijali v času njihovega bivanja. Gosti so dobili promocijski 
material, odgovore na svoja vprašanja. 

Kako, na kakšen način spodbujate zaposlene h kreativnosti in inovativnosti? S pogovori, 
rednimi sestanki, pa tudi sproti dnevno. 

Menite, da nivo kakovosti storitev vpliva na raven delovne klime v vašem hotelu? 
Zagotovo. Razpoloženje kolektiva je vezano na zadovoljstvo gostov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Priloga 5: Transkript intervjuja 20.9.2011, g. Iztok Noč, direktor Hotela Jelovica, Bled 

 

Kako vi v vašem hotelu gledate na kakovost storitev oz. kako jo definirate? 
Bistvo kakovosti storitve je način kako je storitev izvedena. Vsak od zaposlenih prispeva 
delež k izvedbi celostnega turističnega proizvoda. Na drugi strani kakovostno storitev oz. 
produkt sestavlja vse, kar je povezano z bivanjem gosta v našem hotelu in okolju.  
 
Vprašanje zagotavljanja kakovosti v slovenskih hotelih velikokrat naleti na nejasnost, 
saj imajo ocenjevalci kakovosti in tisti, ki izvajajo ocenjevanje kakovosti, pogosto 
različno predstavo o tem, kaj je merilo kakovosti. Je to število zvezdic v kategorizaciji 
hotela ali stopnja zadovoljenosti pričakovanj gostov?  
Kategorizacijski pravilnik in ocenjevalni list je razdelan zelo nadrobno. Tukaj ni odstopanj v 
ocenjevanju. Je pa res, da se preveč posvečajo infrastrukturi in tehnični kakovosti. Mehki del 
kakovosti je tako ali tako neizmerljiv, vsekakor pa ne nepomemben. Še kako pomembno je, 
da gost zadovolji svoja pričakovanja. Vendar pa je to stvar vsakega kolektiva, da se tem 
pričakovanjem prilagaja. 
 
Kako bi komentirali navedbo, da »razvoj kakovosti v turizmu velja za odločilno gibalo 
konkurenčnosti«? 
Konkurenčna prednost je stvar vsakega hotela posebej. Hoteli z idealnimi lokacijami po 
navadi stavijo na naravne danosti, manjši hoteli na personaliziran odnos do gostov.  Vsekakor 
pa je treba biti v koraku s časom, sicer te konkurenca povozi. V tem kriznem obdobju se pa 
sploh trudimo pridobiti goste, tako eni kot drugi. 

Kako pomemben je za vas razvoj človeških virov oz. vašega kolektiva  za zagotavljanje 
kakovosti? Kakšne ukrepe sprejemate na področju kadrovanja z namenom 
zagotavljanja višje kakovosti storitev? V turizmu in hotelirstvu kot tudi sicer v poslu brez 
ljudi ne gre. Kader je ključnega pomena, kolektiv mora biti med seboj povezan, vsi moramo 
stremeti k isti stvari, k zadovoljnemu gostu. Poleg tega, da vztrajamo, da zaposleni dobro 
poznajo proizvode, ki jih prodajamo, je pomembno tudi, da so hotelu, kjer delajo, lojalni. 
Tega seveda ne moramo zahtevati na ukaz, skušamo pa ustvariti pogoje, da se pri zaposlenih 
lojalnost do hotela lahko razvije. Ukrepi gredo predvsem v smeri izobraževanja, 
usposabljanja, učenja. Sem spada tudi kadrovska politika. Pomembna je tudi izobrazba, ker 
gre za manjši hotel, si ne moremo privoščiti, da denimo zaposleni v recepciji ne obvlada tujih 
jezikov, v hotelu s štirimi zvezdicami to pomeni angleško, nemško, italijansko in hrvaško. 

Kako je z zagotavljanjem ustreznih kadrov?  
Kadrovski problem v zadnjem času predstavlja oddelek strežbe. Dobre natakarje težko 
dobimo, vpis v srednje gostinske šole se zmanjšuje, mladim očitno poklic ni zanimiv. V 
hotelirstvu je pogosto težava v nadurnem delu, popoldanske izmene, delo med vikendi, 
prazniki.  Hotel Jezero podeljuje štipendije dijakom Srednje gostinske šole Radovljica in 
študentom Višje šole za gostinstvo in turizem na Bledu. Dijaki in študenti pri nas lahko 
opravljajo prakso in poletno delo. Za nas to predstavlja tudi možnost kasnejše zaposlitve 



 

 

 

nekoga, ki pozna delo, kolektiv. Problem predstavljajo tudi krajše odsotnosti, kot so bolniške. 
Z hotelom Jezero, ki tudi sodeluje v DJA, imamo že nekaj let uvedeno možnost prehajanja 
kadrov oz izmenjave. Gre predvsem za čas povečanega obsega dela ali sezonskega dela. S 
tem prihranimo stroške, zaposlenim pa omogočimo delo za polni delovni čas. 
 
 
Kakšen je vaš trajnostni pristop k doseganju pričakovanja gostov? 
 Nenehno spremljanje, izvajanje kakovostnih storitev in njihova nadgradnja.  
 
Glede na to, da sodelujete s še tremi hoteli pri trženju skupnega produkta (DJA), kako 
usklajujete postopke dela (informiranje, prijava gostov, rezervacije, postrežba…)? Kako 
pomembno se vam zdi, da gost občuti zadovoljstvo na vseh štirih destinacijah?  
Za učinkovite so se izkazali mesečni sestanki prodajnih služb, kot tudi občasna srečanja 
drugih zaposlenih. Oblikovali smo skupne pravilnike, redno se vodijo zapisniki. Sicer pa gre 
za sodelovanje štirih hotelov, ki delujejo samostojno in izven lastniško povezanih kompleksov 
v regiji. Po drugi strani pa takšna sodelovanja prinašajo nove ideje, novo znanje. Prav tako pa 
je sodelovanje dobrodošlo zaradi skupne promocije. Da gost občuti zadovoljstvo na vseh 
lokacijah, je seveda pomembno, saj prav to sestavlja zadovoljstvo s celotno izkušnjo. Sicer pa 
je samo povezovanje potekalo že prej s hotelom Jezero v Bohinju. Smo namreč kadrovsko 
povezani, oba hotela se pojavljata tudi v nekaj turističnih katalogih, organizatorjev potovanj, 
potem turističnih agencij in tako dalje. Recimo Crystal, Balkan holidays, Neckermann, TUI, 
nekateri hrvaški katalogi itd. Partnerje skušamo navdušiti za sodelovanje z obema hoteloma, v 
kolikor je to možno in kadar prideta v poštev obe destinaciji. Nekateri so naklonjeni izključno 
Bledu ali samo Bohinju. Sodelovanje s Kranjsko Goro in Bovcem pa zaokroža TNP in 
odgovarja na več gostovih želja hkrati. Je pa produkt izredno praktičen predvsem za tuje 
goste, ki pridejo v Slovenijo, se recimo nastanijo na Bledu, nato pa od tu iščejo proste sobe v 
Bovcu, ki so poleti velikokrat zelo zasedene, zato ne morejo izpeljati dopusta, kot si želijo. 
Tako pa pri nas z eno rezervacijo dobijo konec koncev tudi garancijo za nemoteno izvedbo 
celotnega dopusta. S tem prihranijo čas pa tudi skrbi na poti in se raje čas bolje izkoristijo. 
 
Kje vidite možnost izboljšav vašega medhotelskega sodelovanja? 
Predvsem v nadgradnji začetega, čeprav smo že zdaj naredili dolgo pot, da smo ta produkt 
spravili v življenje. Ideje pa še niso izčrpane, novi produkti, nekoliko mislimo tudi nadgraditi 
promocijske materiale in izročke za goste. Pred kratkim smo oblikovali zemljevid DJA. Na 
njem smo označili in opisali kolesarske poti, motoristične poti, kulturne znamenitosti in ga 
slikovno opremili. Na njem je tudi nekaj partnerskih oglasov za aktivno preživljanje časa. V 
tem smislu bomo pripravili novosti, zadeva je trenutno v angleščini, sledijo še izvodi v drugih 
tujih jezikih. 
 
Kako gledate na uvedbo standardov kakovosti v vaš hotel? Katere standarde imate 
uvedene?  
Držimo se tega, kar je potrebno, to je HACCP, kategoritacija, interni pravilniki.  
Ste bolj naklonjeni internim standardom kakovosti (kot primer dobre prakse: standardi 
ene najbolj znanih mednarodnih hotelskih verig Ritz Carlton, poimenovane "The Ritz 
CarltonGold Standards of Service)  ali zunanjim standardom, kot je ISO 9001?  
Za nas so bistveni naši lastni standardi, ISO ne odgovarja najbolje turističnim dejavnostim. V 
verige hotelov tudi nismo povezani. Morda s časom, če bi se sodelovanje z drugimi hoteli 
toliko okrepilo, bi razmišljali tudi o skupnih standardih, trenutno pa imamo več operativnega 
dela. Zadeva konec koncev ne nastane čez noč. 



 

 

 

Kakšne so vaše izkušnje glede zadovoljstva gostov, kakšne storitve vaši gostje 
pričakujejo, ko pridejo v vaš hotel (jih bolj zanima urejenost sob ali velikost porcije 
hrane)?  
Vsekakor v prvi vrsti je pomembna urejenost. Čistoča, domačnost in oprema, ki je uporabna. 
Treba je tudi poznati segmente gostov, tudi na to so vezana njihova pričakovanja. Goste 
delimo na individualne, agencijske, poslovne oz. slušatelje seminarjev in na tiste, ki pridejo v 
skupinah. Na to tudi vežemo dodatno ponudbo, saj individualni gosti pridejo po navadi na 
počitek ali pa se posvečajo športu. Ustreza jim ugodna klima, naravne lepote, znamenitosti, 
narava.  Imamo tudi nekaj prehodnih gostov, ki tu prenočijo, končni cilj pa imajo drugje. No, 
individualne goste potem dalje delimo glede na motiv prihoda na smučarje, pohodnike in 
podobno. Skupinske goste predstavljajo ljudje, ki k nam pridejo po navadi z avtobusi, gre za 
starejše ljudi. Poslovni gosti oz. udeleženci seminarjev, ki po navadi koristijo dražje, 
enoposteljne sobe, poleg tega pa jih podjetja včasih ponudijo dodatne storitve za sprostitev, 
izlete, športne aktivnosti, kar jim seveda omogočimo. 

Kako merite oz. spremljate zadovoljstvo gostov? Z anketami, spremljanjem internetnih 
forumov. Povratno informacijo dobimo tudi od agencij oz. organizatorjev potovanj ter 
podjetij, ki koristijo seminarske storitve. 

Se vam ob tem (merjenju zadovoljstva gostov) pojavljajo kakšne dileme?  
Ne. 
 
Kakšen pomen pripisujete vplivu zadovoljstva gostov na njihovo zvestobo vašemu 
hotelu? Zaradi česa se vaši gostje vračajo?  
Zagotovo zaradi celotne storitve, ki jim jo nudimo, v kolikor so seveda zadovoljni. Sicer pa 
skrbimo za hiter odziv na težave gostov ali na njihova vprašanja, želje, usluge nudimo 24 ur 
na dan, 7 dni v tednu. Prav tako pa smo v sodelovanju z ostalimi hoteli uvedli kartico DJA, s 
popusti. Razmišljamo tudi, da bi uvedli bazo strank in sistematično spremljali, kdaj in 
kolikokrat prihajajo, ter jim posredovali posebne ponudbe. 

Se je z gospodarsko krizo kaj spremenilo? Manj se troši, nižji so prihodki, dopusti se 
krajšajo, kriza ni prinesla nič dobrega. Po navadi ljudje na splošno zategnemo pas najprej pri 
stvareh, ki niso življenjskega pomena oz. so tako rekoč nadstandardne in to se v turizmu 
pozna. 

Pa vaše mnenje o vladnem predlogu o skrajšanju zimskih šolskih počitnic? 
Glede na to, da je mesec februar bil tradicionalno zelo dobro prodajan mesec, je seveda to 
slabo za vse, ki smo vezani na prihodek v tem mesecu. S tem se ne moremo strinjati. 
  
Kako gledate na kreativnost in inovativnost zaposlenih? V katerih oddelkih menite, da 
je pomembno, da so zaposleni v hotelu kreativni in inovativni? 
Jasno to vzpodbujamo, lep primer kreativnosti je prav ta DJA produkt in vse, kar je na to 
vezano. Nove ponudbe, novo oblikovani paketi ali pa spremembe le-teh so seveda dobrodošli. 
Včasih vključujemo informacije, zbrane iz anketiranja ali pogovorov z gosti. Gostu skušamo 
ponuditi razne novosti, trenutno je zelo in eko, zeleno in slow turizem, na to je vezan tudi 
DJA. Poleg tega pa je kreativnost dnevno prisotna v kuhinji in restavraciji. 

Kako, na kakšen način spodbujate zaposlene h kreativnosti in inovativnosti? Pravzaprav 
na sestankih, skušamo zbirati nove ideje tudi na srečanjih s kolegi, pa tudi sledimo trendom v 
tujini. 



 

 

 

Menite, da nivo kakovosti storitev vpliva na raven delovne klime v vašem hotelu? 
Seveda, kakovostne storitve vodijo v zadovoljstvo kolektiva, kar se odraža na dobrem počutju 
in zagnanosti za še boljše delo. Sicer, ko je top sezona, je to težko, saj količina dela takrat 
privede do odstopanj od kakovosti, vendar se vseeno trudimo ohranjati pozitiven odnos do 
dela. 

 

Priloga 6: TEME, POJMI IN KATEGORIJE 

Teme in transkripti štirih intervjujev pojmi kategorije 

   

1. TEMA: DEFINICIJA 
KAKOVOSTNE STORITVE 

 
Na začetku bi vas vprašala, kako v vašem 
hotelu gledate oz. definirate  kakovostno 
storitev? 
KR GORA: Kakovostno storitev si vsak 
predstavlja po svoje. Pri dojemanju gostov so 
velike razlike, zato jaz pri mojih sodelavcih 
vedno pravim, vsak del v hotelu je 
pomemben. Za enega gosta je pomembno, 
kako recepcija komunicira, za nekatere je 
pomembno, kako je soba pospravljena, za 
tretjega pa vse to sploh ni pomembno in je 
samo pomembno, ali ga bo natakar zjutraj 
pozdravil, se mu nasmehnil ali tega ne bo. 
Kakovost storitve je zbir vsega tega, potem je 
jasno še zelo pomembno kako mi  
komuniciramo. Konkretno moje stališče je, da 
hoteli se lahko diferenciramo tako, da veliko 
delamo na mehkem delu storitve. Ločim 
mehki in trdi del kakovosti. Trdi del je ta 
standard, kako je hiše zgrajena, opremljena, 
kakšne so sobe, kaj vsebujejo sobe in trdim, 
da pri trdem delu storitve je vse manj razlik 
med hoteli.  Sploh če pogledamo isto 
kategorijo. Primer: hotel s 4 zvezdicami je 
načeloma v Kranjski Gori ravno tak kot na 
Bledu ali kjer koli drugje, zato so tukaj 
razlike majhne  in če se lahko resnično 
zdiferenciraš, se lahko zdiferenciraš na 
mehkem delu storitve, to je pa ta človeški 
faktor. Mi na tem delu  posvečamo pri naši 
storitvi več pozornosti kot konkurenca, saj 
mislim, da tukaj skušamo v odnosih med 
gostom in zaposlenim biti so drugačni kot vsi 
ostali in dati neko kvaliteto naši storitvi, ki je 
v povprečju gost drugje ne dobi. Našim 

zaposlenim je v tem času zlezlo pod kožo, da 

je odnos do gosta, odnos med gostom in 
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zaposlenim izjemno pomemben in recimo, mi 
gradimo našo kakovost predvsem na tem, da 
so odnosi na tej relaciji kar se da dobri. 
 
BOVEC: Kakovost storitev je v bistvu 
najpomembnejša zadeva, na osnovi katere 
mislim, da se tudi obisk samega hotela 
definira. Mi stremimo za tem, da smo dobri, 
da se gostje po tem vračajo, da ne rabimo 
tistih dodatnih stroškov prodaje, ker tisti gost, 
ki je zadovoljen in se potem vrne, je zastonj 
in ni treba nič vlagat v njega.  
 
 
BOHINJ: Zelo pomembna, raje imamo višje 
cene in zagotovljeno visoko kakovost storitev, 
kot pa da bi prodajali pod ceno in imeli 
nekakovostne storitve. Za nas je kakovost 
storitve vezana na integralen turistični 
proizvod, usklajenost storitev od odhoda 
gosta na potovanje do varne vrnitve domov. 
 

 

BLED: Bistvo kakovosti storitve je način, 
kako je storitev izvedena. Vsak od 
zaposlenih prispeva delež k izvedbi 
celostnega turističnega proizvoda. Na drugi 
strani kakovostno storitev oz produkt 
sestavlja vse, kar je povezano z bivanjem 
gosta v našem hotelu in okolju. 
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2. TEMA: MERILO KAKOVOSTI 
 
Vprašanje zagotavljanja kakovosti v 
slovenskih hotelih velikokrat naleti na 
nejasnost, saj imajo ocenjevalci kakovosti 
in tisti, ki izvajajo ocenjevanje kakovosti, 
pogosto različno predstavo o tem, kaj je 
merilo kakovosti. Je to število zvezdic v 
kategorizaciji hotela ali stopnja 
zadovoljenosti pričakovanj gostov? 
KR GORA:Kombinacija obojega. O 
formalnosti  kakovosti menim, da je v 
Sloveniji pravilnik o ocenjevanju 
kategorizaciji razdelan do onemoglosti in da 
so ob pripravi novega pravilnika pred leti 
pretiravali, menim tudi, da ocenjevalci pri 
ocenjevanju kakšnih velikih razlik pri tem ne 
delajo, načeloma je formalni del glede 
kakovosti dokaj jasen in večjih dilem ni. 
Na drugi strani je spet  mehek del storitve, ki 
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je vsaj za nas, v Leku, pomembnejši. Naše 
mnenje je, da je naša storitev odvisna 
predvsem od tega. Torej definitivno med 
posameznimi hoteli so razlike , nejasno je, 
ker pri mehkem delu prav gotovo ni pravih 
meril za to, da bi se ocenjevalo odnos med 
gostom in zaposlenim, ni metra, s katerim 
bi to izmerili oz. usmerili. Kar se tiče pa 
kategorizacije pravilnika v zvezi s tem, so pa 
stvari zelo transparentne in točno napisane, 
kaj vse moraš imet za tako in drugačno 
kategorijo. 
Imate veliko tujih gostov in v tujini nimajo 
take kategorizacije kot pri nas. Ali to kaj 
vpliva na goste ali kako to oni zaznajo? 
Zaznavanje kat tujih gostov 
KR GORA: Osebno menim, da gostje 
natančno vedo, kaj s tem, ko prihajajo v hotel 
s štirimi, petimi ali manj zvezdicami, lahko 
pričakujejo. Recimo predvsem pri tistem 
delu, kjer so hiše predstavljene v različnih 
ponudbah večjih tour operaterjev, je natančno 
definirano, kaj gostu s posameznim paketom 
pripada. Večjega problem zaradi tega, ker bi 
mi nekaj imeli, drugi hoteli pa ne, tega ni. 
Slovenija je v tem kakšen korak pred 
ostalimi. Ko primerljivo gledamo, so pri nas 
3 zvezdice kvalitetnejše kot kje drugje. 
Čeprav se z zahodom Avstrije, Nemčije, 
Švice da primerjati, bolj ko gremo na jug, 
recimo Italija, Grčija, Španija, nekoliko manj, 
tako da to ne predstavlja večjega problema, bi 
pa bilo mogoče zanimivo, če bi v EU 
razmišljali o tem, da se ta sistem poenoti, 
čeprav glede tega nisem optimist. 
 
 
BOVEC: Za spremljanje zadovoljstva gostov 
imamo mi ankete, ki jih pač izvajamo. 
Moram odkrito povedati, da mi nismo prav, 
da bi ljudi stimulirali, da te ankete 
izpolnjujejo, samo mislim, da je vzorec anket 
velik, tako da vidimo, kje smo z našo 
kakovostjo. V preteklosti smo mislim da 
enkrat ali dvakrat izvajali pregled tega, kako 
delamo, s tem da smo angažirali skritega 
kupca in pač na osnovi zapažanj tega 
naključnega v navednicah - gosta smo 
potegnili zaključke. Imamo tudi knjigo 
vpisov, kamor gostje kar dosti vpisujejo, tako 
da generalno lahko rečem, da so ljudje kar 
zadovoljni z našimi storitvami, s tem da če 
primerjamo value for money. Dosti povratnih 
informacij dobimo tudi preko interneta, 

Zadovoljstvo gostov – ni 
meril 
Sistem kakovosti hotela 
Tehnični vidik – 
transparentnost 
 
 
 
 
 
 
Jasna pričakovanja 
transparentnost  
Poenoten sistem  
Ponudba tour operaterjev 
Poznavanje 
Kategorizacija 
zvezdice 
 
 
Bivanje 
motivi prihoda gostov 
Sever/jug 
Obvezna kategorizacija  - 
korak pred ostalimi 
 

 

 
 
Zadovoljstvo kupca 
Kategorizacija nepomembna 
Ankete 
Skriti kupec 
Nove metode 
Drugo mnenje 
Želja po izboljšavi 
 
Interno merilo hotela 
Vzorčno anketiranje 
Ocena kakovosti 
Knjiga vpisov 
Zadovoljstvo gostov 
Value for money 
Max efekt z resursi, ki so na 
voljo 
 
Mnenje na forumih 
Booking.com, tripadvisor 
Pomen interneta  
Razširjenost informacij 
Dostop do informacij 
 

 

Krizno komuniciranje 



 

 

 

mnenja gostov na recimo booking.com in 
tripadvisor, pač to vse od primera do primera 
rešujemo, in probamo reagirat na vse, kar 
gostje vpisujejo, predvsem na pripombe. 
Ali  na zapise na internetnih forumih 
odgovarjate? 
Če so pripombe, če recimo nekdo nekaj 
grdega napiše, ali pa če vpiše kritiko v knjigo 
pritožb, na vse pisne pripombe vedno 
odgovorimo in to takoj. Mislim, da v 
letošnjem letu smo imeli dva taka primera, da 
smo reagirali v pisni obliki. 
Kaj pa naredite s pozitivnimi vpisi, jih 
predstavljate drugim gostom? 
če pridejo pozitivni vpisi v pisni obliki, to 
fotokopiramo in damo na oglasno desko v 
hotelu, tako da gostje to lahko preberejo in 
tudi povemo našim ljudem, da ti  gosti so bili 
pa zadovoljni, če pa niso bili, pa tudi povemo. 
Mi imamo čisto odkrito povedano malo 
problemov, ker, a veste, ljudje so dobri in 
slabi in točno vemo, kateri so dobri in kateri 
so slabi. Tako da dostikrat je pomembno, na 
koga tak gost naleti, tako pač je. Tako da bi 
rekel, da nam manjka to, da v vsakem 
trenutku zagotavljamo tisto najboljšo možno 
kakovost. Malo to niha.  Glede na to, kdo 
takrat dela in kdo streže gosta, ker eni ljudje 
so simpatični, eni manj simpatični in gostje to 
opazijo. 
 

BOHINJ: Stopnja zadovoljenosti pričakovanj 
gostov. 

BLED: Kategorizacijski pravilnik in 
ocenjevalni list je razdelan zelo nadrobno. 
Tukaj ni odstopanj v ocenjevanju. Je pa res, 
da se preveč posvečajo infrastrukturi in 
tehnični kakovosti. Mehki del kakovosti je 
tako ali tako neizmerljiv, vsekakor pa ne 
nepomemben. Še kako pomembno je, da gost 
zadovolji svoja pričakovanja. Vendar pa je to 
stvar vsakega kolektiva, da se tem 
pričakovanjem prilagaja. 
 

želja po izboljšanju 
Odgovor v začetni fazi 
pripomb 
Uradni odgovori na pritožbe 
 

 

Izpostavitev pohval 
Oglasna deska 
Pohvala zaposlenih 
Priznanje 
Vrednost 
 
Karakter ljudi 
Ugajanje 
Zagotavljanje kakovosti 
Nihanje kakovosti 
Odnos osebja 
Simpatičnost 
 
 
 
 
Nepomembnost 
kategorizacije 
Stremenje k zadovoljstvu  
gosta 
Trud za gosta 
Želja po izpolnitvi 
pričakovanj 
 
Tehnična/funkcionalna 
kakovost 
Trdi/ mehki del 
Kreativnost kolektiva 
Postavljanje prioritet 
 



 

 

 

3. TEMA: KONKURENČNA 
PREDNOST 

 
 Kako bi komentirali navedbo, da »razvoj 
kakovosti v turizmu velja za odločilno 
gibalo konkurenčnosti«? Kaj za vas 
predstavlja konkurenčno prednost?  
KR GORA: Kaj si kdo predstavlja pod 
kakovost, ta formalni del, potem je to lahko 
dokaj enostavno, če pa sedaj govorimo o 
mehkem delu, je pa dosti težko. Tudi tale 
stavek lahko smatramo kot eno floskulo, 
razvoj kakovosti v turizmu velja za odločilno 
gibalo – se strinjam, absolutno, kaj se za tem 
izrazom kakovost skriva, to je sedaj lahko 
zelo širok pojem. 
Kako bi povedali, kaj za vas predstavlja 
konkurenčno prednost? 
Pri nas je definitivno konkurenčna prednost v 
mehkem delu storitve, človeški faktor, če si 
na tem delu boljši od konkurence, potem brez 
dvoma lahko delaš boljše od konkurence. 
Kako se pa konkurenti odzivajo na vašo 
konkurenčno prednost? V Kranjski Gori 
je konkurence ne nazadnje veliko. 
Menim, da je odzivnost visoka. Če nekdo 
"pogrunta" nekaj novega se tem konkurenca 
hitro sledi, če je kakšen produkt zanimiv. 
Primer: popularno je postalo pri nas kakšni 2 
leti nazaj ponujanje team buildingov z 
kuhanjem, pripravo hrane, to se kar množično 
pojavlja, odziv je dokaj hiter, tako da se lahko 
hitro pokopirajo. 
Ste pri vas kdaj kakšno storitev ali pa idejo 
prevzeli in implicirali? 
Ne. Mi v tem smislu zelo pazimo, da ne 
zaostanemo za časom, ampak da bi pa sedaj 
prav zelo intenzivno iskali neke novosti, to pa 
ne. Naša ocena je, ker mi smo srednje velika 
hiša s 150 posteljami, smo ravno nekje na 
sredi med industrijo in tistim, kjer je možno 
se gostu še resnično osebno posvetiti. In mi to 
počnemo tako, da se posvečamo gostom. Zdaj 
kar se tiče novosti, poskušamo slediti 
predvsem, ker se ukvarjamo s seminarskim 
turizmom, da je vsa infrastruktura, ki je danes 
na nek način normalna v tem delu Evrope, 
tudi v naši hiši. Poskušamo bit na nek način 
up to date, omogočeno imamo vse tisto, kar je 
normalno, da se ima, ostalo pa je za nas 
ključen ta človeški faktor in na tem gradimo. 
 

BOVEC: Mislim, da je naša konkurenčna 

Floskula 
Širok pojem 
Formalni/mehki del 
Interni sistem kakovosti 
Dogovor 
Politika kakovosti 
Usklajenost tima 
Človeški viri 
Vloga človeka 
Zaposleni 
Biti boljši  
Biti svojstven 
Primerjava 
 
 
 
 
 
 
 
Visoka odzivnost 
konkurence 
Kvaliteta ob štartu 
Inovacija 
Nov produkt 
Kopiranje 
Povzemanje idej 
Sledenje najboljšim 
Časovna komponenta 
Biti prvi 
 
Ne zaostajajo  
Osebni stik  
Industrijski pristop 
Seminarski turizem 
Infrastruktura 
Up to date 
Človeški faktor 
Spremljanje evropskih 
trendov 
 
 
 
 
 
 
 
Ambient – tehnična 
kakovost 
Funkcionalna kakovost: 
Človek 
Kolektiv 
Zaposleni 
Nujnost povezave obeh 

KAKOVOST KOT 
KONKURENČNA 
PREDNOST 
 
ČLOVEŠKI VIRI 
KOT 
KONKURENČNA 
PREDNOST 
 
UVAJANJE 
NOVOSTI – 
TRENDI 
 
DESTINACIJA, 
LOKACIJA 
 
INFRASTRUKTURA 



 

 

 

prednost prav ta ambient v katerem se hotel 
nahaja. Če govorimo o hotelu je recimo 
bivanje v hotelu prijetno, je pač tako narejen, 
da prijetno deluje, da vse ostalo pa je človek. 
Če človeka ni pravega v tem hotelu, v tem 
ambientu je na koncu nesmisel. Bi rekel da 
mi imamo kar zadovoljivo pokritost s 
personalom in to z dokaj dobrim personalom 
in mislim, da nimamo dosti pritožb gostov 
prav na račun recimo kvalitete kuhinje, 
recimo. Tako mislim, da je pa tu odločilno, 
ker brez kvalitete storitev pač ne gre. Svet je 
ratal majhen, kar narediš prav oz. kar narediš 
narobe, se takoj nekje pozna. Ljudje 
uporabljajo internet in vsi vse vedno. Včasih 
so se zadeve lahko skrile, danes pa ne moreš 
več skriti in to bo vedno bolj izpostavljeno. 
Mi imamo recimo 100% porast rezervacij 
preko interneta v primerjavi z lanskim letom. 
To pomeni, da ljudje vse bolj gledajo in 
berejo vtise gostov in pišejo vtise, tako je na 
internetu vse povedano o tvoji kakovosti. 
 

BOHINJ: Se strinjam. Mi smo zagovorniki 
razvoja kakovosti, v ta namen imamo sprejete 
interne standarde kakovosti. Kakovostna 
storitev pa je ključ do konkurenčnosti.  

BLED: Konkurenčna prednost je stvar 
vsakega hotela posebej. Hoteli z idealnimi 
lokacijami po navadi stavijo na naravne 
danosti, manjši hoteli na personaliziran odnos 
do gostov.  Vsekakor pa je treba biti v koraku 
s časom, sicer te konkurenca povozi. V tem 
kriznem obdobju se pa sploh trudimo 
pridobiti goste, tako eni kot drugi. 
 

segmentov! 
Dober personal 
Malo pritožb 
Pohvale 
Odobravanje 
priznanje 
Internet 
Širjenje informacij 
Transparentnost 
Izpostavljenost 
100% porast rezervacij 
preko interneta 
Na Internetu  vse pove o 
kakovosti 
 
 
 
 
Bistvo konkurenčnosti – 
kakovostna storitev 
Zagovarjajo razvoj 
kakovosti 
Ukrepi 
Standardi 
Politika kakovosti 
 
Lokacija 
Personaliziran odnos 
Sledenje trendom 
Pravočasnost 
Konkurenčnost 
Zaostajanje 
Gospodarska kriza 

4. TEMA: POMEN IN RAZVOJ 
ČLOVEŠKIH VIROV 

 
Kako pomemben je za vas razvoj človeških 
virov/vašega kolektiva/kadrov za 
zagotavljanje kakovosti? Kakšne ukrepe 
sprejemate na področju kadrovanja z 
namenom zagotavljanja višje kakovosti 
storitev? 
KR GORA: Kakšnih posebnih ukrepov mi 
pravzaprav ne sprejemamo, mi imamo recimo 
razgovore z zaposlenimi, oddelčne sestanke, 
potem imamo vsaj nekajkrat na leto razgovor 
z vsemi zaposlenimi, jasno, z vodji oddelkov 
imamo letne in polletne intervjuje, kjer se 
definirajo cilji. Pogovarjamo se, kako te cilje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razgovori 
Letni pogovori 
Definiranje ciljev 
Sprotno usklajevanje 
Problem kompetenčnih 
kadrov 
Ljudem prijazno podjetje 

KADROVANJE 
 
PRIDOBIVANJE 
KADRA – 
SODELOVANJE S 
ŠOLAMI 
 
POSLUH ZA 
ZAPOSLENE 
 
USPOSABLJANJE 
 
 
DOBRE PRAKSE  
 
 



 

 

 

doseči, sicer pa pri kadrovanju seveda pri 
tem, da je problem dobiti danes dobrega 
natakarja ali kuharja, skušamo najprej to 
dobit, s tem da imamo v našem hotelu manj 
težav kot kje drugje, ker na koncu vedno 
najdemo, kdo drug malo težje. To je 
posledica tega, da smo ljudem prijazno 
podjetje, plače so zagotovljene, ne zamujajo, 
redne.  V času prvomajskih praznikov 
izplačamo regres za letni dopust, potem 
zagotovimo vsem zaposlenim možnost 
koriščenja letnega dopusta v najvišji sezoni, 
da so lahko z družino z majhnimi otroki  na 
morju.  Marsikje v najvišji sezoni to ni 
mogoče, je treba delati, jaz to razumem, ker 
je specifika posla taka, da je res težko pošiljat 
ljudi na dopust, tako da je vrsta teh stvari, ki 
vplivajo na to, da je fluktuacija dokaj majhna, 
da kakšnih večjih problemov ni. Ljudje  pa to 
cenijo, ker smo eno redkih podjetij, ki plačuje 
zaposlenim  drugi pokojninski steber, kar 
pomeni varčevanje za dodatno penzijo. 
Veliko je majhnih elementov, ki vplivajo na 
to.  Ljudje mislim, da so zadovoljni, čeprav 
niti pri plačah, niti pri dopustu, niti pri čem 
drugem ni nikoli dovolj, vedno bi želeli še 
več. To so vse elementi, ki kot majhni 
kamenčki tvorijo mozaik,  vse skupaj pa 
potlej do ljudi prijazno podjetje. 
Kako gledate na šolski sistem, ki zagotavlja 
vaše kadre? Konkretno ste omenili 
problem pridobivanja kadrov v gostinstvu. 
Mi imamo pogodbe podpisane s kar nekaj 
višjimi šolami in srednjo gostinsko šolo v 
Radovljici tako da nam pošiljajo študente in 
dijake na obvezno prakso, izmenjava je ves 
čas prisotna, v bistvu nenazadnje vidimo 
kakšen je eventuelno zanimiv kader, s 
katerim se potem dogovarjamo za 
sodelovanje. Kar se pa kvalitete programov 
tiče, bi pa verjetno lahko bilo tudi drugače.  
Najbolje poznam višjo strokovno šolo za 
gostinstvo in turizem na Bledu.  Načeloma je 
program dober zato, ker so študentje veliko 
na praksi in se spoznajo z neposrednim 
delom. Vprašanje potem je, koliko korektno 
podjetje s temi študenti dela. Kakšno podjetje 
jih porabi samo kot poceni delovno silo, 
medtem ko je program namenjen še čemu 
drugemu, ker oni se morajo spoznat s 
procesom, določena dela opravit tudi zato, da 
se z njimi seznanijo, pridobijo določene 
izkušnje.  Mislim, da je ključen problem, 
kako napolniti srednje šole, nekako višje za 

Redne plače 
Regres 
Pravice zaposlenih 
Dopust v top sezoni 
Specifika posla 
Posluh za zaposlene 
Nizka fluktuacija 
Dodatne ugodnosti 
Ljudem prijazno podjetje 
Poštenost 
Mehke veščine vodenja 
Timsko delo 
Ni sistematičnih ukrepov 
Skrb za zaposlene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sodelovanje s fakultetami 
Pogodbeno sodelovanje 
Obvezna praksa 
Zanimiv kader 
Seznanitev z delovnimi 
nalogami 
Pridobivanje izkušenj 
Seznanitev s procesom 
Uvajanje 
Učenje na delovnem mestu 
Osebnostni razvoj 
Praktično znanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preveč programov 
Nepoznavanje programov 
Vztraja pri poznanem 
Zaupanje v tradicijo 
Težje zaposlljiv kader 
Dvom v kompetence 
Selekcija 



 

 

 

silo gredo. Turistica nima večjih problemov z 
vpisom. Mislim, da se je pri višješolskih 
programih zgodba v preteklih letih nekoliko 
izrodila, ker na nek način je politika 
Ministrstva za šolstvo taka, da vsakemu 
dovoli, da odpre višjo strokovno šolo  in sedaj 
imamo kar naenkrat v Sloveniji skoraj v vsaki  
vasi eno višjo strokovno šolo, potem je teh 
preveč, potrebe v gospodarstvu pa vendar 
niso take, da bi toliko tega potrebovali, potem 
je jasno težje zaposljiv kader in cel kup enih 
problemov.   
 
BOVEC:Jaz moram biti odkrit, tukaj smo mi 
majhni in kar se tega tiče, smo malo »švoh«. 
Tukaj nimamo nekih načrtnih izobraževanj, 
pač razen tisto, kar mora biti. Čeprav se zdaj 
pogovarjamo ravno o tem, del tega našega 
sodelovanja Julijske Alpe je tudi to, 
izobraževanje, zaposlenost. Naši kolegi, 
verjetno so vam povedali, da to počnejo dosti 
bolj kot mi. Imamo tudi mi planirano za jesen 
te reči, malo da začnemo, smo pač daleč in 
mogoče zadnji, ki se bomo tega tudi lotevali. 
 
BOHINJ: Zelo pomemben, dvakrat letno 
organiziramo teden izobraževanj za vse 
zaposlene. 
 
 
 
 
BLED: V turizmu in hotelirstvu kot tudi sicer 
v poslu brez ljudi ne gre. Kader je ključnega 
pomena, kolektiv mora biti med seboj 
povezan, vsi moramo stremeti k isti stvari, k 
zadovoljnemu gostu. Poleg tega, da 
vztrajamo, da zaposleni dobro poznajo 
proizvode, ki jih prodajamo, je pomembno 
tudi, da so hotelu, kjer delajo, lojalni. Tega 
seveda ne moramo zahtevati na ukaz, 
skušamo pa ustvariti pogoje, da se pri 
zaposlenih lojalnost do hotela lahko razvije. 
Ukrepi gredo predvsem v smeri 
izobraževanja, usposabljanja, učenja. Sem 
spada tudi kadrovska politika. Pomembna je 
tudi izobrazba, ker gre za manjši hotel, si ne 
moremo privoščiti, da denimo zaposleni v 
recepciji ne obvlada tujih jezikov, v hotelu s 
štirimi zvezdicami to pomeni angleško, 
nemško, italijansko in hrvaško. 
Kako je z zagotavljanjem ustreznih 
kadrov?  
Kadrovski problem v zadnjem času 

Zaposlovanje obetavnih 
Poceni delovna sila 
Učenje iz prakse 
Zaposlovanje mladih 
Nove ideje 
V korak s časom 
 
Majhen kolektiv 
Ni načrtnih izobraževanj 
Razvoj v povezavi s 
sodelovanjem DJA 
Izobraževanje 
Zaposlovanje 
Zgled kolegov 
Prevzem dobre prakse 
Razvoj ČV – začetek 
planiranja jeseni 
Sistematično uvajanje 
 
Planirano izobraževanje 
Kadrovska politika 
Sistem 
 
 
Turizem smo ljudje 
Homogenost 
Skupen cilj 
Ciljna naravnanost 
Seznanjenost zaposlenih 
Poznavanje  asortimenta 
 
Lojalnost 
Organizacijska pripadnost 
Pozitivna delovna klima 
Urejeni delovni pogoji 
Jasnost ciljev 
Sistemizacija 
Razvoj kadrov 
Znanje 
Usposobljenost 
Izobraženost 
 
Zaposlovanje 
Selekcija 
Kadrovski primankljaj 
Nezanimivost poklica 
Štipendije 
Praksa 
Poletno delo 
Selekcija 
Iskanje novih idej 
Sodelovanje s šolami 
Usposabljanje 
Učenje v realnem okolju 
Uvajanje, 
Nadomeščanje odsotnosti 
Bolniške 
Manjko kadrov 



 

 

 

predstavlja oddelek strežbe. Dobre natakarje 
težko dobimo, vpis v srednje gostinske šole se 
zmanjšuje, mladim očitno poklic ni zanimiv. 
V hotelirstvu je pogosto težava v nadurnem 
delu, popoldanske izmene, delo med vikendi, 
prazniki.  Hotel Jezero podeljuje štipendije 
dijakom Srednje gostinske šole Radovljica in 
študentom Višje šole za gostinstvo in turizem 
na Bledu. Dijaki in študenti pri nas lahko 
opravljajo prakso in poletno delo. Za nas to 
predstavlja tudi možnost kasnejše zaposlitve 
nekoga, ki pozna delo, kolektiv. Problem 
predstavljajo tudi krajše odsotnosti, kot so 
bolniške. Z hotelom Jezero, ki tudi sodeluje v 
DJA, imamo že nekaj let uvedeno možnost 
prehajanja kadrov oz izmenjave. Gre 
predvsem za čas povečanega obsega dela ali 
sezonskega dela. S tem prihranimo stroške, 
zaposlenim pa omogočimo delo za polni 
delovni čas. 
 
 

 
Specifika dela 
Nadurno delo 
Praznično delo 
Izmensko delo 
Povečan obseg dela 
Ni prostega časa 
 
Kadrovske izmenjave 
Pomoč 
Nižanje stroškov 
Delo za polni delovni čas 

5. TEMA: DOSEGANJE 
PRIČAKOVANJ 

 
Kakšen je vaš trajen pristop k doseganju 
pričakovanja gostov?  
KR GORA:Vsak gost nekaj pričakuje, eni 
pričakujejo sobo 100-odstotno čisto, drugi, da 
ga bo receptor že po drugem dnevu naslovil z 
imenom. Kako, s kakšnim pristopom moramo 
doseči, da bomo čim več pričakovanj 
izpolnili, nekega recepta v zvezi s tem ni. Za 
prvega je pomembna soba, za drugega 
recepcija, za tretjega restavracija, za četrtega 
pa bazen, ampak če izhajava  iz knjige vtisov 
kamor gostje pišejo pozitivno in negativno, 
mislim da so gostje z našo storitvijo zelo 
zadovoljni, tako celo obratno, navdušeni 
včasih. Zdaj da bi rekel tako na splošno je pa 
čisto odvisno od posameznika, od tega kakšna 
pričakovanja ima ko prihaja. Mislim da je 
ključ v komunikaciji med gostom in 
zaposlenim, kar skušamo ves čas početi, 
počnemo in skozi to potem na nek način 
zadovolji njihova pričakovanja. So v zadnjem 
času kar veliki problemi ker gostje veliko 
pričakujejo, včasih tudi več, kot so plačali in 
potem mogoče ne gre skup.   
 
BOVEC: Pri nas je situacija taka, da imamo 
24 zaposlenih. Toliko nam trenutno 
poslovanje omogoča. Je pa tako, enkrat 
delamo »fejst«, enkrat delamo malo in za tist 
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čas, ko imamo hotel poln, nas je premalo in to 
potem kombiniramo s študenti in delavci, ki 
delajo preko podjemnih pohodb, to so pa 
raznorazni ljudje… včasih je bilo to tako, da 
smo rekli:"hvala bogu, da imajo noge pa 
roke, da lahko delajo, zdaj je že malo to 
drugače, že trg dela malo bolj deluje kot 
včasih". Je pa tudi to problem, da v hiši imaš 
dobre in slabe, pa tiste, ki so tudi zunaj, pa bi 
lahko notri prišli, pa so dobri, pa ga ne moreš 
vzet, ker slabega ne moreš ven dat. Jaz 
mislim, da to edino s selekcijo lahko narediš, 
da pač ljudje se na delovnem mestu 
dokazujejo, da so dobri. To je pa v sistemu, v 
katerem mi živimo, malo težko. 
Če vas prav razumem, trajno doseganje 
zadovoljevanja pričakovanj gostov vežete 
na to, da imate dobro usposobljen kader?  
BOVEC: Ja, mislim, da je to osnova in tudi 
recimo, zdaj smo v nekem takem trenutku, ko 
neki ljudje pač odhajajo v penzijo in tako, ne 
in dosti pazimo na to, koga noter vzamemo in 
prihajajo mladi in mislim, da kar 
napredujemo, tako da tudi malo osvežimo 
zadevo, ker ti mladi so malo drugačni, pa 
drugačen pogled na svet imajo, nova znanja 
in nove ideje in to malo skombinirati s temi 
starimi, je fajn. Stalno poudarjam, da smo mi 
sami, nihče nam ne bo nič dal, hvala bogu da 
nam tudi lastniki nič ne vzamejo, samo toliko 
kot zaslužimo, toliko imamo. to je pa vse 
povezano z našim delom in kvaliteto in 
pridnostjo in vse. Tako, da mislim, da imamo 
probleme tudi prav z zagotavljanjem 
kakovosti, ker čisto tako, naši ljudje so dosti 
delali recimo avgusta meseca, 25 dni, 28 dni, 
30 dni na leto, to po 10 ali 12 ur na dan, ob 
taki obremenitvi normalno kvaliteta trpi, 
tu se ne moremo varat, je le drugače kot maja, 
ko delamo pol manj kot avgusta. takrat se 
lahko drugače ukvarjamo z gostom, gost pa 
vse to čuti, ne moremo skriti tega.  
 
BOHINJ: Stalno spremljamo odzive gostov in 
se poskušamo še izboljšati.  
 

BLED: Nenehno spremljanje, izvajanje 
kakovostnih storitev in njihova nadgradnja.  
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pri trženju skupnega produkta (DJA), 
kako usklajujete postopke dela 
(informiranje, prijava gostov, rezervacije, 
postrežba …)? Kako pomembno se vam 
zdi, da gost občuti zadovoljstvo na vseh 
štirih destinacijah? 
KR GORA: Največ dela je na strani prodajnih 
služb, tako da tukaj prodaje in recepcije 
sodelujejo skupaj odlično. Letos imamo že 
nekaj pogodb podpisanih, tudi že v katalogih 
tujih tour operaterjev, to je bilo pa 
dogovorjeno, da sta dva prodajnika z agenti 
sodelovala, tako da očitno je, da je ta produkt 
zanimiv oz. pač naravno obkrožamo TNP in 
jaz ocenjujem, da bo v prihodnjem letu 
produkt še rasel, prodajniki se trudijo, da ves 
čas dodajajo stvari. Jaz mislim, da je bila pred 
tremi leti, ko smo se za to odločil, odločitev 
prava in dobra. Produkt DJA letos prvič tudi 
prodajamo, dve leti smo vložili v pripravo le-
tega.  V tem času smo uspeli priti v kataloge 
pomembnih tujih tour operaterjev. Zaenkrat je 
štart dober in upam, da se bo tako 
nadaljevalo. Izmislili smo si dobro zgodbo in 
to je tisto, kar privlači ljudi. Poleg tega je 
aranžma zelo trendovski. Vsebina je vezana 
na zeleno in eko princip, kar je trenutno in, 
smo optimisti, kar se tiče nadaljevanja. Cilj 
doseganja večje zasedenosti hotela je na ta 
način delno izpolnjen. Bi bilo pa fino, ne 
samo za ta produkt, ampak generalno, da bi 
recesija popustila, da bi se vrnila konjunktura 
in bi imeli ljudje več denarja na razpolago. 
Ker je dopust prva zadeva, ki ga ljudje, če 
imamo manj denarja, omejimo, skrajšamo, 
manj zapravimo, gremo v hotel z manj 
zvezdicami, smo skromnejši. Hotelirstvo kot 
industrija smo v takih krizah zelo na udaru. 
Kar se tiče spremljanja zadovoljstva prodajna 
služba spremlja forume tripadvisor in 
booking.com. 
 

BOVEC:  
Ta zadeva se je rodila iz ene potrebe, ko smo 
se vsi našli nekako izven teh velikih 
sistemov: Bled – Sava, Kranjska Gora – Hit, 
in v Bohinju je tudi sam tam, mi smo sami 
tukaj in vsi imamo isti problem, problem 
kako zadeve prodat. Narediti nekaj ni težko, 
težko je prodati: Poskusi so bili že v 
preteklosti, ne samo storitev z Julijskimi 
Alpami. Prav s temi velikimi sistemi se je to 
malo izrodilo in mislim da smo ravno toliko 
veliki mi štirje pa tudi ljudje so kompatibilni, 
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ker tu je bilo vedno neko rivalstvo, med 
Gorenjsko in nami in tu mislim, da smo 
dovolj pošteno pristopili k tej zadevi vsi 
skupaj in  nekaj naredili. Rezultat je v tem 
produktu, ki je prodajno zanimiv, je novost 
na tržišču. Partnerji pozitivno gledajo na 
to, začeli smo mislim da lansko leto, letos 
smo imeli prve goste. Zadeva se bo širila v 
smislu delovanja na trgu in v smislu 
izmenjave info v hotelu, izkušenj in tudi 
kvalitete kadrov. Mislim, da je value for 
money tega našega druženja zelo velika, ker 
v bistvu stane malo, dobimo pa dosti. 
Dobimo razpoznavnost na trgu skozi produkt, 
dobimo informacije eden o drugem, dobimo 
neke izkušnje. Mi smo, saj veste tudi sami, 
odrezani od sveta, težko gremo čez hrib in ne 
vemo kako delajo drugi. Že to je pomembno, 
da pridejo oni k nam, mi gremo k njim in 
pogledamo njihov recept ali pa njihovo 
pralnico ali pa njihovo izobraževanje pa 
njihove ideje. Tudi zaposleni si izmenjavajo 
informacije, pa se jim zdi tudi fajn, ko gremo 
skupaj na kosilo. V tem je zadeva zanimiva in 
se bo širila. Mislim, da bomo imeli vedno več 
novosti. 
Torej je v tem sodelovanju tudi dodana 
vrednost za vaše zaposlene? 
Seveda, našim se zdi fajn, da jih peljemo na 
Bled, recimo, pa jim tam pokažejo, kako na 
Bledu delajo, pa se skupaj pogovarjajo, kaj 
pojedo in spijejo. To je tudi neka stimulacija 
za ljudi. 
 Ali morda vidite kakšno možnost za 
izboljšavo predstavljenega načina 
sodelovanja?  
Ta tema ni izčrpana. Možnosti so velike, mi 
imamo pač nekaj teh produktov, ki so 
plasirani na trg, vendar delamo že na novih. 
Možnosti je torej še veliko.  
Kako pomembno se vam zdi, da gost občuti 
zadovoljstvo na vseh štirih destinacijah? 
Mi smo letos začeli s prvimi gosti. Imeli smo 
pripombe, na začetku je bilo nekaj narobe, ko 
je bilo rečeno, da bodo gosti lahko dobili 
karte za vlak, da bomo mi plačali železnice, 
pa da gostu ne bo treba plačat, in na koncu 
smo mi morali dati gostu denar, da je plačal 
karto za železnice. Na začetku je bilo nekaj 
težav. Da bi prav imeli nek način napisan, ga 
nimamo, slišimo se in skušamo te zadeve 
odpravit. Gre za logistično zahtevno zadevo. 
Zgodilo se je tudi, da smo čakali na železniški 
postaji z avtom in niso prišli, ker je tisti, ki je 

Pozitiven partnerski pogled 
Širjenje sodelovanja 
izmenjave dobrih praks 
Informiranost 
Nove izkušnje 
 
Visok value for money 
Prepoznavnost na trgu 
Informacije 
Benefit 
Korist 
Izmenjava izkušenj 
 
 
Medregijsko sodelovanje 
Kolegialnost 
Dodatna vrednost 
Neformalno druženje 
Socialni stiki 
Socialni kapital 
Povezovanje 
Nove ideje 
Pozitivna klima 
Širjenje sodelovanja 
 

Sodelovanje  
Izmenjava dobrih praks 
vzpodbuda za zaposlene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neizčrpano 
novosti 
Razvoj sodelovanja 
Nadgradnja začetega 
Želja po nadgradnji 
Zadovoljstvo z doseženim 
 
Težave v interpretaciji 
Začetna trema, 
napake 
Sprotno usklajevanje 
postopkov  
operativa 
Mesečno usklajevanje 
Prodajne službe 
 
Zapisniki 
Priložnost za izboljšave 
Faza razvoja  
Začetek sodelovanja 
Negotovost 



 

 

 

naročal prevoz, zamenjal datum. Ali pa so 
gosti bili, pa ni bilo avta, ampak to se rešuje 
sproti. Sicer pa te zadeve delajo naši 
prodajalci. Oni imajo skupne sestanke, 
mesečno se srečujejo in tam rešujejo 
operativne stvari, kar tudi zapišejo.  
 

BOHINJ: Imamo redne sestanke in 
izobraževanja za zaposlene. Srečujemo se 
tudi prodajniki, ki smo odgovorni za 
operativni del. S povezavo in sestanki 
prispevamo k hitrejšemu in učinkovitejšemu 
reševanju problemov. Sicer pa je zadeva letos 
prišla v prodajo, pred tem pa smo se precej 
časa usklajevali, urejali postopke dela. 
Pravzaprav se zdaj ukvarjamo s snovanjem 
novosti in z izmenjavo izkušenj na vseh 
področjih dela.  
Kako je prišlo do sodelovanja s še tremi 
hoteli? 
Sodelovanje se je pojavilo z razlogom 
zapolnitve hotelskih sob v času poletne 
sezone. Poleg tega se nam zdi pomembno, da 
se hotel pozicionira v okviru destinacije 
Julijske Alpe, ki je v svetu precej poznana. 
Veliko ljudi, mislim na tujce, pozna, ali pa je 
že slišalo za Bled, tega pa za Bohinj ne 
morem trditi. Če pa rečemo, da smo v 
Julijskih Alpah, pa ljudje takoj vedo, kam 
spadamo. Šlo je torej za želeno boljšo 
prepoznavnost. Naš hotel v Bohinju je eden 
od dveh hotelov s štirimi zvezdicami. Ostali z 
nižjo kategorizacijo ne predstavljajo 
neposredne konkurence, saj zadovoljujejo 
goste z nižjimi zahtevami glede pestrosti 
ponudbe pa tudi kakovosti ponudbe in 
opreme in ugodijo želji po nižjih cenah.   
V tem sodelovanju je šlo za združitev 
hotelov, ki jih povezuje TNP in Julijske Alpe. 
Je pa tako, hoteli iz okoliških turističnih 
območij – Bled, Kranjska Gora, Bovec oz. 
Posočje imajo vsak svoje karakteristike, ki 
privabljajo turiste. Na Bled prihajajo tisti, ki 
želijo več zabave, Bohinj je za relaksacijo in 
počitek, Kranjska Gora privablja smučarje in 
športnike oz. goste, ki so aktivni. Če to 
združimo, dobimo odgovor na več želja hkrati 
in tukaj je bistvo povezave. Sicer pa že ves 
čas sodelujemo z drugimi akterji v kraju, s 
tem skušamo svojim gostom zagotoviti 
kvalitetno dodatno ponudbo in povečati 
verjetnost njihovega zadovoljstva. Nismo 
pristaš zaklepanja gosta v hotel, to je na taki 
destinaciji kot smo mi enostavno nesmiselno. 
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Vse je povezano z zadovoljevanjem gostov in 
nudenjem pestre ponudbe gostom. Turistični 
delavci in drugi vpleteni v turizem morajo 
sodelovati, ker vse to sodelovanje dela vtis na 
gosta. 
S kom v lokalnem okolju še sodelujete? 
S turističnimi izvajalci v Bohinju, v TNP, 
Julijskih Alpah, in tudi širše po Sloveniji. Tu 
so športne agencije, izvajalci športnih in 
doživljajskih aktivnosti, taksi prevozniki, 
agencije za najem avtomobilov, muzeji in 
drugimi kulturniki in naravovarstveniki, 
LTO-ji, slovensko turistično organizacijo, 
letalskimi prevozniki, ponudniki transferskih 
prevozov, gostinci v kraju in drugimi. 
Kje vidite možnost izboljšav vašega 
medhotelskega sodelovanja? 
Zagotovo ima vsak od sodelujočih hotelov še 
skrite potenciale in rezerve glede na druge 
hotele. Prav gotovo v načinu izvajanja 
storitev, vodenju dokumentacije, sestankov, 
organizaciji dela obstajajo načini, ki jih 
drugje počnejo bolje ali pa bolj učinkovito od 
nas. Stvar je v tem, da smo vsi štirje odprti za 
dobre prakse in izmenjave, vsaj do neke meje, 
ki jih naše poslovanje omogoča.  
 
BLED: Za učinkovite so se izkazali mesečni 
sestanki prodajnih služb, kot tudi občasna 
srečanja drugih zaposlenih. Oblikovali smo 
skupne pravilnike, redno se vodijo zapisniki. 
Sicer pa gre za sodelovanje štirih hotelov, ki 
delujejo samostojno in izven lastniško 
povezanih kompleksov v regiji. Po drugi 
strani pa takšna sodelovanja prinašajo nove 
ideje, novo znanje. Prav tako pa je 
sodelovanje dobrodošlo zaradi skupne 
promocije. Da gost občuti zadovoljstvo na 
vseh lokacijah je seveda pomembno, saj prav 
to sestavlja zadovoljstvo s celotno izkušnjo. 
Sicer pa je samo povezovanje potekalo že 
prej s hotelom Jezero v Bohinju. Smo namreč 
kadrovsko povezani, oba hotela se pojavljata 
tudi v nekaj turističnih katalogih, 
organizatorjev potovanj, potem turističnih 
agencij in tako dalje. Recimo Crystal, Balkan 
holidays, Neckermann, TUI, nekateri hrvaški 
katalogi itd. Partnerje skušamo navdušiti za 
sodelovanje z obema hoteloma, v kolikor je to 
možno in kadar prideta v poštev obe 
destinaciji. Nekateri so naklonjeni izključno 
Bledu ali samo Bohinju. Sodelovanje s 
Kranjsko Goro in Bovcem pa zaokroža TNP 
in odgovarja na več gostovih želja hkrati. Je 
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pa produkt izredno praktičen predvsem za 
tuje goste, ki pridejo v Slovenijo se recimo 
nastanijo na Bledu, nato pa od tu iščejo proste 
sobe v Bovcu, ki so poleti velikokrat zelo 
zasedene, zato ne morejo izpeljati dopusta kot 
si želijo. Tako pa pri nas z eno rezervacijo 
dobijo konec koncev tudi garancijo za 
nemoteno izvedbo celotnega dopusta. S tem 
prihranijo čas pa tudi skrbi na poti in se raje 
čas bolje izkoristijo. 
Kje vidite možnost izboljšav vašega med 
hotelskega sodelovanja? 
Predvsem v nadgradnji začetega, čeprav smo 
že zdaj naredili dolgo pot, da smo ta produkt 
spravili v življenje. Ideje pa še niso izčrpane, 
novi produkti, nekoliko mislimo tudi 
nadgraditi promocijske materiale in izročke 
za goste. Pred kratkim smo oblikovali 
zemljevid DJA. Na njem smo označili in 
opisali kolesarske poti, motoristične poti, 
kulturne znamenitosti in ga slikovno opremili. 
Na njem je tudi nekaj partnerskih oglasov za 
aktivno preživljanje časa. V tem smislu bomo 
pripravili novosti, zadeva je trenutno v 
angleščini, sledijo še izvodi v drugih tujih 
jezikih. 
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7. TEMA: STANDARDI 
KAKOVOSTI 

 
Kako gledate na uvedbo standardov 
kakovosti v vaš hotel? Katere standarde 
imate uvedene? 
KR GORA:Če konkretno mislite na ISO 
standard ali kaj podobnega, od tega nič 
nimamo, smo pa zavezani zaradi narave 
dejavnosti, ki jo opravljamo, da se držimo 
standarda HASAP, drugega nimamo.  
 
BOVEC: Mi imamo v bistvu sprejete 
standarde, ki jih ima Hit. S tem, da to nimamo 
v celoti uvedeno, ker imamo neka področja, 
kjer smo drugačni, imamo izdelana 
prilagojena pravila. 
 
BOHINJ: Poleg kategorizacije imamo tudi 
svoje lastne hotelske standarde. Uvedba 
standardov predstavlja sistem kakovosti, ki se 
ga v hotelu držimo in ga poskušamo živeti. Je 
pa to nikoli končana zadeva, vedno kaj 
dodajamo, ažuriramo, čeprav je za tem precej 
dela.  
 

 
 
 
Zakonsko obvezni 
Ni aktivnosti 
 

 

 

 

Standardi lastnika 

Prilagojeni standardi naravi 

dela 

Kategorizacija 
Lastni standardi 
Sistem kakovosti 
Nenehna nadgradnja 
Prenavljanje 
Veliko dela 
Zamudno 
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INTERNO 
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ZGLED KOLEGOV 
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BLED: Držimo se tega, kar je potrebno, to je 
HACCP, kategoritacija, interni pravilniki.  
 
 

Kategorizacija 
Interni pravilniki 
 

TEMA: STANDARDI KAKOVOSTI 
 
Ste bolj naklonjeni internim 
standardom kakovosti (kot primer 
dobre prakse: standardi ene najbolj 
znanih mednarodnih hotelskih verig 
Ritz Carlton, poimenovane "The Ritz 
CarltonGold Standards of Service)  ali 
zunanjim standardom, kot je ISO 
9001? 
KR GORA: Vsaj v grobem smo s tem, da 
imajo veliki svoje interne standarde, 
seznanjeni. V hotelirstvu obstajajo tudi 
neke uzance, ki so del standardov, tam so 
določene stvari definirane. Tukaj je 
predvsem odvisno od tega, kako 
posamezna hotelska hiša ali veriga 
razmišlja. Kar se tiče standardov  v zvezi  
s kvaliteto, skušamo  tudi v tej skupini 
sodelovati tako, da dela tam, kje je možno 
standardiziramo, sicer je pa to čisto 
interna odločitev posamezne hotelske 
hiše. Ne vem, če smo z Ritz Carltonovimi 
standardi seznanjeni, konkretno pri nas v 

Leku imamo interni kodeks obnašanja, 

tudi to je nek standard, nekje so 

določene stvari definirane. Standard je 
tudi nek pojem, ki si ga vsak po svoje 
razlaga, kot ste uvodoma vprašala, lahko 
so posebej prilagojeni podjetju ali neki 
splošno uveljavljeni. Za nekoga je pojem 

za standard ISO in se ga pač držijo. Za 

mene v storitveni dejavnosti niti ni tako 

pomemben, ker bolj predpisuje določene 

postopke pri zadevah, ki niso tako 

pomembne pri turizmu, ki je storitvena 

dejavnost. 
Mislim, da kodeksi in standardi 
zaposlenih ne omejujejo. Lahko bi na 
kakšni banalni zadevi, kot je uniforma, če 
je zelo strogo predpisana, omejujoča za 
zaposlene. Drugače pa mislim, da so 
standardi bolj pomagalo, ki lahko v 
določeni situaciji usmerjajo delo in so 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interna odločitev 
Kodeks obnašanja 
Uzance 
Pojmovanje standardov 
Politika kakovosti 
Eksterni satandardi 
neprimerni 
Specifika turizma 
Standard kot smerokaz 
Usmerjanje dela 
Ne omejuje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

pomoč in nek mejnik, do kam lahko greš 
in pod kaj ne smeš iti.  
 

 

BOVEC: Tudi to je predmet našega 
sodelovanja, ker to ima pa Iztok Noč v 
Bohinju zelo dobro izdelano in reči 
poštimane. In tudi tu se pogovarjamo, da bi 
neke zahteve pri nas uvedli. Ker se nam 
zgodi, da so naši Hitovi standardi včasih 
neuporabni, na primer primeri odgovorov in 
povpraševanj so za nas neprimerni. 
Verjamem, da so zadeve, ki so narejene iz 
prakse, kot je to v Bohinju, dosti bolj 
uporabne. Nam vedno malo zmanjkuje časa, 
ko se dobimo, pogovarjamo se o tej in oni 
sezoni, malo premalo še sedimo skupaj za 
ureditve drugih zadev, kot so standardi. 
 
BOHINJ: Ja, naklonjeni smo internim 
standardom. Nismo povezani v nobeno verigo 
hotelov, če bi bili bi najbrž imeli tudi kakšne 
skupne standarde lastnikov. Tako pa nam 
zadošča, kar smo oblikovali sami, je pa vedno 
kaj koristnega tudi v teh mednarodnih 
standardih ali v primerih večjih tujih hotelov. 
Ampak, kar na splošno prevzemati stvari pač 
ne gre, moraš jih prilagoditi sebi, kar pa 
pomeni, da generiraš v bistvu lasten standard. 
Bistvo katerihkoli standardov je, da so 
sprejeti in skomunicirani s kolektivom in da 
preveč striktno ne posegajo v njihovo delo, 
ker sicer naletijo na odpor in neodobravanje. 
Vedno je treba gledati na standarde tako, da 
služijo kot dopolnitev, kot pripomoček, ki 
delo olajša, ne pa nekaj kar dodatno otežuje. 
To pa pride s časom, ko se standard uveljavi 
in je sprejet s strani kolektiva in ko dejansko 
prepoznajo korist od tega. Kar pa jasno, traja. 
 
BLED: Za nas so bistveni naši lastni 
standardi, ISO ne odgovarja najbolje 
turističnim dejavnostim. V verige hotelov tudi 
nismo povezani. Morda s časom, če bi se 
sodelovanje z drugimi hoteli toliko okrepilo, 
bi razmišljali tudi o skupnih standardih, 
trenutno pa imamo več operativnega dela. 
Zadeva konec koncev ne nastane čez noč. 
 

 
 
 
 
 
Predmet sodelovanja 
Dobre prakse 
Benchmarking 
Problem prilagojenosti 
standardov lastnika 
Neuporabnost 
neprimerni 
pomanjkanje časa 
reševanje sprotnih strani 
več usklajevanja 
izogibanje birokratski oviram 
 
 
 
 
 
Interni standardi 
Vir lastnega dela 
Učenje,  
Spremljanje večjih 
kompleksov 
Uporabnost 
Sprejeto v kolektivu 
Odpor 
Ne omejujejo 
Odobravanje 
Strinjanje 
Koriščenje 
Pripomoček 
Olajšanje dela 
Dolgotrajne vpeljave 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastni standardi 
Prilagojeni dejavnosti 
Skupni standardi 
Okrepitev sodelovanja 
Dolgotrajno usklajevanje 
Dogovarjanje 
obsežnost 



 

 

 

8. TEMA: ZADOVOLJSTVO 
GOSTOV 

 
Kakšne so vaše izkušnje glede zadovoljstva 
gostov, kakšne storitve vaši gostje 
pričakujejo, ko pridejo v vaš hotel (jih bolj 
zanima urejenost sob ali velikost porcije 
hrane) 
KR GORA: Za prvega je pomembna soba, za 
drugega recepcija, za tretjega restavracija, za 
četrtega pa bazen, ampak če izhajava  iz 
knjige vtisov kamor gostje pišejo pozitivno in 
negativno, mislim, da so gostje z našo 
storitvijo zelo zadovoljni, tako celo obratno, 
navdušeni včasih. Zdaj da bi rekel tako na 
splošno, je pa čisto odvisno od posameznika, 
od tega, kakšna pričakovanja ima ko prihaja.  
 
BOVEC: Gost po navadi ne pride zaradi 
hotela, ampak zaradi vsega drugega. Ko 
ocenjujemo posamezne vidike, ugotovimo, da 
je naša slabost je recimo room comfort, 
imamo majhne sobe in tu ne moremo 
tekmovat s konkurenco, ki ima velike sobe. 
Če ocenjujemo lokacijo hotela, je super. 
Wellness je v redu, kvaliteta kuhinj je v redu. 
Včasih je kakšna pripomba tudi na personal, 
včasih je kakšna pripomba na čistočo, kar je 
posledica študentskega dela in velikih 
obremenitev v določenem času in 
posledičnega hitenja ljudi, ki takrat delajo. 
Generealno gledano je naše delo malo boljše 
kot dobro, to pa ni naš cilj. Naš cilj je biti 
višje. Za to, da se pride višje je potrebno 

delati, čisto pošteno povedano. Mi smo dobri 
za normalne ljudi, mislim normalne tako, za 
penzionske goste, če je pa malo bolj zahtevna 
zadeva pa še kaj zmanjka. 
 
BOHINJ: Gosti so zadovoljni samo, če je 
celotna izkušnja zadovoljiva. Če uspe preseči 
pričakovanja, pozitivno presenetiti, potem 
smo naredili največ. Vsekakor pa kot sem 
omenil, pričakovanja gostov glede 
infrastrukture so definirana v štartu, zato se 
odločijo za hotel s štirimi zvezdicami. Opisi 
so jasni, to jim povedo tudi predstavitve 
hotelov v katalogih tour operaterjev ali na 
internetu.  Če pridejo k nam, posledično 
pričakujejo komfort, ki pripada hotelu s 
štirimi zvezdicami, recimo, imamo notranji 
bazen z vrtom, solarij, mini golf, brezžični 
internet . Za razliko od hotela Bohinj smo 
locirani ob jezeru, medtem ko so oni na griču 

 
 

 

 

Odgovor na pričakovanja 
Zadovoljstvo s posamezno 
enoto 
Mnenja gostov 
 

 

 

 

 

Ovire: 
Room comfort 
Majhne sobe 
Ni primerjave s 
konkurenco 
Ocenjevanje po segmentih 
Prednosti: 
Lokacija hotela 
Wellness 
Kuhinja 
Pritožbe kot posledica 
preobremenitve delavcev 
Visoki cilji 
Zadovoljevanje 
penzionskih gostov 
Ni nadstandarda 
 
 
 
Celotna izkušnja 
Preseganje pričakovanj 
Št. zvezdic – količina 
komforta 
Primerjava s konkurenco 
Način izvajanja storitev 
Narava dela 
Avtomatizacija nemogoča 
 
Bistven je človek 
Osebni stil 
Način doseganja 
pričakovanj 
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STORITVIJO 
 
 
PRIORITETE 
GOSTOV 
 
IZVEDBA 
STORITVE 
 
MOČ PRVEGA 
VTISA 
 
 



 

 

 

nad jezerom. Skratka tukaj so stvari jasne.  
Kar se tiče same gostinske ponudbe in odnosa 
do gosta je pa seveda pomembno kako, na 
kakšen način ga dosežemo. Vemo, da je 
narava storitev v hotelu taka, da človeka stroj 
ne more nadomestiti, vsak zaposleni pa ima 
svoje lastnosti in svoj način dela ali pa bolje 
rečeno, svoj pristop do ljudi. Tukaj standardi 
in pravila odpadejo. Vseeno pa šteje pri 
končnem zadovoljstvu gosta. V bistvu mora 
biti turist zadovoljen od trenutka, ko se 
odpravi na potovanje, do trenutka, ko se vrne 
domov. Med tem koristi veliko storitev in to 
sestavlja integralni turistični proizvod. 
 
BLED: Vsekakor v prvi vrsti je pomembna 
urejenost. Čistoča, domačnost in oprema, ki 
je uporabna. Treba je tudi poznati segmente 
gostov, tudi na to so vezana njihova 
pričakovanja. Goste delimo na individualne, 
agencijske, poslovne oz slušatelje seminarjev 
in na tiste, ki pridejo v skupinah. Na to tudi 
vežemo dodatno ponudbo, saj individualni 
gosti pridejo po navadi na počitek, ali pa se 
posvečajo športu. Ustreza jim ugodna klima, 
naravne lepote, znamenitosti, narava.  Imamo 
tudi nekaj prehodnih gostov, ki tu prenočijo, 
končni cilj pa imajo drugje. No individualne 
goste potem dalje delimo glede na motiv 
prihoda na smučarje, pohodnike in podobno. 
Skupinske goste predstavljajo ljudje, ki k nam 
pridejo po navadi z avtobusi, gre za starejše 
ljudi. Poslovni gosti oz udeleženci 
seminarjev, ki po navadi koristijo dražje, 
enoposteljne sobe, poleg tega pa jih podjetja 
včasih ponudijo dodatne storitve za 
sprostitev, izlete, športne aktivnosti, kar jim 
seveda omogočimo. 
 

 
Celota 
Doživljajska vrednost 
Spomin  
Skupek storitev 
 
 
 
 
 
 
Urejenost 
Čistoča 
Domačnost 
Topel sprejem 
Prvi vtis 
 
Segmentiranje gostov 
Posebne ponudbe 
Individualni gosti 
Skupinski gosti 
Poslovneži 
Prehodni gosti 
 
 
 

Kako merite, spremljate zadovoljstvo 
gostov? 
KR GORA: Z internimi anketami hotela, ki 
jih  lahko gosti prostovoljno izpolnijo, potem 
so ankete, ki jih izpolnjujejo za tuje 
operaterje, ki prihajajo v naš hotel preko njih. 
Mi imamo svoje v sobah, ki jih izpolnjujejo 
ne prav pogosto, če pa od kakšne skupine 
želimo prav posebej informacije, pa receptorji 
zaprosijo, če lahko izpolnijo ankete. In pa 
knjiga vtisov. Prodajna služba spremlja vpise 
na internetnih portalih, booking.com in 
tripadvisor. Dnevno pa spremlajmo 
zadovoljstvo tudi povsem na neformalni 
ravni, ko gostje pridejo v stik z zaposlenimi, 

 
 
Ankete hotela 
Ankete tour operaterjev 
Vzorčno anketiranje 
skupin 
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Internetni forumi 
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VLOGA INTERNETA 
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denimo v recepciji, še večkrat pa v 
restavraciji, mimogrede kaj zaupajo 
natakarju, če ima čas in se jim lahko posveti. 
Skušamo upoštevati tudi ta vidik. Nekaterim 
so pač vpisi v knjigo ali anketo zoprni.  
 

BOVEC:  (odg. zajet v vpr. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOHINJ: Z anketami, pogovori in 
spremljanjem internetnih forumov. Predvsem 
to zadnje se je v zadnjem času najbolj 
razpaslo. Skušamo slediti najbolj znanim 
portalom za podajanje mnenj gostov, vsega 
pa ne zasledimo. Dilema, ki jo ob tem 
zaznamo je, da ne ujamemo vsega, kar je o 
nas zapisanega, za to niti nimamo časa, niti 
ljudi, ki bi temu sledili. 
 
BLED: Z anketami, spremljanjem internetnih 
forumov. Povratno informacijo dobimo tudi 
od agencij oz organizatorjev potovanj ter 
podjetij, ki koristijo seminarske storitve. 
 
 

Manjkajo novi pristopi 
 
 
 
Zadovoljstvo kupca 
Kategorizacija nepomembna 
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Nove metode 
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Želja po izboljšavi 
 
Interno merilo hotela 
Vzorčno anketiranje 
Ocena kakovosti 
Knjiga vpisov 
Zadovoljstvo gostov 
Value for money 
Max efekt z resursi, ki so na 
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9. TEMA: ZVESTOBA GOSTOV 
 
Kakšen pomen pripisujete vplivu 
zadovoljstva gostov na njihovo zvestobo 
vašemu hotelu? Zaradi česa se vaši gostje 
vračajo? 
KR GORA: To je izjemno pomembno. 
Verjamem v to da gostje , ki so zadovoljni se 
bodo vračali in tudi tisti, ki niso se ne bodo. 
Tako da je za mene to zelo pomembno. Če 
smo gosta pridobili le za enkraten obisk to 
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pomeni, da ni dobil tega kar je pričakoval in 
ga nikoli ne bo več nazaj. Če pa je ta del 
storitve kvalitetnejši kot je pričakoval, potem 
se bo vračal. Širil bo priporočila od ust do ust,  
kakšno besedo nam v prid rekel, še koga v 
družini, od prijateljev prepričal, pa bo še kdo 
prišel.  Menim, da je v turizmu je še vedno 
najboljša reklama od ust do ust. 
 

BOHINJ: Zaradi visoke ravni kakovosti 
storitev, prijaznega vzdušja v hotelu in 
zaposlenih. Poleg tega skrbimo za to, da 
vzdržujemo bazo podatkov gostov in jih 
obveščamo o dodatni ponudbi. Nekaj let 
nazaj smo pripravili Program dolgoročne 
strategije razvoja produktov in animacije v 
hotelu Jezero, s katerim skušamo gostu čim 
bolj približati kraj in njegove posebnosti. Cilj 
tega je dvigniti kakovost storitev in popestriti 
dodatno ponudbo hotela Jezero. Program 
sestavlja več sklopov, ki se nanašajo na 
predstavitev kraja, dogodke, naravne in 
kulturno zgodovinske znamenitosti, živalstvo, 
rastlinstvo in tako dalje. 

BLED: Zagotovo zaradi celotne storitve, ki 
jim jo nudimo, v kolikor so seveda 
zadovoljni. Sicer pa skrbimo za hiter odziv na 
težave gostov ali na njihova vprašanja, želje, 
usluge nudimo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. 
Prav tako pa smo v sodelovanju z ostalimi 
hoteli uvedli kartico DJA, z ravnimi popusti. 
Razmišljamo tudi, da bi uvedli bazo strank in 
sistematično spremljali kdaj in kolikokrat 
prihajajo, ter jim posredovali posebne 
ponudbe. 
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10. TEMA: KREATIVNOST IN 
INOVATIVNOST 

 
Kako gledate na kreativnost in 
inovativnost zaposlenih? V katerih 
oddelkih menite, da je pomembno, da so 
zaposleni v hotelu kreativni in inovativni? 
KR. GORA: Smo zelo fleksibilni. Primer:  
nikoli ne omejujemo natakarja, ko pripravlja 
pogrinjke za obroke,  on si izmisli kakšno 
novo obliko zlaganja servetov, zadnjič je 
oblikoval zanimive račke. Veseli smo, da je 
pri tem inovativen. Ne tako kot nekje drugje, 
kjer je točno definirano, kako morajo delo 
opraviti in nič drugače. Jaz to inovativnost in 
kreativnost podpiram, celo premalo je je, jaz 
jo spodbujam in sem zelo vesel, če je kdo 
inovativen in kreativen. 
So pa razlike glede na naravo dela, ki ga 
zaposleni opravljajo. Za recepcijskim pultom 
je težje.  Sobarice lahko na različne načine 
pripravijo kaj na postelji, na blazini, medtem 
ko v kuhinji in  restavraciji so zaposleni lažje 
kreativni. Kuhar je pri svojem delu lahko zelo 
kreativen, natakar je lahko zelo kreativen, 
brez dvoma so razlike med posameznimi 
oddelki. 
Kako, na kakšen način spodbujate 
zaposlene h kreativnosti in inovativnosti? 
Posebnega sistema nimamo. Imamo skrinjico, 
v katero lahko svoje predloge tudi anonimno 
oddajo, če želijo. Enkrat tedensko skrinjico 
odprem, pogledam, če so predlogi  izvedljivi, 
so zelo dobrodošli. Če kdo z inovativnostjo 
pripomore k povečanju prihodka ali 
zmanjšanju stroškov, je zato tudi nagrajen. 
 

BOVEC: Kreativnost je lahko prisotna na 
vseh oddelkih, je tako? (retorično) 
Da. 
Kreativna je lahko sobarica ali kuhar, več ali 
manj vsi. Na tem je tudi treba delat, mi ne 
delamo na tem, vam odkrito povem. Pač nas 
je premalo, ker tudi nekdo mora za to skrbeti, 
mogoče nimamo volje, ne vem. Ne delamo na 
tem. Če pa nekdo pride z idejo, pa zmeraj 
rečemo ja, zmeraj. Tudi če ni dobra, včasih 
rečemo ja, ker če rečemo ne, potem nikoli več 
ne bo česa predlagal.  
Če prav razumem, spodbujate zaposlene k 
predlaganju novih idej? 
Da. Ampak saj se točno ve, kateri so tisti, ki 
mislijo s svojo glavo in kateri hodijo v 
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službo, da dobi plačo 15.  Tako je na žalost. 
 
 
BOHINJ: Imamo pozitiven odnos do 
kreativnosti in inovativnosti. Ne morem 
izpostaviti oddelkov, ki sobolj kreativni od 
drugih. Menim, da so kreativni tako v 
marketingu, prodaji, recepciji, kuhinji. Kot 
sem že omenila v prejšnjem odgovoru je treba 
gostu ponuditi celostno storitev ali celoten 
turistični aranžma. Zato se pri nas trudimo z 
že omenjenim Programom dolgoročne 
strategije. Nekaj let nazaj smo uvedli 
informativne urice, ki jih vodi vodja hotela, 
namenjene so seznanjanju gostov s ponudbo 
in dodatno ponudbo hotela poleg tega so 
dobili informacije o kraju, dogodkih, ki so se 
odvijali v času njihovega bivanja. Gosti so 
dobili promocijski material, odgovore na 
svoja vprašanja. 
 
BLED: Jasno to vzpodbujamo, lep primer 
kreativnosti je prav ta DJA produkt in vse kar 
je na to vezano. Nove ponudbe, novo 
oblikovani paketi, ali pa spremembe le-teh so 
seveda dobrodošli. Včasih vključujemo 
informacije zbrane iz anketiranja ali 
pogovorov z gosti. Gostu skušamo ponuditi 
razne novosti, trenutno je zelo in eko, zeleno 
in slow turizem, na to je vezan tudi DJA. 
Poleg tega pa je kreativnost dnevno prisotna v 
kuhinji in restavraciji. 
 
 
 
 

Pozitiven odnos 
Naravnanost 
Program dolgoročne 
strategije 
Informativne urice 
Uvedba novosti 
Sprejem gostov 
Nudenje informacij 
Odgovori 
Izničenje dilem 
Dobrodošlica 
Domačnost 
Seznanjanje 
 
 
 
 
 
 
Primer DJA 
Vzpodbuda vodstva 
Korekcije 
Dopolnila 
Novosti 
Eko 
Zeleno 
Slow 
Trend 
Restavracija, kuhinja 
Dnevne kreacije 
Daljše kreacije 
Zgodbe 
 

11. TEMA: DELOVNA KLIMA 
 
Menite, da nivo kakovosti storitev vpliva 
na raven delovne klime v vašem hotelu? 
KR GORA: Kvalitetna storitev vpliva na 
zadovoljstvo, posledično na pozitivno 
naravnanost in klimo v delovnem okolju.   
Primer: če je natakar gosta na hitro odpravil, 
on to ve. Verjetno ni najbolj zadovoljen s 
seboj. Sicer išče kako opravičilo v 
prezaposlenosti in »gužvi«, da ni mogel 
ustreči in tako dalje. Velja tudi obratno, če pa 
nekaj dobro, na način, da je gost zadovoljen, 
je zadovoljstvo tudi v njem. Mislim, da nivo 
kvalitete vpliva na raven delovne klime. Čim 
višji je nivo kakovosti storitev tem boljša je 
delovna klima. 
 

 
 
 
 
Povezava 
Opravičila 
Izgovori 
Prezaposlenost 
 
Samomotivacija 
Samokritika 
 

 

 

 

ODNOS DO DELA 
 
OBREMENITVE 
KADRA 
 
ZGLED VODSTVA – 
GA NI 



 

 

 

BOVEC: Po navadi, ko se pove, da storitve 
niso dobre, zaposleni čustveno odreagirajo in 
so prizadeti, če jim povemo, da dela niso 
naredili dobro. Na primer, če pride neka 
pripomba in nekdo napiše recimo na 
booking.com, da je bila soba umazana, 
recimo gremo pogledat, kdaj je bil gost v 
hotelu, kdo je pripravljal sobo, natisnemo 
pritožbo oz. zapis in se pogovorimo z 
zaposlenim. Dostikrat iščejo opravičila in so 
prizadeti. Posledično pa menim, da to vpliva 
na njihovo boljše delo. V momentu, ko mu 
povemo, išče izgovore, posledično pa se 
sproži zavedanje o pomenu dobro 
opravljenega dela in bo naslednjič 
zadovoljstvo na obeh straneh tako na gostovi 
kot na strani zaposlenega. S tem ko se 

izboljša delovna klima, se izboljša tudi 

kakovost storitev in je manj razočaranj. 
 
BOHINJ: Zagotovo. Razpoloženje kolektiva 
je vezano na zadovoljstvo gostov.  
 
BLED: Seveda, kakovostne storitve vodijo v 
zadovoljstvo kolektiva, kar se odraža na 
dobrem počutju in zagnanosti za še boljše 
delo. Sicer, ko je top sezona je to težko, saj 
količina dela takrat privede do odstopanj od 
kakovosti, vendar se vseeno trudimo ohranjati 
pozitiven odnos do dela. 
 
 

 

 

Prizadetost ob neuspehu 

Iskanje opravičil – 

preobremenjenost 

Prizadetost 

Vpliv za boljše delo v bodoče 

Višja DK ob izboljšanju KS 

 

 

 

 

 

 

 

Povezava 

Vpliv 

 

Dobro počutje 
Zagnanost 
Problem nadurnega dela 
Preobremenjenost 
Odstopanja 
Kvaliteta trpi 
Ključ v pozitivnem odnosu 
do dela 
 

12. TEMA: GOSPODARSKA 
KRIZA 

 
Kako pa vpliva gospodarska kriza na 
zahteve gostov?  
Se je z gospodarsko krizo kaj spremenilo? 
Kako kriza vpliva na zahteve gostov? 
KR GORA: V tej situaciji pravzaprav oni 
razmišljajo tako, zelo po domače: bom manj 
plačal, zato moram več dobiti. So 
pričakovanja višja, čeprav se nam velikokrat 
tudi zgodi, da dobimo pohvale, tudi tuji 
operaterji anketirajo svoje goste, tako da 
enkrat mesečno posredujejo te informacije, 
kako so gostje zadovoljni z našimi storitvami. 
Prav gotovo skušamo njihova pričakovanja 
zadovoljit. Ali nam to vedno uspe ali ne, ali 
to trajno dosegamo, to je razmišljanje 

 

 

 
 
 
 
Value for money 
Kolikor denarja toliko 
muzike – usklajevanje 
Individualizem 
Merljivost 
Knjiga vtisov 
Raznolikost 
specifika 
 

cene 
Zniževanje cen 

 

 

IZPAD DOHODKA 

 

VREDNOTENJE 
STORITEV 
 

RAVEN KVALITETE 

 

OBNAŠANJE 
POTROŠNIKOV 
 

 

 

 



 

 

 

vsakega gosta posebej. Pričakovanje je spet 
kategorija, ki jo težko izmerimo z metrom in 
je lahko zelo različna. 
 
 
BOVEC: Najhujši vpliv te krize se pozna na 
cenah. Za pridobitev gostov smo vsi morali iti 
v zniževanje cen, to je pa obratno sorazmerje 
s kvaliteto. Ljudje so pa vedno bolj 
obveščeni, vedno bolj razvajeni, na primer: če 
imajo doma dve kopalnici, ne bodo šli nekam 
kjer kopalnice ni. V bistvu moramo mi dati 
več za manj denarja, to je problem. Koliko 
časa bomo to zdržali ne vem. Včasih smo bi 
mi bistveno cenejši kot druge destinacije. 
Spomnim se, ko so bile še marke, ko smo mi 
prodajali za 35-40 mark sobo na noč, je bila 
cena v Hotelu Ajda v Moravcih 100 mark na 
noč, če pogledate danes je to čisto drugače, to 
zimo so prodajali sobe tudi po 33 eur na noč, 
ko so imeli neko Mercatorjevo akcijo. Celo 
zimo so prodajali sobe po 33 eur na noč v 
Moravcih, hotel Ajda s štirimi zvezdicami. 
Vsi smo na istem, vem da prodajajo na Bledu 
hotel s štirimi zvezdicami po 25 eur. Tu se pa 
potem vprašaš kako zagotavljat kvaliteto, če 
ni sredstev, saj kvaliteta tudi stane. Kvaliete 
pomeni tudi to (sogovornik prime piškotek, ki 
mu ga je natakarica prinesla skupaj s kavo na 
krožničku, ga dvigne in pokaže kot primer), 
da daš ti to vsak večer na povšter,  če nimaš 
tega plačanega tega ne moreš narediti. In to je 
kriza naredila, kriza nam je znižala prihodke. 
Ljudje niso nikoli hodili tako poceni na 
dopust kot zdaj. Na drugi strani pa so hotelu 
stroški zrasli. Zadnjič sem gledal po TV 
prispevek od  Angležov, ki so kupili hišice v 
Prekmurju, so razlagali, da je bilo pet let 
nazaj vse bistveno ceneje kot v Angliji, zdaj 
je razen cigaret in alkohola vse bistveno 
dražje kot v Angliji. To pomeni, da so dražje 
tudi naše vhodne surovine, naš material, 
elektrika, energija, vse, medtem ko prodajne 
cene so pa nižje kot so bile. Ker mi že tretje 
leto zapored prodajamo ceneje kot pred 2009, 
kje so meje – ne vem. 
 
BOHINJ: Zagotovo to ne vpliva dobro na 
hotelsko industrijo kot tako. Prihodki so se 
zmanjšali. Cene so sicer odvisne tudi od 
opremljenosti sobe, v kateri gost biva. Sobe, 
ki so bile prenovljene so dražje kot stare. Prav 
tako smo opazili, da poslovni gostje manj 
občutijo razlike v ceni kot stalni gostje. 

Slabša kvaliteta 
Obratno sorazmerje cen in 
kvalitete 
 
Obveščenost potencialnih 

gostov 

Razvajenost 

Več za manj denarja 

Sprememba cenovnega ranga 

Ni sredstev za razvoj 
kakovosti 
 
Znižanje prihodkov 

Poceni počitnice/dopust 

Rast stroškov hotela 

Primerjava s tujino 

Drage vhodne surovine 

Nižanje prodajnih cen 

Prodaja pod ceno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negativne posledice 
Znižanje prihodkov 
Variabilnost 
Segmentacija gostov 
Stroški vhodnih surovin 
meja 
 
 
 
 
odpovedovanje sprostitvi 
slab učinek 

 

 



 

 

 

Problem je v ceni vhodnih surovin, 
zniževanje cen se nekje vendarle ustavi.  
 
BLED: Manj se troši, nižji so prihodki, 
dopusti se krajšajo, kriza ni prinesla nič 
dobrega. Po navadi ljudje na splošno 
zategnemo pas najprej pri stvareh, ki niso 
življenjskega pomena oz so tako rekoč 
nadstandardne in to se v turizmu pozna. 
 
 

nadstandard 
 

Kako gledate na vladni predlog o 
skrajšanju počitnic v zimskem času? 
KR GORA: To je katastrofa. Ostaja en teden 
in prihodnjo zimo bo tako. Ocenjuje se med 
10 in 15 milijonov izpada, ampak g. Lukšič 
vztraja. Velika škoda. Sosedje so mnogo 
pametnejši in razpotegnejo čez cel mesec, da 
turizem od tega nekaj ima. V Sloveniji pa to 
ne gre. 
 

BOVEC: To je pa sploh katastrofa. Država bi 
morala skrbeti za svoje ljudi, za svoje fabrike, 
za svoje hotele, za svojim dat delo in svoje 
državljane zaposliti, ne pa da pošiljamo naše 
goste ven. No pa to še ne bi bistveno 
pokvarilo prodaje. Nova težava ob tem je 
mesec februar, vse mesece smo bolje delali 
kot lani, februar imamo pa katastrofo, na pol 
poln hotel, pa februar je bil pomemben 
mesec, tisti, ki drži zimo pokonci. Mi bomo 
imeli izgubo letos zaradi februarja, nič 
drugega, vse druge termine delamo boljše. 
Roko na srce, ni zdaj vlada kriva, da imamo 
mi slabo prodajo, to se je pač zgodilo, 
posledice so opazne, niso samo počitnice 
krive. Kriva je tudi kriza, ker denarja zdaj ni, 
smučanje je drago. Ampak je pa to dodatno 
prispevalo k temu, da je prodaja slaba. Tega 
se ne dela. jaz tega ne bi naredil. To se ne 
dela. Ker tudi v Italiji – mi smo probali dobiti 
šole italijanske, samo pravijo da tistim, ki da 
italijasnka država denar bodo v italiji, ne 
bodo šli v Slovenijo smučat. Pa pravijo, da se 
mi ne prilagodimo in da smo predragi za 
slovenske šole. Pa ni res, v vsem se 
prilagodimo, k nam že 10 let hodijo iz 
Gimnazije Gorica, trikrat na zimo za 3-4 dni, 
pa se dogovorimo za cene z njimi in za vse po 
takih cenah, ki so za njih sprejemljive. tako, 
da ni to vzrok, da smo mi predragi, da hodijo 
ven.  
 

Katastrofa 
Izpad dohodka 
Škoda 
Zgled sosednjih držav 
Korist za turizem 
Trajna sprememba 
Obratni primer v tujini 
 

 

 

Katastrofa 
Skrb za državljane 
Skrb za industrijo 
Skrb za zaposlovanje 
Goste pošiljamo v tujino 
Mesec februar 
Katastrofa 
Na pol poln hotel 
Vlada ni kriva za slabo 
prodajo 
Opazne posledice 
Kriza 
Drago smučanje 
Napačna poteza vlade 
Drugačna politika v Italiji 
Državni denar ostaja v 
italiji 
Slabo sodelovanje s slo 
šolami 
Dobra praksa z 
dolgoletnimi partnerji 
 
 
 
 
 
 
Negativnost 
Škoda tur industrije 
 
Nestrinjanje 

ZGLED SOSEDNJIH 
DRŽAV 
 
NEGATIVNE 
FINANČNE 
POSLEDICE 
 
ODNOS DRŽAVE DO 
GOSPODARSTVA 
 
SODELOVANJE S 
ŠOLAMI 



 

 

 

BOHINJ: Na kratko: zelo negativno in v 
škodo slovenski hotelski industriji. 
 
BLED: Glede na to, da je mesec februar bil 
tradicionalno zelo dobro prodajan mesec, je 
seveda to slabo za vse, ki smo vezani na 
prihodek v tem mesecu. S tem se ne moremo 
strinjati.  
 

Težave v vrhuncu 
sezone 

Želite še kaj dodati? 
KR GORA: Tema, ki jo obravnavate se mi 
zdi prava. Rezime te raziskave tudi nam lahko 
koristi in pomaga. 
 

Prava tema 

Korist  
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DEFINICIJA IN 

MERILO KAKOVOSTI 

SKLADNOST S  

SPECIFIKACIJAMI 

DOSEGANJE 

 PRIČAKOVANJ 

ČLOVEŠKI VIRI 

CELOTNA 

KAKOVOST 

KONKURENČNA 

PREDNOST 

DESTINACIJA – ambient in 

 infrastruktura 

PRIDOBIVANJE KOMPETENTNEGA 

KADRA - USPOSABLJANJE 

NARAVA DELA – OVIRE, TEŽAVE, nadurno delo ZADOVOLJSTVO 

GOSTOV 

SPROTNO EVALVIRANJE – lastne ankete, 

skriti kupec, povratne info tour 

operaterjev, vloga interneta 

SPREJEMANJE UKREPOV 

POSLOVNO SODELOVANJE 

REGIONALNO POVEZOVANJE 

POZICIONIRANJE 

ZDRUŽITEV ZNANJA IN MOČI 

ORGANIZACIJSKO UČENJE 

NENEHNE IZBOLJŠAVE 

STANDARDI KAKOVOSTI 

ZAKONSKO OBVEZNI 

(HASAP, kategorizacija) 

interni, lastni 

eksterni, standardi lastnikov 

PRIPOROČILA 

PONOVNI PRIHOD + NOVI GOSTI 

KREATIVNOST IN 

INOVATIVNOST  

VSAKDANJI PROCES 

NOVE ZGODBE – DOLGOROČNI 

PROCES 

 

Priloga 7: Paradigmatski model
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