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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga obravnava poslovanje hotelirskega sektorja. V teoretičnem delu 

so predstavljene značilnosti poslovanja hotela in področja hotelskega managementa. V nalogi 

je predstavljena analiza uspešnosti poslovanja slovenskega hotelirskega sektorja (2008–2010). 

Kljub pozitivnemu trendu povečevanja števila prihodov turistov in njihovih nočitev v času 

pred krizo in malenkostnemu znižanju navedenih kazalcev v času krize je poslovanje 

slovenskega hotelirskega sektorja neuspešno. Analiza razkriva, da se težava pojavlja v 

previsokih stroških poslovanja ob danih prihodkih ali opravljenih storitvah s prenizko dodano 

vrednostjo ob dani ravni poslovnih odhodkov. Hoteli bi morali usmeriti več pozornosti na 

področje odnosov z gosti, pozicioniranju storitev, sodobnemu sistemu spletnih rezervacij in 

programom zvestobe.  

Ključne besede: hotelirstvo, hotelski management, osebje, turist, nočitev, poslovanje. 

SUMMARY 

This project paper explores the management of hotel business. The theoretical part presents 

characteristics of operation of hotels and hotel management fields. The thesis presents a 

performance analysis of Slovenian hotelier sector (2008–2010). Despite the positive trend of 

increasing number of tourist arrivals before the financial crisis and a slight reduction of 

indicators during the financial crisis, Slovenian hotel business is unsuccessful. The analysis 

reveals that the problem is either in excessive costs of the given income or that at a given 

level of operating expenses the added value of the services performed is too low. Hotels 

should focus more attention on the area of relationships with guests, positioning services, 

modern online reservation system and loyalty program.  

Key words: hotel business, hotel management, personnel, a tourist, an overnight stay.  
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1 UVOD 

Čeprav smo v obdobju 2003–2009 beležili nepretrgano rast števila prihodov turistov in števila 

nočitev, pri čemer je bil v času krize zabeležen le manjši upad (SURS, 2011), je poslovanje 

slovenskega hotelirskega sektorja neuspešno. Hotelirstvo je kljub ugodni rasti statističnih 

kazalcev (število prihodov turistov, število nočitev) nerentabilno. Če analiziramo podatke 

panoge lahko ugotovimo, da se je rast hotelirskih zmogljivosti financirala predvsem z 

dolžniškimi viri (AJPES, 2011). Problematično je predvsem dejstvo, da so slabi rezultati 

posledica poslabšanja poslovnega izida iz poslovanja (Ivankovič in Jerman 2010), kar 

dokazuje, da bo moralo poslovodstvo slovenskih hotelov optimizirati stroškovno plat 

poslovanja ali povečati prihodke iz naslova prodaje, zato da bi bilo poslovanje dolgoročno 

lahko uspešno. 

Zaradi negativne dobičkonosnosti kapitala slovenskega hotelirskega sektorja, zaradi česar 

lastniki ne povečujejo vrednosti svojih naložb, bomo v zaključni projektni nalogi predstavili 

teoretične in praktične osnove, katere bi za uspešno vodenje hotela moral poznati vsak 

hotelski manager. Poznavanje le-teh omogoča izboljšane taktike vodenja in poslovodenja ter 

vodi do uspešnega poslovanja podjetja (hotela). 

Zato, da bo dosežen temeljni namen projektne naloge, bomo uresničili naslednje cilje: na 

podlagi analize strokovne in znanstvene literature bomo predstavili značilnosti poslovanja 

različnih vrst hotelov, saj zahtevajo temu primerno različno reševanje problemov. Analizirali 

bomo temeljne kazalnike uspešnosti poslovanja slovenskega hotelirstva, na podlagi 

analiziranih ključnih problemskih področij bomo predstavili najpogosteje uporabljene tehnike 

hotelskega managementa, ki bi bile primerne za reševanje problemov v slovenskem 

hotelirstvu. Predstavili bomo, kako dober način poslovodenja vpliva na uspešnost hotela, s 

poudarkom na dobrih praksah iz hotelskega managementa v Sloveniji in tujini. 

Zaključna projektna naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem 

delu smo uporabili metode deskriptivne analize raziskovanja, s katerimi smo na podlagi 

domače in tuje literature opisali izhodišča hotelskega managementa. Z metodo kompilacije 

oziroma prevzemanja tujih rezultatov znanstveno-raziskovalnega dela, opazovanj, stališč, 

spoznanj in zaključkov bomo primerjali obstoječa dognanja, nato bomo z metodo sinteze 

strnili ključna spoznanja. 

V praktičnem delu bomo uporabili metodo računovodske analize s kazalniki, s katero bomo 

analizirali poslovanje hotelirskega sektorja v obdobju 2008−2010. Na podlagi identificiranih 

ključnih problemov slovenskega hotelirskega sektorja bomo v nadaljevanju na podlagi 

dognanj v teoretičnem delu predstavili možnosti izboljšanja uspešnosti poslovanja.  
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2 HOTELIRSTVO 

Hotel je družba, ki turistom nudi prenočišče, hrano in druge usluge (Jones in Lockwood 2004, 

1). To pa seveda niso vse značilnosti modernega hotela – raznolikost in pestrost ponudbe 

hotelskih storitev je dandanes veliko večja.  

Med  glavne oz. primarne hotelske storitve uvrščamo prenočišče in gostinske usluge, med 

dodatno ponudbo pa storitve, kot so prenos prtljage, bujenje, varovanje vrednostnih 

predmetov, dajanje informacij itd.  

Poznamo več vrst hotelov: mestne hotele, turistične hotele, hotele za mlade, nizko-cenovne 

hotele, prestižne hotele, kongresne hotele ipd. Ne glede na to, kako jih razvrščamo, pa imajo 

vsi nekaj skupnih lastnosti: nudijo sobe oziroma prenočišča, usluge, ki zadovoljijo osnovne 

človeške potrebe ter aktivnosti za preživljanje prostega časa. 

2.1 Razvoj hotelirstva 

Hotelirstvo je sestavni del turizma. Po podatkih Svetovne turistične organizacije je panoga 

turizma ena najbolj rastočih panog v gospodarstvu (Svetovna turistična organizacija, 2011). V 

zadnjih desetletjih panoga turizma kontinuirano raste in poglablja svoje raznolikosti. Sodobni 

turizem vključuje vse več novih destinacij in tako postaja gonilna sila socialno-ekonomskega 

napredka. Obseg poslovanja v panogi turizma je enak oziroma že celo presega obseg 

poslovanja z nafto, živili ali avtomobili. Turizem je postal eden glavnih akterjev v 

mednarodni trgovini in predstavlja za mnoge države v razvoju glavni vir dohodka. Takšna rast 

je seveda posledica raznolikosti ponudbe in konkurenčnosti med destinacijami. 

Dejstva, ki jih o dejavnosti turizma navaja Svetovna turistična organizacija, so naslednja 

(Svetovna turistična organizacija, 2011):  

 Od leta 1950 do leta 2010 se je število potujočih v mednarodnem prometu povečalo s 25 

milijonov na 940 milijonov. Samo v letu 2010 smo beležili 7-odstotno rast potujočih.  

 Trenutno je prispevek turizma h gospodarski rasti po vsem svetu ocenjen na približno 5 

odstotkov. V letu 1950 je 88 % mednarodnih potovanj pripadalo najpopularnejšim 15-im 

destinacijam, v letu 1970 se je ta odstotek znižal na 75 %, v letu 2010 pa celo na 55 %, 

kar je posledica vedno večje ponudbe novih destinacij.  

 Panoga turizma je v letu 2010 ustvarila 693 milijard evrov prihodkov. 

Glavni razlogi za nastanek turizma, ki jih navaja Planina, so (Uran 2003, 152 povzeto po 

Planina 1997): 

 povečano število prebivalstva in večja stopnja urbanizacije, 

 večja stopnja industrializacije in s tem večja potreba po rekreaciji, 

 tehnični napredek, predvsem izboljšanje prometnih sredstev, 

http://unwto.org/
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 večanje produktivnosti dela in rast narodnega dohodka ter osebnih prejemkov in 

 nastanek turistične ponudbe: nastanek turističnih krajev in turističnih nastanitvenih 

obratov. 

Jones in Lockwood (2004, 2) pa kot tri glavne razloge za razvoj hotelirstva navajata razvoj 

prevoznih sredstev in boljšo infrastrukturo, socialni razvoj in navade ter ekonomsko okolje. 

Vedno višjo rast števila potujočih zagotovo lahko pripišemo tudi razvoju interneta, močnemu 

oglaševanju različnih destinacij in vedno bolj ugodnim in personaliziranim ponudbam. Hoteli 

in hotelski resorti goste privabljajo s ponudbami, ki vključujejo aktualno popularne aktivnosti. 

Zelo priljubljene dandanes so ponudbe, ki vključujejo igranje golfa in ponudbe za dobro 

počutje, t. i. wellness ponudbe. 

2.2 Značilnosti poslovanja hotela 

Hotelirstvo je ena najhitreje rastočih dejavnosti v gospodarstvu. Pridobiva vse bolj globalni 

značaj, zaradi česar se tudi v hotelirstvu razvija vedno večja tekmovalnost. Globalizacija ima 

ogromen vpliv na razvoj hotelirstva. Določujejo jo poenotenje, standardizacija in močna 

gospodarska soodvisnost. Ivankovičeva in Jermanova (2010, 24) globalizacijo definirata kot 

doslej najvišjo stopnjo internacionalizacije, mednarodne razširitve narodnih gospodarstev in 

tudi vrednot določenih držav. Globalizacija je pojem sodobne družbe. Zaenkrat ji lahko  

rečemo tudi zadnja stopnja kapitalizacije, ki se je kot prevladujoč sistem razširila po celem 

svetu. Svet postaja enoten prostor. Izbris državnih meja in združevanje posameznih trgov 

igrata tudi v turizmu glavno vlogo, saj zagotavljata globalni trg, globalno komunikacijo in 

globalne standarde. 

Meler in Ružić (2000, 241) navajata, da se globalizacija v turizmu kaže v: 

 naraščajočem številu držav z vse višjim življenjskim standardom, 

 prosti čas je pogosto porabljen za potovanja, 

 povečani konkurenci med sedanjimi in novimi turističnimi deli sveta, 

 dviganju kakovosti in/ali zniževanju cen. 

Zaradi vpliva globalizacije so hotelska podjetja začela poslovati na svetovni ravni, s 

podružnicami v več državah ali celinah. Hotelske verige imajo ločeno lastništvo in 

poslovodstvo ter ponujajo pomembne prednosti v primerjavi s samostojnimi hoteli. Večina 

hotelskih verig nudi svojim članicam prepoznavno ime, globalni distribucijski sistem, izdelek 

in storitev z dosledno kakovostjo brez odstopanj, usposabljanje zaposlencev, marketing ter 

pomoč pri prodaji in oglaševanju. Samostojni hotelirji postajajo vse bolj ranljivi zaradi močne 

konkurence. Hoteli, vključeni v verige ali konzorcije lažje zadovoljijo vse bolj zahtevne 

goste, saj imajo običajno lažji dostop do potrebnega kapitala.  
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Kot sta navedla Go in Pine (1995, 370), se ključ do uspešnega poslovanja hotela skriva v 

graditvi sodelovanja med hotelskim podjetjem in gosti, dobavitelji, distributerji ter v uporabi 

informacijske tehnologije, ki je pospešila pretok informacij. Navadne distribucijske poti niso 

več dovolj, za uspešno poslovanje so potrebne dinamične mreže. 

Dobiček maksimiziramo z načinom prihodkovnega managementa, in sicer tako, da pazljivo 

nadziramo in upravljamo oblikovanje cene, razpoložljivost in prodajo (Andersen 1997, 5). 

Najprej se je razvil v letalski industriji kot orodje za maksimiranje prihodkov in ohranjanje 

konkurenčne prednosti. V hotelski industriji pa so koncepte prihodkovnega managementa 

začeli uporabljati v zgodnjih osemdesetih letih, in sicer v ameriških hotelih (Mihalič 2000, 1). 

Nekateri gosti so pripravljeni za hotelsko sobo plačati mnogo več kot drugi, hotelirji pa so v 

zadnjem trenutku pripravljeni spustiti ceno. Kot navajata Ivankovičeva in Jermanova (2010, 

69) je namreč prazna soba na določen dan za vedno izgubljen prihodek. Gre za poslovodenje 

hotelskih sob na eni in oblikovanje najvišje cene na drugi strani (Cerović 2003, 776). 

Prihodkovni management v hotelirstvu je torej kombinacija med številom razpoložljivih sob 

in njihovimi cenami (Ivankovič in Jerman 2010, 70) 

Uspešnost prihodkovnega managementa je odvisna od dejavnikov, ki lahko izhajajo iz 

podjetja, imenujemo jih notranji dejavniki ali pa izhajajo iz okolja, to so zunanji dejavniki 

(Preglednica 1). 

Za uspešnost prihodkovnega managementa v hotelirstvu je potrebno znati predvidevati in 

napovedovati prihodnje stopnje zasedenosti zmogljivosti (Ivankovič in Jerman 2010, 72).  

Med najpomembnejše elemente aplikacije prihodkovnega managementa v hotelsko prakso 

spadajo (Ivankovič in Jerman 2010, 72; povzeto po Jauncey, Mitchell in Slamet 1995): 

 zasledovanje in sistematična analiza preteklega povpraševanja in rezervacij, 

 napovedovanje povpraševanja, 

 primerjava med napovedano in realizirano prodajo nastanitvenih zmogljivosti, 

 analiziranje ciljne skupine gostov, 

 spremljanje in analiziranje števila odpovedi, gostov, ki ne pridejo, in gostov, ki predčasno 

odidejo, 

 analiziranje vplivov različnih cen in omejitev po ciljni skupini gostov, 

 izdelava poročil in priporočil primerne kombinacije cen in omejitev. 
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Preglednica 1: Dejavniki učinkovite uporabe prihodkovnega managementa 

NOTRANJI 

Predstavljajo poslovanje, ki se prekriva s 

prihodkovnim managementom 

ZUNANJI 

Predstavljajo okolje, v katerem podjetje deluje 

VEDENJSKI 

Poslovna filozofija, 

odnos do določanja 

cene, razumevanje 

prihodkovnega 

managementa 

OPERATIVNI 

Vidiki poslovanja 

podjetja 

INFRASTRUKTURNI 

Dejavniki v poslovnem 

okolju, ki ovirajo 

učinkovitost 

prihodkovnega 

managementa 

UREDITVENI 

Vladne omejitve, ki 

vplivajo na zmožnost 

uporabe 

prihodkovnega 

managementa 

- nezavedanje o 

prihodkovnem 

managementu; 

- nezadostne 

sposobnosti 

vodstva;  

- nezdružljiva 

poslovna filozofija; 

- odpor do 

formalizacije 

informacij; 

- negativna 

napačna dojemanja 

ali skepticizem do 

prihodkovnega 

managementa; 

- ni jasnega 

dobičkovnega 

motiva; 

- strošek tehnologije; 

- odvisnost od 

pogodbenih poslov s 

fiksnimi cenami; 

- nezadostne 

informacije; 

- fluktuacija osebja; 

- nediferenciran 

koristen proizvod; 

- premajhne 

zmogljivosti; 

 

 

- nezadostna podporna 

infrastruktura; 

- na voljo ni primerne 

računalniške 

tehnologije; 

- togo sezonsko 

povpraševanje; 

 

 

- vladne cenovne 

omejitve; 

 

Vir: Andersen 1997, 13 
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Kimesova (1997, 6) navaja pet sestavin, ki jih mora imeti sistem hotelskega prihodkovnega 

managementa: 

 sposobnost segmentacije trga, 

 podatki o preteklem povpraševanju, vzorcih rezervacij in napovedovanje povpraševanja, 

 metode in načela oblikovanja cene, 

 dobro oblikovana načela prebukiranja, 

 dober informacijski sistem. 

Za uspešno poslovanje morajo hotelirji stalno spreminjati stanje zasedenosti zmogljivosti in 

temu ustrezno prilagajati cene. 
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3 HOTELSKI MANAGEMENT 

Beseda management označuje proces koordinacije in učinkovite uporabe človeških in 

materialnih virov za doseganje želenih ciljev (Holjevac Avelini 1996, 8). 

Iz ekonomskega vidika je hotelirstvo gospodarska dejavnost, ki ponuja storitve, povezane z 

nastanitvami in drugimi hotelskimi storitvami; njen namen je zadovoljiti potrebe gostov 

(Cerović 2003, 67−68). 

Sociološko gledano pa Šuligoj (2009, 251) pravi, da je hotelirstvo dejavnost, kjer 

usposobljeni ljudje (zaposleni) skrbijo za zadovoljevanje eksistenčnih in drugih potreb, želja 

in pričakovanj drugih ljudi (gostov). Potrebe, želje, zahteve in pričakovanja so vezani na 

hrano, pijačo, spanje, počitek, sprostitev, druženje, rekreiranje, izobraževanje in druge 

podobne človeške aktivnosti, ki jih ljudje izvajajo zunaj domačega okolja. Vloga človeka v 

tem smislu je dominantna in nenadomestljiva, pri čemer imajo pomembno vlogo tudi elementi 

psihološke narave. 

Iz vsega navedenega izhaja, da je hotelski management kompleksne narave, saj zahteva 

znanje širokega spektra področij, od spretnosti z ljudmi do sposobnosti predvidevanja zahtev 

in želja različnih ljudi. Managerjevo delo je zapleteno in polno izzivov, zato se je razvilo kar 

nekaj modelov hotelskega managementa, ki nam omogočajo razumeti, kaj hotelski manager 

sploh počne.  

3.1 Modeli hotelskega managementa 

Jones in Lockwood (2004, 26) navajata tri najpomembnejše modele hotelskega managementa: 

 Kontekstni model; določa področja, kjer naj bi odločal management. Management naj bi 

bil prisoten na štirih področjih: zunanje okolje, človeški viri, tehnična infrastruktura ter 

informacijski sistem. 

 Dejavnostni model; je opredeljen glede na dejavnosti, v katere je vpleten management. 

Management naj bi pri tem modelu imel tri vloge: medosebno, odločilno in 

informacijsko.  

 Model pričakovanj; opredeljuje, kaj lahko pričakujemo od managerja. Njegove aktivnosti 

so opredeljene glede na ljudi, s katerimi je v kontaktu. Prikaže nam vsebino njegovega 

dela in njegovih odgovornosti. 

Na podlagi navedenega predstavljamo tri glavna področja delovanja hotelskega managerja. 

3.2 Glavna področja delovanja hotelskega managerja 

Tri glavna področja delovanja hotelskega managerja so (Jones in Lockwood, 2004, 30): 

 gostje, katerih potrebe mora zadovoljiti, 
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 zaposleni, katerih produktivnost mora stalno izboljševati, 

 sredstva, s katerimi mora upravljati v smislu dobrega gospodarja. 

Ta tri področja natanko opredeljujejo strateško pomembnost ciljev hotelskega poslovanja in 

kasneje njegove kvalitete. Samo s povezavo teh treh komponent je manager lahko uspešen in 

deluje učinkovito, s čimer ustvarja dobiček. Pomembno je, da se manager ne odloča na 

podlagi le enega področja, temveč jih mora jemati kot celoto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Model hotelskega managementa 

Vir: Jones in Lockwood 2004, 30 

Rezultat dela hotelskega managerja naj bi se odražal tako v zadovoljnih strankah kot tudi v 

uslužbencih hotela. Hotelski manager mora biti v eni osebi strateg, organizator, komunikolog, 

vodja in inovator. 

3.2.1 Zadovoljevanje potreb hotelskih gostov  

Venison (1991, 92) pravi, da mora dober hotelski manager preživeti kar se da veliko časa v 

hotelu in biti v osebnem stiku z gosti. Dobrodošlico mora izročiti čim več gostom, kar mu 

omogoča dobra informacijska podpora recepcije. Prav tako se mora od čim več gostov ob 

njihovem odhodu osebno posloviti. Najti pa mora še tudi druge načine za osebni kontakt. 

Dobiček Storitve 

Management 

zaposlenih 

Management 

posesti 

Management 

potreb gostov 

Produktivnost 

Kvaliteta 
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Pridruži se jim lahko na primer pri večerji ali pa z njimi organizira različna srečanja. Zelo 

pomembno je, da je dobro seznanjen s prihodi in odhodi oz. z rotacijo gostov. 

Najprimernejšo primerjavo zadovoljevanja potreb gostov s teorijo predstavlja Maslowa 

piramida oz. Maslowa teorija potreb (Venison 1991, 14). S svojo teorijo je Maslow preučil 

motive glede na človeške potrebe. Človek stremi k zadovoljevanju svojih potreb in ko 

zadovolji potrebo na nižji ravni, se pojavi  potreba po višji ravni, kot je prikazano na Sliki 2: 

 

POTREBA PO SAMOREALIZACIJI 

- uresničitev lastnih potencialov - 

POTREBA PO SAMOSPOŠTOVANJU 

- občutek lastne vrednosti – 

SOCIALNE POTREBE 

- sprejetost, ljubezen, podpora, pripadnost – 

POTREBA PO VARNOSTI 

 

FIZIOLOŠKE POTREBE 

- voda, hrana, počitek, dom - 

Slika 2: Maslowa piramida 

Vir: Venison 1991, 14 

Človeška aktivnost je vedno usmerjena k višji ravni, k bolj privlačnim ciljem (Lipičnik 1996, 

162). 

Uporaba Maslowe teorije je v hotelirstvu zelo pomembna. Osnovni potrebi, prenočišče ter 

hrana in pijača sta po navadi vedno zadovoljeni. Naslednji korak je socialna potreba, kar 

pomeni, da se mora gost v hotelu dobro počutiti. Če dobi poklonjen nasmeh ali preprost 

pozdrav hotelskih uslužbencev ali pa celo, da ga pokličejo po njegovem imenu, zadovolji 

potrebo po spoštovanju. Gost si vedno želi biti nastanjen v večji, lepši sobi, na dobri lokaciji. 

Ni mu dovolj preprosto prenočišče in gostinske usluge, z doživljanjem ambienta, elegance in 

ponosa namreč zadovolji potrebo po samouresničevanju (Venison 1991, 15). 
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Poleg Maslowe teorije zadovoljevanja potreb lahko v hotelirstvo prenesemo tudi dvofaktorsko 

motivacijsko teorijo Fredericka Herzberga, ki pojasnjuje, da je motivacijske faktorje možno 

razdeliti v dve skupini, in sicer higienike, za katere velja, da sami ne spodbujajo ljudi k delu, 

in motivatorje, ki pa delavce neposredno spodbujajo k opravljanju dela, kot kaže Slika 3 

(Lipičnik 1996, 166). 

 

Slika 3: Higieniki in motivatorji 

Vir: Lipičnik 1996, 169 

S pomočjo motivacijskih teorij lahko ugotovimo vzroke vedenja ljudi. Venison (1991, 26) 

navaja, da obstajajo v vsakem hotelu faktorji, ki bodo gosta zadovoljili ali pa ne. Veliko 

hotelirjev pa ima o teh faktorjih napačno predstavo. Na primer: bo gost nezadovoljen z 

nečisto sobo? Seveda. Na drugi strani pa, ali bo gost vedno zadovoljen, če bo soba čista. Ne, 

lahko da ne bo niti nezadovoljen niti zadovoljen. Prav tako je z milom in brisačami. Gost ne 

bo občutil posebnega zadovoljstva, če bodo te stvari na voljo, v primeru, da jih ne bo, pa bo 

njegovo nezadovoljstvo veliko. Faktorji zadovoljstva in nezadovoljstva so prikazani v 

preglednici 2 in 3 (Venison 1991, 27). 

 

 

* bonitete.

Nezadovoljstvo

* interni pravilniki,

* napredovanja

Točka nevtralnosti 

(zadovoljstvo - nemotiviranost)

* plačilo,

* delovni pogoji,

* nadzorniki,

MOTIVATORJI

Povečujejo zadovoljstvo, zato so pomembni za 

navdihnjeno delo in zavzet trud ter izjemne 

delovne rezultate.

HIGIENIKI

Preprečujejo nezadovoljstvo in tako 

zagotavljajo minimalen trud in povprečne 

rezultate. So nujen, a ne zadosten pogoj 

delovne uspešnosti.

DELOVNA USPEŠNOST

Motiviranost

* delovni dosežki

* odgovornost pri delu

* vsebina dela,

* priznanje za delo,

* osebnostna rast,
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Preglednica 2: Stopnje nezadovoljstva glede na različne faktorje 

 

Vir: Venison 1991, 27 

Preglednica 3: Stopnje zadovoljstva glede na različne faktorje 

 

Vir: Venison 1991, 27 

Zgornji podatki potrjujejo Maslowo teorijo, da se potrebe zadovoljujejo od nižje ravni k višji. 

Prav tako lahko vidimo povezavo s Herzogovo teorijo, da nekdo ne bo zadovoljen, če mu 

bodo zagotovljeni le minimalno potrebni standardi. 

Hotelski manager, ki misli, da so njegovi gosti zadovoljni, ker ni prejel nobene pritožbe, je v 

veliki zmoti. Gostje bodo zares zadovoljni, ko bo v hotelu vladalo prijetno vzdušje (Venison 

1991, 29). 

visoko srednje nizko

Nepravilna rezervacija ob prihodu gosta x

Umazana, neurejena soba x

Stara in poškodovana oprema v sobi x

Slaba storitev bujenja x

Samo "povprečna" hrana x

Osebje napačno naslavlja gosta x

Pomanjkanje tople vode x

odsotnost managerjev x

Dolgočasen ambient x

Neobljudena javna mesta, ni animacije x

NEZADOVOLJSTVO

visoko srednje nizko

Pravilna rezervacija x

Čista, urejena soba x

Prijazno, ustrežljivo osebje x

na voljo dovolj brisač x

Dobra storitev bujenja x

Odlična hrana x

Osebje pozna gosta po imenu x

Dovolj tople vode x

manager v kontaktu z gosti x

Lepo, stilsko opremljen hotel x

Obljudena javna mesta, kjer se vedno kaj dogaja x

ZADOVOLJSTVO
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3.2.2 Management osebja v hotelirstvu 

V kolikor hotelski manager pričakuje od svojih uslužbencev določen način obnašanja oz. 

določen odnos, jih mora o tem poučiti. Uslužbenci se učijo na dva načina: med opravljanjem 

svojega dela ali na tečajih. Učenje s pomočjo tečajev je razdeljeno na štiri dele (Venison 

1991, 41): 

 modeliranje, kjer je primerno obnašanje prikazano na posnetku, 

 iskanje vlog, kjer se udeleženci tečaja preizkušajo v različnih situacijah, 

 spodbujanje, kjer udeleženci spodbujajo drug drugega in so nato za svojo vlogo 

nagrajeni, 

 prenos znanja iz teorije v prakso. 

Ljudje smo naklonjeni k poslušanju le pod določenimi pogoji, najverjetneje ljudi z določenimi 

karakteristikami. Uslužbenci bodo bolj upoštevali managerja, ki je strokovnjak na svojem 

področju, ima boljši status ter je prijazen in pripravljen pomagati.  

Managerjeva komunikacija z uslužbenci ne sme biti omejena le na delegiranje.     

Uslužbencem mora posredovati čim več informacij, včasih celo več, kot bi bilo potrebno, oni 

pa se bodo zaradi tega počutili spoštovano.  

Dobra komunikacija je predstavljena v Sliki 4: 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Krogi informacij, potrebni za dobro komunikacijo med managerjem in 

uslužbenci 

Vir: Venison 1991, 50 

Za opravljanje svojega dela mora uslužbenec poznati veliko informacij, na primer: urnik dela, 

kje dobi uniformo, kdo je njegov nadrejeni. Med stvarmi, ki bi jih moral vedeti na primer 

postrešček, spadajo: lokacija posamezne sobe, delovni čas restavracije ipd. Stvari, ki bi jih 

NAJ BI VEDEL 

BI LAHKO VEDEL 

MORA VEDETI 
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lahko vedel, pa so na primer: ime glavnega upravitelja, specialiteta restavracije. Veliko 

managerjev pa takšnih informacij svojim uslužbencem ne prenese (Venison 1991, 51). 

Pravilna komunikacija vodi k dobrem vodenju hotela in zmanjšuje možnosti konfliktov in 

nesporazumov. Če želimo dobro hotelsko poslovanje, moramo ideje, koncepte in znanje 

prenesti na uslužbence. Za doseganje tega Baum (1995, 185) predlaga, da managerji 

uporabljajo proces “parafraziranja”. Uporablja se ga lahko na dva načina. Prvi način je, da 

pošiljatelj sporočila od prejemnika zahteva, da sporočilo ponovi na način, kot ga je razumel, 

po drugem načinu pa lahko prejemnik sporočila zahteva, da ga pošiljatelj ponovi na način, 

razumljiv prejemniku.  

Kako uspešno slovenska hotelirska podjetja uporabljajo teorijo oziroma kako se uporaba le-te 

kaže v uspešnosti poslovanja, bomo predstavili v naslednjem poglavju, kjer bomo analizirali 

obiskanost slovenskih hotelov in s tem povezane finančne kazalce in kazalnike. 
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4 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA SLOVENSKEGA HOTELIRSKEGA 

SEKTORJA 

Po podatkih Statističnega urada Slovenije število hotelirskih podjetij v Sloveniji v obdobju 

2008–2011 vsako leto narašča (Slika 5). V letu 2011 beležimo kar 21 hotelirskih podjetij več 

kot v letu 2008 (rast za 7,9 %). 

 

Slika 5: Število hotelirskih podjetij v Sloveniji 

Vir: SURS, 2011 

Po podatkih Eurostata prav tako kot pri nas rast hotelirskih podjetij v obdobju 2008–2011 

beležijo tudi na področju celotne Evropske unije, kar je glede na trenutno neugodno 

gospodarsko situacijo zelo presenetljivo (Eurostat, 2011). 

4.1 Analiza prihodov in števila nočitev 

Število turistov in s tem tudi število vseh prenočitev v Sloveniji se je zmanjšalo, in sicer je 

obisk v obdobju 2008–2010 padel za 2,5 odstotka, število prenočitev pa za 4,4 odstotka. Leta 

2009 je število prihodov sicer padlo, vendar je v naslednjem letu ponovno naraslo. Glede na 

gospodarske razmere se zdi padec prihodov turistov v obravnavanem obdobju nizek. Čeprav 

se je število prihodov turistov leta 2010 v primerjavi z letom 2009 povečalo, se število 

prenočitev turistov ni povečalo. Slednje se je zmanjšalo v celotnem obdobju analize 

(Preglednica 4). 
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Preglednica 4: Prihodi in prenočitve turistov v obdobju 2008–2010 

 

Vir: SURS, 2011 

Če se usmerimo na hotelirsko dejavnost, slika ni bistveno drugačna. Tudi tu beležimo upad 

števila turistov in števila prenočitev (Preglednica 5). Turistov, ki so obiskali hotele, je bilo v 

letu 2010 za 2,84 odstotka manj kot v letu 2008, prav tako je bilo manj nočitev za 3,28 

odstotka, vendar je ta odstotek v primerjavi s številom prenočitev v vseh nastanitvenih obratih 

v Sloveniji manjši. 

Preglednica 5: Prihodi in prenočitve turistov (hoteli) v obdobju 2008–2010 

 

Vir: SURS, 2011 

V obdobju 2008–2010 število sob ni zabeležilo takega padca kot število prihodov turistov in 

prenočitev (Preglednica 6). Število sob se je v obdobju 2008–2010 v vseh nastanitvenih 

objektih zmanjšalo le za 0,1 %, število ležišč pa se je celotno povečalo za 0,1 %. 

Preglednica 6: Število sob in zmogljivosti (ležišča) v obdobju 2008–-2010 

 

Vir: SURS, 2011 

Na podlagi primerjave števila prihodov in prenočitev turistov v vseh nastanitvenih objektih ter 

prihodov ter prenočitev turistov v hotelih (Slika 6) lahko ugotovimo, da je njuno razmerje v 

obdobju 2008–2010 praktično nespremenjeno.  

 

Prihodi turistov 3.083.713 2.984.828 3.006.272 97,5

Število prenočitev 9.314.038 9.013.773 8.906.399 95,6

2008 2009 2010 Indeks 2010/2008

2008 2009 2010 Indeks 2010/2008

Prihodi turistov 1.933.632 1.824.672 1.880.216 97,2

Število prenočitev 5.671.134 5.404.819 5.491.176 96,8

2008 2009 2010 Indeks 2010/2008

Število sob 21.720 22.004 21.697 99,9

Zmogljivosti-ležišča 48.282 48.627 48.339 100,1
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Slika 6: Primerjava med številom prihodov in prenočitev turistov v vseh nastanitvenih 

objektih ter prihodi in prenočitvami turistov v hotelih 

Vir: SURS, 2011 

Tudi primerjava števila sob in zmogljivosti vseh nastanitvenih objektov v primerjavi s hoteli 

razkriva, da bistvenih sprememb obdobju 2008–2010 ni bilo (Slika 7).  

 

Slika 7: Primerjava med številom sob in zmogljivosti vseh nastanitvenih objektov s 

številom sob in zmogljivosti hotelov 

Vir: SURS, 2011 
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Slika 8 nadalje razkriva, da tako tuji kot tudi domači turisti v večjem delu raje kot hotele za 

prenočitev uporabljajo druge nastavitvene objekte, kot so penzioni, apartmaji, turistične 

kmetije z nastanitvijo, kampi ipd. 

 

Slika 8: Primerjava med prenočitvami v hotelih in prenočitvami v drugih nastanitvenih 

objektih – delitev na domače in tuje turiste 

Vir: SURS, 2011 

Na podlagi podatkov za leto 2010 ugotavljamo, da Slovenijo obišče in pri nas prenoči največ 

italijanskih turistov (Slika 9). 

 

Slika 9: Nočitve tujih turistov v letu 2010 (deleži po državah) 

Vir: SURS, 2011 
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Petino vseh nočitev tujcev v vseh nastanitvenih objektih v Sloveniji so v letu 2010 

predstavljali turisti iz Italije, sledili so jim turisti iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Velike 

Britanije, ki so skupaj predstavljali 34 odstotkov. Turisti iz drugih držav pa so skupaj 

predstavljali nekaj manj kot polovico. 

Za hotelirje je priporočljivo, da svoje spletne strani ponujajo v številčnejših jezikih, od katerih 

sta zagotovo bolj pomembni italijanščina in nemščina, nedvomno pa tudi angleščina. 

S Sliko 10 predstavljamo gibanje števila tujih turistov (prikazujemo le države, od koder 

prihaja največ tujih turistov). 

 

Slika 10: Število nočitev tujih turistov v obdobju 2008–2010 

Vir: SURS, 2011 

Glede na leto 2008 se je število nočitev tujih turistov iz vseh navedenih držav leta 2010 

zmanjšalo. Najmanjša razlika se odraža pri turistih iz Italije, največja pa pri turistih iz 

Nemčije. Turistov iz Avstrije in Hrvaške je vsako leto manj, pri turistih iz Velike Britanije pa 

beležimo v letu 2010 glede na leto 2009 povečanje. 

Po podatkih Slovenske turistične organizacije največ tujih gostov prespi v hotelih s 3 in 4 

zvezdicami. Polovica tujih gostov v Sloveniji na dan zapravi več kot 100 evrov. Največ 

trošijo za hrano in pijačo, nato pa za oglede turističnih znamenitosti, za zabavo, nakupovanje, 

wellness storitve in rekreacijo. V tujino gredo dvakrat letno in potujejo od 4 do 11 dni 

(Slovenska turistična organizacija, 2011). 

http://www.slovenia.info/
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V nadaljevanju predstavljamo analizo poslovanja slovenskega hotelirstva na podlagi 

finančnih kazalcev in kazalnikov. 

4.2 Analiza uspešnosti poslovanja hotelirskega sektorja s kazalniki 

Kot je razvidno iz Preglednice 7, se je vrednost celotnih sredstev povečevala v celotnem 

obdobju 2008–2010 (pozitivne letne stopnje rasti). V obdobju 2008–2010 se je vrednost 

sredstev povečala za 29 %. Nasprotno se je vrednost kapitala v obdobju 2008–2010 povečala 

le za 12 %, kar pomeni, da je bil večji del rasti sredstev financiran z dolžniškimi viri 

financiranja. Celotni prihodki so se prav tako povečevali v celotnem obdobju analize (izjema 

je leto 2009, ko je hotelirska dejavnost zabeležila manjši upad). V obdobju 2008–2010 so se 

celotni prihodki povečali za 15 %. Istočasno so se povečevali tudi celotni odhodki, vendar je 

povečanje znašalo 22 % (obdobje 2008–2010). Ker celotni odhodki presegajo celotne 

prihodke, je poslovni izid hotelirske dejavnosti negativen. Vse od leta 2008 je negativen in 

vsako leto dejavnost beleži večjo izgubo. Čeprav so se sredstva povečala za 29 %, so se 

poslovni prihodki (ki naj bi bili primarni vir ustvarjanja dobička) povečali le za 12 %. Večje 

povečanje celotnih prihodkov v primerjavi s poslovnimi prihodki kaže, da so se v 

obravnavanem obdobju bolj povečali finančni ali drugi (izredni) prihodki. 

Preglednica 7: Najpomembnejše gospodarske kategorije bilance stanja in izkaza 

poslovnega izida za dejavnost hotelirstva (2008–2010) 

 

Vir: AJPES, 2011 

V kolikor analiziramo najpomembnejše odhodke, v strukturi vseh odhodkov ugotovimo, da so 

se stroški dela povečali za 16 % (obdobje 2008–2010). Obenem so se povečali tudi stroški 

amortizacije (skladno s povečanjem sredstev kot celote, saj so se naložbe nanašale na osnovna 

2008 2009

Stopnja 

rasti      

(v %)

2010

Stopnja 

rasti      

(v %)

Povprečna 

stopnja rasti 

(v %)

Indeks 

rasti

Sredstva 1.494.924.422 1.652.354.557 11% 1.933.094.908 17% 14%
129

kapital 713.150.610 716.807.244 1% 799.595.651 12% 6%
112

Celotni prihodki 451.919.478 432.743.749 -4% 517.772.453 20% 8%
115

Celotni odhodki 466.094.139 458.285.943 -2% 569.167.177 24% 11%
122

Poslovni prihodki 438.549.579 422.760.510 -4% 493.201.747 17% 7%
112

Stroški dela 139.348.145 139.711.886 0% 161.328.210 15% 8%
116

Stroški amortizacije 44.166.836 47.929.661 9% 63.335.365 32% 20%
143

Poslovni izid iz poslovanja 10.757.703 7.907.067 -26% -11.439.921 -245% -136%
-106

Čisti dobiček -18.164.214 -26.109.851 44% -51.394.724 97% 70%
283
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sredstva). V obdobju 2008–2010 so se ti povečali za 43 %. Največje povečanje je bilo 

prisotno v letu 2010.  

Poslovni dobiček se je v letih 2008 in 2009 vztrajno zmanjševal, v letu 2010 pa je dejavnost 

zabeležila izgubo iz poslovanja. Zaradi visokih finančnih odhodkov (večanje deleža 

dolžniškega financiranja) je čisti poslovni izid še precej nižji. Večanje finančnih odhodkov 

(ob predpostavki, da so finančni in drugi prihodki ter drugi odhodki zanemarljivi) je razvidno, 

v kolikor primerjamo razliko med poslovnim izidom iz poslovanja in čistim poslovnim 

izidom. V letu 2008 je absolutna razlika znašala nekaj manj kot 7,5 milijonov, v letu 2010 pa 

že skoraj 40 milijonov.  

Čeprav se je število zaposlenih v obdobju 2008–2010 zmanjšalo za 2,2 % (Preglednica 8), so 

se stroški dela povečali za 16 % (Preglednica 7). V obdobju 2008–2010 se je število 

zaposlenih zmanjšalo za 114, število novoustanovljenih gospodarskih družb pa povečalo za 

34
1
.   

Preglednica 8:  Število zaposlenih in število hotelirskih podjetij po letih od 2008 do 2010 

 

Vir: AJPES, 2011 

Evropska komisija za potovanja (ang. European Travel Commision) na ravni Evrope je za leto 

2011 napovedala 3,7 % rast mednarodnih prihodov, kar pomeni, da se dejavnost turizma 

počasi le vrača na raven iz 2008 (Svetovna turistična organizacija, Trends & Prospects, 2011). 

Rezultati na ravni EU za 2011 kažejo, da je bila rast zasedenosti hotelskih kapacitet 3,8 % in 

je bila kot taka boljša kot pred nastopom krize (Eurostat, 2012).  

Na podlagi analize ključnih kazalcev in kazalnikov v nadaljevanju predstavljamo ključna 

problemska področja v dejavnosti hotelirstva. 

4.3 Ključna problemska področja 

Delež lastniškega financiranja se je v obdobju 2008–2010 občutno zmanjšal (7 odstotnih 

točk). Na poslabšanje rezultatov opozarjata koeficienta celotne gospodarnosti (razmerje med 

celotnimi prihodki in odhodki) in gospodarnosti poslovanja (razmerje med poslovnimi 

                                                 
1
 Metodologija AJPES-a ni popolnoma enaka metodologiji Statističnega urada Republike Slovenije 

leto št. zaposlenih stopnja rasti št. zaposlenih stopnja rasti

2008 8076 274

2009 8137 0,8 294 7,3

2010 7962 -2,2 308 4,8

ZAPOSLENI PODJETJA
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prihodki in poslovnimi odhodki) (Preglednica 9). Kritično je predvsem dejstvo, da je izguba 

prisotna na področju poslovne dejavnosti (prodaje proizvodov ali storitev). To dokazuje, da 

hotelirska dejavnost posluje s previsokimi stroški poslovanja ob dani ravni prihodkov ali s 

storitvami (sekundarno tudi s proizvodi), ki vsebujejo prenizko dodano vrednost ob dani ravni 

odhodkov. Možnosti za izboljšave sta torej le dve: znižanje stroškov poslovanja ali uvedba 

storitev in proizvodov z višjo dodano vrednostjo. 

Preglednica 9:  Najpomembnejši kazalniki v hotelirski dejavnosti (2008–2010). 

 

Vir: AJPES, 2011 

Analiza temeljih kazalnikov poslovanja opozarja na neuspešno poslovanje hotelirske 

dejavnosti. Temeljna kazalnika rentabilnosti ROE (dobičkonosnost kapitala) in ROA 

(dobičkonosnost sredstev) opozarjata, da hoteli ne ustvarjajo donosa za lastnike (podatki 

ROE) in obenem tudi ne ustvarjajo dobička z angažiranimi sredstvi (podatki ROA). Rezultati 

so se po letu 2008 precej poslabšali. 

Zelo zaskrbljujoče je poslabšanje profitne marže, ki je v letu 2010 znašala -9,9 odstotkov. Na 

problematiko dobičkonosnosti storitev ali proizvodov je opozoril že negativni poslovni izid iz 

poslovanja. 

Temu ustrezno v nadaljevanju predstavljamo možne ukrepe za povečanje uspešnosti 

poslovanja slovenskega hotelirskega sektorja. Izhajamo predvsem iz dobre prakse tujih 

hotelirskih podjetij. 

2008 2009 2010

Povprečna 

stopnja rasti 

(v %)

Delež lastniškega financiranja 47,7 43,4 41,4 -7%

Koeficient celotne gospodarnosti 0,97 0,94 0,91 -3%

Koeficient gospodarnosti poslovanja 1,03 1,02 0,98 -2%

Delež stroškov dela v poslovnih odhodkih 32,57 33,68 28,34 -6%

Delež stroškov dela in stroškov amortizacije v poslovnih odhodkih 42,9 45,23 39,47 -4%

ROA -1,3 -1,7 -6,4 -154%

ROE -2,6 -3,7 -2,7 -35%

Profitna marža -4 -6 -9,9 -58%

Prihodki na zaposlenega 55.959 53.183 65.032 9%

Dodana vrednost na zaposlenega 26.245 25.121 28.997 6%
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5 MOŽNOSTI ZA POVEČANJE USPEŠNOSTI POSLOVANJA SLOVENSKEGA 

HOTELIRSKEGA SEKTORJA 

V slovenskem hotelirskem sektorju prevladuje sezonskost poslovanja. Hoteli so najbolj 

obiskani v poletnem času, času počitnic in dopustovanja, v preostalem času pa je obiskanost 

bistveno manjša (Statistični urad Republike Slovenije, 2011). Kljub temu pa so visoki stalni 

stroški na gosta konstanta v poslovanju vsakega hotela. Hotelirska dejavnost namreč zahteva 

velike investicije v osnovna sredstva, ki pa so zaradi sezonske spremenljivosti povpraševanja 

slabo izkoriščena.  

Stalni stroški ostajajo enaki skozi vse leto ne glede na to, koliko gostov ima hotel. V celotnem 

letu se torej stalni stroški, zaradi sezonskosti, porazdelijo na premajhno količino gostov. 

Na dolgi rok mora podjetje, zato da je lahko uspešno, z ustvarjenimi prihodki pokriti vse 

stroške. Na kratek rok (predvsem takrat, kadar je obisk gostov manjši in s tem v zvezi 

hotelske kapacitete nezasedene), pa vsaka prodana soba, katere ustvarjeni prihodek presega 

višino mejnih stroškov, ki so z zasedenostjo te sobe povezani, ustvarja dodatni dobiček. Do 

kakšne ravni je posamezni hotel pripravljen spustiti ceno, je odvisno tudi od politike 

oblikovanja prodajne cene.   

Dobiček podjetja lahko povečamo s povečanjem prihodkov ob danih stroških ali pa z 

zniževanjem stroškov ob danih prihodkih, na temeljnih področjih poslovanja hotela, ki so:  

 upravljanje s človeškimi viri, 

 zasnova in izvajanje operativne dejavnosti, 

 informacijske tehnologije, 

 marketing in prodaja. 

5.1 Upravljanje s človeškimi viri 

Osebje hotela bi se moralo nenehno izobraževati. Ne samo spodnji in srednji razred osebja. 

Vsi – vključno z managerji. Kdo najbolj potrebuje nadaljnja izobraževanja in kdo je potreben 

posebne pomoči, lahko določimo z ocenjevanjem uspešnosti. Zaposlovanje nove delovne sile 

nas zagotovo stane več, kot če izobrazimo in izpopolnimo obstoječe zaposlene, hkrati pa 

lahko obstoječe zaposlene izobrazimo na natanko tistih področjih, za katere jih potrebujemo. 

Baum (1993, 68) navaja naslednje metode dodatnega izobraževanja v hotelirstvu: 

 Premik; vsak od zaposlenih naj bi določen čas preživel na drugem delovnem mestu, to 

predvsem pomaga pri razumevanju pomembnosti komunikacije med osebjem. 

 Razvoj osebja; je dolgotrajen proces, ki se nanaša na osebno rast in doseganje 

potencialov posameznika. 
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 Izobraževanje; je tesno povezano s samim razvojem osebja in pomeni pridobivanje tako 

teoretičnega kot tudi praktičnega znanja. 

 Spoznavanje; se po navadi nanaša na novo zaposlene in se deli na dve vrsti. Prva je 

spoznavanje zgodovine, vizije in ciljev hotela, druga pa spoznavanje samega poslovanja 

(sodelavcev, standardov, prostorskih spoznavanj hotela). 

 Razvoj hotela; je proces, ki za izboljšanje učinkovitosti hotelskega poslovanja vključuje 

širok spekter strategij. Lahko se osredotoča na posameznike, določene skupine ali pa gre 

celo za interakcijo med posameznikom in skupino. 

 Usposabljanje; je osredotočeno na pridobivanje znanja in izkušenj osebja na točno 

določenem področju.  

Usposabljanje je lahko uspešno le, če imajo zaposleni interes. Konstantno jih moramo 

motivirati in po usposabljanju še vedno določen čas kontrolirati. 

5.1.1 Primeri dobrih praks upravljanja s človeškimi viri 

Največja svetovna hotelirska podjetja uporabljajo različne prakse ravnanja s človeškimi viri, s 

čimer želijo povečati svoje konkurenčne prednosti. Kot navajajo Jermanova in drugi (Jerman, 

Uran in Radič 2007), so najboljše prakse človeških virov v hotelirstvu sistematično razdeljene 

v pet kategorij: razvoj vodilnega kadra, usposabljanje in razvoj zaposlenih, delegirano 

avtonomijo, nagrajevanje zaposlenih in upravljanje s stroški dela. V Preglednici 10 

prikazujemo primere dobre prakse v svetovno znanih hotelirskih podjetjih. Na podlagi 

Preglednice 10 lahko ugotovimo, da je skrbi za zaposlene namenjena velika pozornost. 
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Preglednica 10: Primeri dobrih praks upravljanja s človeškimi viri 

 

Vir: Jerman, Uran in Radič 2007 

5.1.2 Zaposlovanje sezonske delovne sile 

Dandanes je zelo razširjena oblika zaposlovanja sezonske delovne sile zaposlovanje 

študentov, ki pa ima svoje prednosti in slabosti: 

NAZIV OPIS PRIMERA IZVEDBENA METODA

Vodstvo

Marriott 

International

Za razvoj vodilnih kadrov

uporabljajo različne metode

ocenjevanja, s katerimi želijo

zagotoviti, da bodo bodoči vodje

razvili potrebno znanje in

kompetenco.

Razvili so sistem za

prepoznavanje in izobraževanje

vodij, z uporabo zunanjih in

notranjih raziskav in najboljših

praks. Uporabljajo evalvacije

višjih vodij za oblikovanje

razvojnih načrtov in usmerjanje

kadrov.

Simpson House 

Inn

Lasten program, ki vključuje

testiranje, komuniciranje, znanje

jezikov in svetovanje osebja.

Moduli izobraževanja vključujejo

raznolike inovativne aktivnosti, ki

izboljšujejo razumevanje o

poslovanju podjetja in zvišujejo

samozavest zaposlenih.

Ritz - Carlton 

Tysons Corner

Odgovornost in sprejemanje

odločitev so zaupali "navadnim"

zaposlenim in ukinili vodstvene

položaje.

S sodelovanjem zaposlenih so

določili naloge, ki jih je treba

prenesti na člane osebja.

Rodeway Inn 

International

Program namenjen dvigovanju

zadovoljstva zaposlenih po

katerem nagrajujejo odlično

storilnost.

Oblikovali so mesečni proračun

od 100 do 150 $ nagrade,

značke in nedraga darila za

zaslužne zaposlene.

Sheraton - Denver 

West

Dve osebi si delita eno mesto

vodje prodaje, tako izkoristijo

energijo in izkušnje dveh

sezonskih managerjev za delo

enega.

Izbrali so nadarjeno osebje in se

dogovorili, da bo delo plačano

na uro. Izvedli so 90 dnevno

poskusno dobo.

Usposabljanje in razvoj zaposlenih

Delegirana avtonomija

Nagrajevanje zaposlenih

Upravljanje s stroški dela
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 Tovrstna oblika zaposlitve je zelo fleksibilna, študent je zaposljiv takoj, kar pomeni, da je 

lahko s tovrstno obliko zaposlitve potreba po delovnem mestu takoj zadoščena. 

 Zelo pomemben je finančni dejavnik. Študentsko delo je cenejše in zagotovo ena izmed 

možnosti zniževanja stroškov. 

 Študentje so izobražena delovna sila, v organizacijo prinesejo sveže, novo in kompleksno 

teoretično znanje. Prinesejo pa tudi izkušnje iz drugih podjetij. 

 Največja slabost pri zaposlovanju študentov je zagotovo nezanesljivost, saj lahko 

opravljanje dela odpovejo kadarkoli, delodajalcu pa niso odgovorni za kakovost 

opravljenega dela. 

 Problematično je tudi varovanje zaupnih podatkov, saj študentje nimajo pogodbe in s tem 

tudi ne konkurenčne klavzule in tako niso zavezani k molčečnosti. 

 Vsakega novega delavca je potrebno dodatno izobraziti in seznaniti s poslovanjem 

organizacije, kar prinese določen strošek. 

Vezano na zadnjo alinejo pa Baum (1993, 48) izpostavlja, da bi morali biti stroški 

izobraževanja nove delovne sile vedno izraženi v svoji računovodski postavki in ne “skriti” 

pod postavko zaposlovanja. 

V hotelski verigi Four seasons je program izobraževanja vsakega novega zaposlenega 

sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Praktični del traja dvanajst tednov in vključuje 

širok nabor strokovnih aktivnosti, katerih veliko vodijo prav managerji. Teoretični del traja 

trideset ur, in sicer vključuje tako teorijo s področja funkcije novega zaposlenega kot tudi 

teorijo delovanja drugih funkcij. Nato sledi še faza opazovanja, ki pomeni štiriindvajseturno 

nastanitev v hotelu z namenom, da na novo zaposlena oseba občuti odnos hotela do svojih 

gostov ter s tem hotelsko filozofijo in standarde (Kusluvan, Kusluvan, Ilhan in Buyruk 2010). 

V hotelirstvu so zakonsko obvezna izobraževanja na primer varstvo pri delu in Haccp (Hazard 

Analysis Critical Control Point – mednarodna metoda zagotavljanja varne prehrane). Zdi se, 

da so jezikovna izobraževanja sekundarnega pomena. Kljub vsemu pa so za delavce v 

hotelirstvu nujna. Kot odgovor na vse večji pomen turistov iz Rusije ter potenciala Kitajcev bi 

bilo poznavanje njihovega jezika velika priložnost.  

5.2 Zasnova in izvajanje operativne dejavnosti 

Vrednost hotela ali hotelske blagovne znamke temelji na standardih poslovanja, ki so pri 

hotelskih verigah natančno opisani v priročnikih. Vsi zaposleni so dolžni izvajati vse točno 

opisane procese, navedene v tem priročniku. V prvem delu priročnika so navedeni tehnični 

standardi in pogoji, v drugem delu pa so natančno popisani hotelski procesi in delovne naloge 

zaposlenih (Šprajc 2007, 32–33). 
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Podjetje Sava Hoteli, ki je vodilno hotelirsko podjetje v Sloveniji, področja poslovanja deli 

na: upravo, kontroling, finance, računovodstvo, upravljanje kakovosti, pravno pisarno, 

investicije in vzdrževanje, upravljanje s človeškimi viri, nabavo, prodajo, marketing in 

informacijsko podporo. 

Hilton (kot ena svetovno najuspešnejših hotelskih verig) pa svoja področja poslovanja deli na: 

administrativni management, program identitete blagovne znamke, pozicioniranje storitev ali 

oblikovanje spleta ponudbe, marketing, standarde rezervacijskega sistema, upravljanje z 

nepremičninami, finance, krizni management, upravljanje kakovosti, upravljanje s 

kongresnimi kapacitetami, upravljanje s človeškimi viri, storitve hotelskega gospodinjstva, 

vzdrževanje, varnost in varovanje, nabavo, hotelska vozila, odnose z gosti in komunikacijske 

povezave. 

Glede na razliko v velikosti obeh podjetij je več področij poslovanja pri hotelski verigi Hilton 

seveda logično, vendar pa menim, da sta področji poslovanja odnosi z gosti in pozicioniranje 

storitev ali oblikovanja ponudbe zelo pomembni in bi ju morala vključevati vsa (vsaj večja) 

hotelirska podjetja tudi v Sloveniji. 

5.3 Informacijske tehnologije 

V današnjem času spletnega poslovanja bi morali vsi hoteli imeti možnost spletne rezervacije. 

Z izjemo manjših butičnih hotelov velika večina hotelov v Sloveniji sledi trendom in ponuja 

to možnost. 

Kimesova (1997, 6) navaja, da bi za optimalno poslovanje moral vsak informacijski sistem 

hotelskega managementa obvladovati: 

 segmentacijo trga, 

 podatke o preteklem povpraševanju, vzorcih rezervacij in napovedovanje povpraševanja, 

 metode in načela oblikovanja cene. 

5.3.1 Segmentacija trga 

Hotelski trg je mogoče segmentirati po različnih kriterijih. Hotelske goste največkrat delimo 

na poslovne goste in goste, ki potujejo v prostem času. Deliti pa jih moramo tudi po njihovih 

demografskih in psihografskih značilnostih, torej po starosti, času prihoda, načinu rezervacije, 

pripravljenosti za plačilo, raznolikih potrebah in drugih značilnostih obnašanja (Nickerson 

Polovitz 1996, 25). 

5.3.2 Napovedovanje povpraševanja in rezervacije 

Vsak hotel ima oziroma naj bi imel sistem, ki omogoča izvajanje rezervacij in kontrolo 

razpoložljivih zmogljivosti. Hotelske verige imajo običajno svoje rezervacijske sisteme, ki 
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omogočajo povezavo hotelskih rezervacij v skupnem sistemu in sprotno preverjanje 

razpoložljivih zmogljivosti. 

V dobi elektronskega poslovanja moramo gostu nujno omogočiti rezervacijo preko spletnih 

strani in s tem takojšnjo potrditev rezervacije, kar zagotovimo s podporo ustreznega 

informacijskega sistema. S pomočjo takšnega sistema, ki nam hkrati omogoči tudi 

spremljanje in različne statistične analize preteklih rezervacij, lahko izoblikujemo natančnejše 

napovedi povpraševanja. 

5.3.3 Načela oblikovanja cene 

Hotelirji po navadi tistim, ki sobe rezervirajo kasneje, le-te ponujajo po višjih cenah. Koliko 

sob torej prihraniti za take kasnejše rezervacije, ki so sicer negotove, vendar pa prinašajo večji 

izplen na sobo (Mihalič 2000, 8). Pri oblikovanju cene je zopet zelo pomembna segmentacija 

trga. Koliko hotelskih sob bomo prodali določenemu segmentu in po kakšni ceni, je 

najpomembnejša odločitev. Tudi tu nam v pomoč pride ustrezen informacijski sistem, s 

pomočjo katerega lahko naredimo analize, koliko »last minute« rezervacij smo imeli v 

preteklem obdobju in kakšen bi bil izplen, če bi prihranili manj sob oziroma več sob. 

5.4 Marketing in prodaja  

Bull (1995, 56) pravi, da okoli 80 odstotkov hotelskega oglaševanja ne doseže svojega 

namena in da morajo za uspešnost oglaševanja biti upoštevani trije kriteriji: a) ustreznost 

sporočila; oglasno sporočilo mora zadovoljiti princip AIDA – Attention, Interest, Desire, 

Action. Vzbuditi mora pozornost ciljne skupine, obdržati njihovo zanimanje, ustvariti željo in 

doseči ukrepanje, b) izbira ustreznega medija; za prenos oglasnega sporočila ciljni skupini je 

potrebno izbrati medij, ki ustreza kreativi sporočila in ne presega meje oglaševalskega 

proračuna, c) izbira ustreznega časa; v hotelirstvu je še posebej izrazita sezonskost.  

Ne glede na dejstvo, ali hotel pripada katerikoli hotelski verigi ali ne, mora imeti oddelek za 

marketing in prodajo, seveda pa hotelske verige omogočajo dodatna in kakovostnejša orodja 

za trženje. Naloge oddelka za marketing in prodajo bi morale vključevati naslednje aktivnosti: 

 skrb za večjo prepoznavnost in uveljavljenost blagovnih znamk, 

 natančno tržno pozicioniranje hotela, 

 uvajanje novih produktov na trg in pripravljanje specifičnih tržnih prijemov, 

 usklajevanje tržnih aktivnosti, kot so sejmi, borze in pogajanja z večjimi partnerji, 

 skrb za razvoj skupnih hotelskih informacijskih sistemov in  internetnih strani,  

 skrb za razvoj in delovanje programov zvestobe (ang. customer care relationship 

management), ki je še posebej zahtevna, ko gre za različne lokacije, države ali celo 

kontinente. 
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Gostje, ki se redno vračajo in so tudi tisti, ki vplivajo na to, da tudi ljudje okoli njih začno 

uporabljati iste hotele, bi morali biti deležni posebnih ugodnosti in privilegijev. To je bistvo 

vseh programov za zvestobo, s katerimi se lahko pohvalijo globalna hotelirska podjetja. 

Najboljši program zvestobe je razvilo podjetje Intercontinental, ki je s svojim programom 

zvestobe prejelo svetovno nagrado za najboljši sistem v tej panogi (Slika 11).  

Članstvo programa zvestobe Priority Club Rewards podjetja Intercontinental je brezplačno. 

Obstajajo tri stopnje članstva: Club, Gold Elite in Platinum Elite, katere dosežemo glede na 

število nočitev, ki smo jih imeli v enem letu. Vsaka stopnja nudi različne ugodnosti. Vse tri 

stopnje omogočajo zbiranje točk ali letalskih milj, ki nikoli ne potečejo. Pridobljene točke 

kasneje lahko unovčimo za brezplačne nočitve ali letalske prevoze in pa posebne ponudbe pri 

različnih nakupih, na primer elektronskih in gospodinjskih aparatov, brezplačne naročnine 

različnih revij, posebne gostinske ponudbe ipd. S članstvom nam v vseh treh stopnjah pripada 

kasnejša ura t. i. check out-a, vsako jutro brezplačno prejmemo dnevni časopis, telefoniramo 

pa tudi brezplačno. Članstvo stopnje Gold Elite in Platinum Elite nam nudi povečanje 

osnovno pridobljenih točk, in sicer za 10 odstotkov v stopnji Gold Elite in kar 50 odstotkov v 

stopnji Platinum Elite. Obe omenjeni stopnji nam omogočata tudi pripritetni t. i. check-in. 

najvišja stopnja članstva Premium Elite pa dodatno omogoča brezplačno sobo z višjim 

standardom in zagotovilo, da želeno sobo vedno dobimo, v kolikor le-to rezerviramo vsaj 72 

ur pred prihodom. 

 

Slika 11: Vstopna spletna stran programa zvestobe podjetja Intercontinental 

Vir: Intercontinental Hotels Group, 2011 
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6 SKLEP 

Hotelirsko podjetje mora konstantno stremeti k prilagajanju svoje ponudbe okolju in novim 

zahtevam gostov. Za uspešno konkuriranje na trgu je uporaba sodobnih managerskih orodij 

nujna. Ponudba na trgu je vedno večja, gost pa iz dneva v dan bolj zahteven. 

V tej nalogi sem skozi teorijo poskušala predstaviti učinkovito poslovanje hotela. Ugotovila 

sem, da je za dobro poslovanje hotela nujno poznavanje zunanjega okolja, človeških virov ter 

tehnične infrastrukture. Hotelski manager mora konstantno skrbeti za zadovoljevanje potreb 

gostov, izboljševanje produktivnosti zaposlenih in v smislu dobrega gospodarja upravljati s 

premoženjem hotela. Samo s povezavo teh treh komponent je manager lahko uspešen in lahko 

zagotovi kvalitetno poslovanje, s čimer ustvarja dobiček. 

Uspešnost poslovanja slovenskega hotelirskega sektorja sem preverila z analizo uspešnosti 

poslovanja v obdobju 2008–2010. Statistični podatki kažejo porast števila hotelirskih podjetij. 

V letu 2009 je bil prisoten manjši upad števila turistov in števila prenočitev tako v hotelih kot 

tudi v drugih nastanitvenih objektih. Leta 2010 pa se je število turistov ponovno povečalo. 

Razmerje med prihodi in prenočitvami turistov v vseh nastanitvenih objektih ter prihodi in 

prenočitvami turistov v hotelih se v obdobju 2008–2010 skoraj ne spreminja. Nadalje 

ugotavljam, da naše hotele obiskuje največ tujih turistov iz sosednjih držav (Italije in Avstrije) 

ter da so najbolj obiskani hoteli s štirimi in tremi zvezdicami. 

Uspešnost poslovanja slovenskega hotelirskega sektorja v obdobju 2008–2010 sem preverila 

tudi s kazalniki, ki so pokazali, da je bil večji del rasti sredstev financiran z dolžniškimi viri 

financiranja. Celotni odhodki so presegali celotne prihodke in poslovni izid hotelirske 

dejavnosti je bil negativen vse od leta 2008, dejavnost pa vsako leto beleži večjo izgubo. 

Poleg amortizacije so se največ povečali stroški dela, kar me preseneča, saj v analiziranem 

obdobju beležimo zmanjšanje števila zaposlenih. Hotelirska podjetja bi morala znižati stroške 

poslovanja ali pa uvesti nove storitve z višjo dodano vrednostjo.  

Pri pregledu primerov dobrih praks iz tujine sem v primerjavi s slovenskimi hotelirskimi 

podjetji ugotovila, da je v Sloveniji premalo pozornosti posvečene področju odnosov z gosti 

in pozicioniranju storitev ali oblikovanja ponudbe. Med področji poslovanja podjetja Sava 

hoteli, ki je vodilno hotelirsko podjetje pri nas, namreč omenjenih področij v letnem poročilu 

ne navaja. Osebje hotela bi se moralo konstantno izobraževati in usposabljati. Dandanes je pri 

nas zelo razširjena oblika zaposlovanja zaposlovanje študentov, kar sicer ustreza sezonskosti 

poslovanja. V tem smislu morajo hotelirska podjetja poskrbeti za ustrezna izobraževanja 

študentov. 

V dobi elektronskega poslovanja morajo hoteli gostom nujno omogočiti rezervacijo preko 

spletnih strani in s tem takojšnjo potrditev rezervacije, kar lahko zagotavlja ustrezno 
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izpopolnjen informacijski sistem. V sklopu marketinga in prodaje bi poudarila nujnost 

programa zvestobe, posebne ugodnosti in privilegije, ki jih uživajo gostje, ki se vračajo. 

Glede na razvoj slovenskega turizma in njegov potencial bi lahko tudi hotelirstvo v Sloveniji 

imelo svetlo prihodnost. Seveda pa je ta prihodnost odvisna od načina poslovodenja 

hotelirskih podjetij. Z upoštevanjem možnosti, navedenih v nalogi, lahko marsikatero 

slovensko hotelirsko podjetje pridobi konkurenčno prednost in tako okrepi svoj položaj na 

trgu. 
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