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POVZETEK 

Glavni namen magistrske naloge je opredeliti dejavnike kakovostno opravljene storitve in 

ugotoviti njihov vpliv na dodano vrednost poslovanja v turističnih nastanitvenih obratih ter 

nakazati možne razrešitve za izboljšanje stanja. S kvantitativno raziskavo smo s pomočjo 

vprašalnika preučevali korelacijo med managementom celovite kakovosti in uspešnostjo 

poslovanja, ki smo jo opredelili s finančnim kazalnikom dodane vrednosti. Podatke smo 

zbirali na cenzusu 366 počitniških, prehodnih, poslovnih in drugih hotelov ter ostalih 

podobnih nastanitvenih obratov. Izidi iz statistične analize pridobljenih podatkov in 

preverjanja hipotez so pokazali, da management celovite kakovosti vpliva na višino dodane 

vrednosti in s tem na uspešnost poslovanja obrata. V zaključnem delu naloge smo na podlagi 

ugotovitev iz raziskave oblikovali priporočila za doseganje trajnostne kakovosti organiziranja 

procesov in s tem učinkovitejše poslovanje turističnih nastanitvenih obratov. Izidi iz raziskave 

bodo koristni za vse tiste, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in 

kontroliranjem kakovosti storitev v turistični dejavnosti.  

Ključne besede: anketa, dodana vrednost, kakovost, management, raziskava, storitve, 

strategija, turizem 

SUMMARY 

The main purpose of the master thesis is to identify the factors of quality services and 

determine their effect on the business value-added in tourist accommodation establishments 

and to indicate possible solutions to improve the situation. Based on the quantitative study 

using a questionnaire, we studied the correlation between Total Quality Management and 

efficiency of business operations, which we identified with the financial indicator of value 

added. Data includes 366 individual holiday, transient, business and other hotels, and other 

similar establishments. Results from data statistical analysis and verifying hypotheses showed 

that the Total Quality Management affects the level of value added and hence the 

performance of the establishment. In the final part of the thesis, based on the findings from 

the survey, we have made recommendations to achieve a sustainable quality of organizing 

processes and thus more efficient operation of tourist accommodation facilities. Results from 

the research will be useful for all those involved in planning, organizing, managing and 

controlling service quality in tourism sector. 
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1 UVOD 

Globalizacija, osamosvojitev Slovenije in nato njeno odpiranje svetu so dejavniki, ki so 

močno vplivali tudi na delovanje organizacij v turistični dejavnosti. Gost je in bo ostal 

najpomembnejša oseba in končni sodnik kakovosti v hotelu ter drugih nastanitvenih obratih. 

Za doseganje celovite kakovosti je potrebno stalno prilagajanje, spremljanje, ugotavljanje ter 

zagotavljanje odziva na povratne informacije gostov, zaposlenih ter drugih povezanih 

interesnih skupin. Pri tem je nujno poznavanje ključnih dejavnikov, ki poglavitno vplivajo na 

raven dosežene kakovosti. V nadaljevanju podrobneje opisujemo problem, namen, cilje ter 

raziskovalne hipoteze magistrske naloge. Opredelili smo tudi omejitve in predpostavke 

raziskave ter opisali metode raziskovanja. 

1.1 Opredelitev problema in področja raziskovanja 

V turizmu se kakovost opredeljuje kot tista tržna kategorija in lastnost turističnega proizvoda, 

ki ponazarja doseganje, preseganje zahtev, potreb in pričakovanj gostov. Turistični proizvodi 

so proizvedeni in potrošeni istočasno (Uran in Conti 2006, 4).  

Prav zaradi te specifike, ki je značilna za turistično dejavnost in se po tem izrazito razlikuje od 

drugih, nas bo zanimalo, koliko se tega zavedaj management oziroma predstavniki vodstva za 

kakovost nastanitvenih obratov v slovenskem turističnem prostoru. 

Osrednja turistična organizacija na trgu turističnih gostinskih storitev je turistični hotel. 

Združuje vse tri vrste osnovne gostinske dejavnosti: prenočevanje ter strežbo jedi in pijač. 

Takšni so predvsem sezonski hoteli in hoteli na turističnih destinacijah. Tudi za tiste hotele, ki 

so namenjeni lokalnemu prebivalstvu, veljajo nekatere take značilnosti poslovanja kot za 

turistične hotele. Po definiciji Mihaličeve (2002, 4) gostinska podjetja združujejo hotele, 

restavracije, kavarne in druga podjetja, ki temeljijo na gostoljubnosti do gostov.  

V nalogi smo se osredinili na hotelska podjetja ter njim podobne nastanitvene obrate. Na 

splošno smo uporabljali izraze hotel, nastanitveni obrat ali organizacija. V praksi ta skoraj 

vedno združujejo tako storitve prenočevanja kot storitve, vezane na strežbo jedi in pijač. Za 

lažje razumevanje smo opredelili nekaj osnovnih značilnosti turistične nastanitvene 

dejavnosti, predvsem tiste, ki bistveno vplivajo na uspešnost poslovanja. Te so predvsem 

fiksna zmogljivost, neobstojnost in kratkotrajnost storitev, neenakomerno povpraševanje, 

širok izbor storitev, nemudnost storitev, delovna intenzivnost, lokacija, relativna majhnost 

podjetij, združeni proizvodnja in potrošnja, kapitalna intenzivnost ter velik delež stalnih 

stroškov v celotnih stroških.  

Na poslovanje turističnih organizacij in njihovo uspešnost vpliva njihova sposobnost, da se 

identificirajo in nenehno prilagajajo spremembam v poslovnem okolju. Zato je zanje 
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pomembno, da v njih vseskozi sledijo novim trendom na turističnem trgu in se pripravijo na 

nevarnosti in skušajo čim bolj izrabiti priložnosti, ki jih ti prinašajo (Mihalič 2002, 195198). 

Pri vsem tem pomembno vlogo odigra zavedanje managementa nastanitvenih obratov, da le 

nenehno izobraževanje, usposabljanje ter visoka stopnja osebne pripadnosti vseh zaposlenih, 

ki z zadovoljstvom opravljajo svoje delovne naloge, zagotavlja kakovostno izvedene storitve 

ter s tem posledično zadovoljne goste.  

Kakovost storitve se odraža v subjektivnem zaznavanju pričakovanj porabnikov. Da bi 

storitvena organizacija izboljšala kakovost svojih storitev, mora razumeti, kako porabniki 

presojajo izvajanje storitvenega procesa in njegov izid, to je storitev. Kakovost storitve lahko 

organizacija izboljša s popolno predanostjo vseh zaposlenih sprejetemu konceptu storitve. 

Izboljšanje kakovosti storitve je učinkovito sredstvo za povečanje vrednosti porabnikom in 

storitveni organizaciji. Ključni izziv je, da si ta ustvari zadovoljne porabnike, ki bodo 

pripravljeni plačati za kakovostno storitev ustrezno ceno, saj so prav porabniki končni 

ocenjevalci kakovosti. V organizaciji lahko uporabijo več modelov za opredelitev, 

ocenjevanje in obvladovanje kakovosti svojih storitev, da bi ugotovili vrzeli med pričakovanji 

porabnikov in njihovim zaznavanjem izvedene storitve. Garancija za kakovost storitve je 

nedvomno orodje za ohranjanje zvestobe porabnikov, zlasti če jo storitvena organizacija tudi 

v celoti izpolni (Potočnik 2004, 116). 

Za visoko dodano vrednost ter poslovno rast in uspešnost organizacij so zadolženi in 

odgovorni predvsem lastniki ter od njih pooblaščeni managerji (tudi: uprava), zaposleni in 

drugi financerji posamezne organizacije (Buležan 2008, 383).  

Prvi in osnovni pogoj, da se v organizaciji pripravijo na uspešno ter konkurenčno sposobnost, 

je oblikovanje jasnih razvojnih smotrov in ciljev. Lastniki določijo smotre, ki naj jih dosegajo, 

management pa načrtuje cilje v skladu s smotri in strategije za doseganje teh ciljev (Tavčar 

2006, 177).  

Danes je strategija zagotavljanja managementa celovite kakovosti ena izmed poglavitnih pri 

snovanju in doseganju postavljenih ciljev v organizaciji. 

Management celovite kakovosti v hotelih obsega vsa področja poslovanja, kar najbolje 

prikazuje popis vrste hotelskih standardov: npr. standardi v izgradnji hotelske infrastrukture, 

standardi opreme in ureditve prostorov v hotelih, standardi procesov dela v hotelu, standardi 

komuniciranja in poslovne etike, standardi kakovosti gostinskih izdelkov in hotelskih storitev 

ter ostali standardi. Iz vsega navedenega sledi, da naj bi bili zaposleni sodelavci v turizmu in 

hotelirstvu brezhibni. Poleg popolnih zaposlenih je pomembno tudi zavedanje, da so standardi 

temelji hiše, pri čemer je management celovite kakovosti streha hiše (Avelini Holjevac 1998, 

6370). 
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Celovita kakovost hotelskih storitev tako zajema brezhibno delovanje organizacije, brezhibne 

zaposlene, brezhibne izdelke in storitve, razreševanje vseh problemov gostov takoj, ko se 

pojavijo, vljudno obnašanje, zaupanje v hotelsko osebje, varnost gostov, spoštovanje časovnih 

terminov, pravšnje razmerje med ceno in ravnijo kakovosti hotelskih storitev, preprečevanje 

morebitnih napak osebja, dobro informiranje gostov itd. »Kakovost se vidi, sliši in občuti,« 

pravi Ivankovičeva (2001, 566). 

Medlik (1996, 211) navaja, da je turistični proizvod sestavljen iz petih komponent, ki vplivajo 

na zadovoljstvo ali nezadovoljstvo kupca in s tem zanj ustvarjajo vrednost. Te so: lokacija, 

zmogljivosti, npr. nastanitvene, prehrambne, rekreacijske, ugled destinacije, cena in način 

izvajanja storitev. Nastanitveni obrat lahko vpliva le na način izvajanja storitev oziroma lahko 

z izboljšanjem te komponente z najmanjšim finančnim vložkom doseže največje povečanje 

vrednosti za gosta in s tem višjo dodano vrednost organizacije.  

V preteklosti je prevladovala delitev turistične ponudbe na fizične proizvode, storitve in 

naravne dobrine. Kasneje je bila uvedena nova delitev, in sicer na primarno in sekundarno 

turistično ponudbo. Primarna turistična ponudba obsega tiste dobrine, ki niso proizvod dela ali 

ki jih človek ne more več proizvajati v enaki kakovosti in z enako uporabno vrednostjo. 

Sekundarna turistična ponudba pa zajema tiste turistične dobrine, ki so proizvod dela in ki jih 

človek ob drugih nespremenjenih okoliščinah še vedno lahko proizvaja v zahtevani količini 

ter kakovosti (Planina in Mihalič 2002).  

Problem, ki ga obravnavamo v nalogi, vidimo predvsem v tem, da se o pomenu kakovosti 

veliko govori, le malo pa je organizacij, v katerih lastniki oziroma od njih imenovan 

management takšen vseobsegajoč koncept kakovosti, ki ga imenujemo management celovite 

kakovosti, tudi v praksi sprejmejo za osnovni cilj svoje strategije poslovanja ter s sistemom 

zagotavljanja in obvladovanja kakovosti (TQM) pridejo do boljših poslovnih izidov in 

prepoznavnosti organizacije. Po tej zasnovi so izdelki in storitve kakovostni takrat, ko 

zadovoljijo tako zahteve odjemalcev kot organizacije (njenih zaposlenih) in ko prispevajo k 

čim višji dodani vrednosti poslovanja podjetja ali druge organizacije.  

Temeljno vodilo magistrske naloge je tako misel, da management celovite kakovosti 

predstavlja vir dodane vrednosti poslovanja v turistični dejavnosti, vendar je ta dodana 

vrednost lahko ustvarjena le v organizacijah, v katerih se z uspešnimi turističnimi potezami, 

znanjem, kakovostnimi storitvami in izdelki ter strokovnim vodenjem uspešno spopadajo z 

vsemi spremembami, ki jih od njih zahteva (poslovno) okolje.  

1.2 Namen in cilji raziskave ter opredelitev raziskovalnih hipotez 

V nadaljevanju navajamo namen in cilje raziskave ter opredeljujemo raziskovalne hipoteze.  
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1.2.1 Namen 

Glavni namen magistrske naloge je opredeliti dejavnike kakovostno opravljene storitve in 

ugotoviti njihov vpliv na dodano vrednost poslovanja turističnih nastanitvenih obratov ter 

nakazati možne rešitve za izboljšanje obstoječega stanja. 

Večje število dejavnikov, ki opredeljujejo management celovite kakovosti, smo razporedili 

oziroma povzeli v treh vidikih. Skozi celotno nalogo smo ločeno preučevali: 

 kadrovski vidik managementa celovite kakovosti, 

 organizacijski vidik managementa celovite kakovosti, 

 finančni vidik managementa celovite kakovosti. 

1.2.2 Temeljni cilji raziskave 

Cilji magistrske naloge so razdeljeni na teoretični in empirični del naloge. 

Glavna cilja teoretičnega dela naloge: 

 preučiti domačo in tujo strokovno literaturo s področja managementa kakovosti, 

odličnosti in uspešnosti poslovanja gospodarskih subjektov;  

 predstaviti turistično dejavnost, predvsem njene posebnosti s poudarkom na izvajanju 

storitev v hotelih in drugih podobnih nastanitvenih obratih v Sloveniji ter drugih državah 

po svetu. 

Glavni cilji empiričnega dela naloge: 

 zajeti celotno populacijo, se pravi vsa registrirana podjetja po šifrantu dejavnosti SKD 

55.1 dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov. Na preučevanem vzorcu 

počitniških, prehodnih, poslovnih hotelov ter drugih podobnih nastanitvenih obratov 

predstaviti vpliv obvladovanja managementa celovite kakovosti na njihovo dodano 

vrednost poslovanja; 

 predstaviti poglavitne dejavnike kakovosti na uspešnost poslovanja turističnih 

nastanitvenih obratov; 

 potrditev oziroma zavrnitev postavljenih hipotez; 

 oblikovanje priporočil za dvig kakovosti storitev v slovenski turistični nastanitveni 

dejavnosti na vseh ravneh organiziranosti izvajanja storitev.  

1.2.3 Opredelitev raziskovalnih hipotez magistrske naloge 

V raziskavi smo postavili tri temeljne hipoteze: 

Hipoteza 1: Kadrovski vidik managementa kakovosti ima signifikantno pozitiven vpliv na 

dodano vrednost v gostinskem nastanitvenem obratu. 
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Kadrovski vidik managementa kakovosti se nanaša na vse zaposlene v določenem 

nastanitvenem obratu. Poleg zaposlenih so zajeti tudi zunanji partnerji, dobavitelji. Pri tem 

vidiku nas zanima, koliko in če sploh vpliva management celovite kakovosti na uspešnost, 

produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih ter kakšen vpliv ima to na dodano vrednost oziroma 

poslovanje nastanitvenega obrata.  

Predpostavljamo, da nenehno zadovoljevanje potreb zaposlenih, razno izobraževanje, skupni 

projekti in dobri odnosi med zaposlenimi prispevajo k višji dodani vrednosti podjetja. 

Hipoteza 2: Organizacijski vidik managementa celovite kakovosti ima signifikantno pozitiven 

vpliv na dodano vrednost v gostinskem nastanitvenem obratu.  

Management v nastanitvenem obratu naj bi vzpostavil ustrezno organizacijsko strukturo, 

usmerjeno zadovoljevanju potreb in želja svojih gostov. Prepoznali naj bi razlike med njimi, 

goste členili po ciljnih skupinah in jim prilagodili ponudbo.  

Intenzivna konkurenca v turistični nastanitveni dejavnosti od managementa zahteva, da se čim 

bolj približa željam gostov. Splošno znano je, da je povezanost zvestobe gostov in 

dobičkonosnosti pozitivna. To nam kažejo številne, v preteklosti opravljene raziskave. V 

Ivankovič (2004, 171) sta Reichheld in Sasser dokazala, da če hotel poveča delež stalnih 

gostov le za pet odstotkov, dobiček naraste kar za petindvajset odstotkov.  

Organizacijski vidik managementa kakovosti se nanaša predvsem na vprašanje, ali ima 

nastanitveni obrat svoje procese delovanja organizirane tako, da so ti vseskozi naravnani h 

končnemu porabniku, se pravi gostu, in zadovoljevanju njegovih potreb. Osnovni cilj ter 

strategija nastanitvenega obrata po organizacijskem vidiku managementa celovite kakovosti 

je tako stalno izboljševanje storitvenega procesa in preprečevanje morebitnih napak. Pri tem 

ima glavno vlogo management, ki naj bi stalno deloval v smeri izboljševanja kakovosti.  

Predpostavljamo, da je oblikovanje organiziranosti nastanitvenega obrata na način popolne 

predanosti kakovosti ključna za višjo dodano vrednost poslovanja organizacije ter posledično 

večjo lojalnost gostov. 

Hipoteza 3: Finančni vidik managementa celovite kakovosti ima signifikantno pozitiven vpliv 

na dodano vrednost v gostinskem nastanitvenem obratu. 

Zaradi velikega deleža stalnih stroškov (hotelirstvo ima približno 60 odstotkov stalnih 

splošnih stroškov), je nujno, da je poslovna strategija usmerjena tržno. Prihodke prinašajo 

gostje. Pomembno je, da hotel obvladuje prihodke, podlaga zanj pa so predvidevanje, 

načrtovanje in prihodkovni management. Raziskava o vplivu marketinške strategije na 

dobiček (Buzzell in Gale 1987), ki je bila izpeljana že leta 1979 in je zajela petsto korporacij, 

je že takrat potrdila močno korelacijo med zaznano kakovostjo izdelka ali storitve in 

finančnimi kazalniki. 
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Finančni vidik managementa celovite kakovosti se nanaša na dojemanje managementa 

nastanitvenega obrata glede poslovnega uspeha organizacije. Pri tem vidiku nas zanimajo 

predvsem finančni kazalniki poslovanja ter koliko (če sploh kaj) je management pripravljeni 

investirati v programe kakovosti. Predpostavljamo, da so organizacije, ki vlagajo v programe 

kakovosti, poslovno uspešnejše in imajo višjo dodano vrednost. Pri finančnem vidiku so nas 

zanimali tudi načini ter pogostost spremljanja postavljenih ciljev poslovanja nastanitvenega 

obrata.  

Hipoteze smo v sklopu analize načrtovane raziskave, v empiričnem delu naloge, potrdili 

oziroma zavrnili. 

1.3 Predpostavke in omejitve 

Raziskava temelji na nekaterih predpostavkah in omejitvah, ki jih predstavljamo v 

nadaljevanju. 

1.3.1 Ključne predpostavke raziskave 

Za ključne predpostavke raziskave smo opredelili: 

 Kakovost izdelkov in storitev je ena izmed glavnih sestavin konkurenčnosti v turistični 

dejavnosti. 

 Kakovost predstavlja zgolj en vidik obravnavanja sestavin, ki vplivajo na uspešnost 

poslovanja organizacij. 

 Turizem je ena izmed dejavnosti, ki ima obetavno prihodnost in jo je kot tako vredno 

raziskati s tega vidika konkurenčnosti. 

 V turizmu že od nekdaj obstaja prizadevanje za naklonjenost tako domačih kot tujih 

gostov. Prav s posledicami globalizacije ter lažje dostopnosti vseh krajev sveta je 

prizadevanje za razvoj še toliko zahtevnejše in ne dopušča napak.   

 Zavedanje, da so učinki vlaganja v kakovost vidni šele na daljši rok.  

 Kakovost storitev je težko izmeriti, zato je upravičenost vlaganja v kakovost še toliko 

težja. 

 Nenehno preverjanje ter merjenje postavljenih ciljev glede zagotavljanja celovite 

kakovosti  je glavno orodje usmerjanja k uspešnosti v organizaciji.  

 Izbor strokovne literature odraža, da gre pri managementu celovite kakovosti za stalen 

proces ter ne pomeni samo postavljanja, spremljanja in nadziranja ciljev, ampak tudi 

spodbujanje in takojšnje ukrepanje pri izvajanju sprememb, ki so potrebne za dosego teh 

ciljev. 

 Managerji in lastniki turističnih nastanitvenih obratov preveč poudarjajo finančne vidike 

poslovanja, ki odražajo preteklo dogajanje, spremljajo dejavnike, ki so lažje merljivi in 
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manj pomembni, in ob tem zanemarjajo nefinančne vidike poslovanja, ki so po našem 

mnenju ključni za dolgoročni obstoj in uspešnost organizacije. 

1.3.2 Ključne omejitve raziskave 

Za ključne omejitve raziskave smo opredelili: 

 Zaradi zelo širokega področja raziskovanja problematike ter posledično tudi veliko 

različne strokovne domače in tuje literature ter opravljenih raziskav smo se omejili na 

področja, ki so se nam glede na postavljene hipoteze oziroma naš raziskovalni problem 

zdela poglavitna. 

 Raziskava zajema organizacije, ki so po standardni klasifikaciji dejavnosti uvrščene v 

skupino 55Turizem, gostinska nastanitvena dejavnost. V raziskavo bomo vključili le 

organizacije, ki spadajo v podrazred 55.1Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih 

obratov. V raziskavo ne bomo vključili podrazredov dejavnosti 55, označenih s številko 

55.2Počitniški domovi, 55.3Avtokampi, tabori ter 55.9Dijaški domovi, saj se 

karakteristično močno razlikujejo in za našo raziskavo podatki ne bi bili relevantni. Naša 

populacija tako zajema 366 organizacij. 

 Merjenje managementa celovite kakovosti v organizacijah bomo izvedli na podlagi 

samoocenjevanja lastnikov in managementa, zato obstaja možnost, da bodo nekateri 

podatki subjektivni. Za pravo objektivno oceno bi morali vprašalnik prilagoditi za vse 

ravni zaposlenih v organizaciji. 

 V raziskavo ne bomo vključili odjemalcev storitev, se pravi gostov nastanitvenih obratov, 

ki so odločilni za končno vrednotenje kakovosti. 

 Izidov raziskave ne bomo mogli posplošiti tudi na druga področja oziroma dejavnosti. Ti 

bodo veljali zgolj za storitvene dejavnosti. 

1.4 Metode raziskave 

V magistrski nalogi smo uporabili teoretični in empirični, raziskovalni pristop. 

Pri teoretičnem pristopu raziskovanja smo uporabili teoretična spoznanja o managementu 

kakovosti, odličnosti, strateškem in splošnem managementu ter spoznanja o turistični 

dejavnosti in njenih posebnostih, ki jih je mogoče zaslediti pri različnih domačih in tujih 

avtorjih. Preučili smo več kot 150 domačih in tujih virov strokovne ter druge literature. 

Podatke in informacije smo zbirali iz primarnih, sekundarnih in terciarnih virov.  

Empirični, raziskovalni del je zasnovan kot kvantitativna metoda zbiranja podatkov.  

V poslovnem registru Slovenije Ibon je bilo v letu 2008 registriranih 715 gospodarskih 

subjektov, ki so bili uvrščeni po standardni klasifikaciji dejavnosti v skupino 55Turizem, 

gostinska nastanitvena dejavnost.  
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V raziskavo smo vključili vse organizacije, ki spadajo v razred 55.1 – Dejavnost hotelov in 

podobnih nastanitvenih obratov. Naša populacija predstavlja cenzus 366 počitniških, 

prehodnih, poslovnih in drugih hotelov ter drugih podobnih nastanitvenih obratov, ki so bili v 

letu 2008 v Republiki Sloveniji registrirani za opravljanje dejavnosti hotelov in drugih 

podobnih nastanitvenih obratov. V raziskavo nismo vključili dejavnosti počitniških in dijaških 

domov, avtokampov ter različnih taborov, saj so značilnosti storitev neprimerljive s prej 

navedenimi nastanitvenimi obrati, hkrati pa se ponudniki teh storitev soočajo s specifičnimi 

problemi, ki niso značilni za v vzorcu zajete glavne reprezentante turistične nastanitvene 

dejavnosti. 

Podatke in informacije smo zbirali z anketnim vprašalnikom. Anketiranci so svoje odgovore v 

večjem delu podajali s pomočjo petstopenjske Likertove ocenjevalne lestvice glede na 

pomembnost oziroma strinjanje s posamezno navedeno trditvijo. Vprašanja so sestavljena po 

področjih in za vse organizacije enaka. Vprašalnik smo razdelili na tri sklope. Prvi sklop 

vsebuje demografska vprašanja o posamezni družbi, kjer smo ugotovili nekaj splošnih 

značilnosti organizacije. Drugi sklop zajema vprašanja o aktivnostih, ki jih neka organizacija 

izvaja za dosego zagotavljanja kakovosti. To so vprašanja s kadrovskega, organizacijskega in 

finančnega vidika zagotavljanja kakovosti. V tretjem sklopu smo navedli vprašanja, povezana 

s trenutnim dojemanjem kakovosti ter opredelitve poslovne uspešnosti organizacije s strani 

anketirancev. Spraševali smo jih še po prioritetnih ciljih ter načinih njihovega merjenja 

(finančni in nefinančni vidik poslovanja). Zanimale so nas tudi zaznane koristi oziroma 

prednosti, ki so jih anketiranci pridobili z morebitno že vpeljano enotno strategijo 

managementa celovite kakovosti. 

Anketiranje vzorca smo opravili s pomočjo baze podatkov Ibon za leto 2008.  Tam so 

objavljeni vsi osnovni podatki družb, ki se ukvarjajo z dejavnostjo hotelov in njim podobnimi 

nastanitvenimi obrati. Veljavnost zbranih primarnih podatkov smo zagotovili z anketiranjem 

managerjev, ki so pristojni za področje kakovosti v organizaciji. Tako smo anketni vprašalnik 

naslovili na managerje oz. njihove predstavnike za kakovost, ker predvidevamo, da so ti 

ključni za obvladovanje managementa celovite kakovosti v svoji organizaciji. 

Pri oblikovanju anketnega vprašalnika smo si pomagali z ugotovitvami in anketnimi vprašanji 

avtorjev Stanovnik, Drnovšek in Uršič 2009, Rušnjak 2008, Uran 2003 in Hočevar in Mumel 

2006. 

S podatki in informacijami, pridobljenimi z vprašalnikom, smo v nadaljevanju utemeljili 

temeljne hipoteze naloge. Pridobljene podatke smo analizirali s statistično programsko 

opremo SPSS. V ta namen smo uporabili različne raziskovalne metode, kot so metoda 

vzorčenja, analize in anketiranja. 

Za obdelavo in analizo podatkov smo uporabili ustrezne statistične metode: 

 deskriptivno analizo (odstotne vrednosti, aritmetična sredina, standardni odklon), 
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 faktorsko analizo, 

 t-preizkus, preizkus enakosti (Wilks Lambda), 

 diskriminantno analizo (Fischerjeva diskriminantna analiza). 

Vse informacije, pridobljene iz teoretičnega in empiričnega dela raziskave, smo povezali in 

zasnovali priporočila za izboljšanje stanja s področja managementa celovite kakovosti 

nastanitvenih obratov v Sloveniji. 

1.5 Struktura magistrske naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz petih poglavij. 

V uvodu so predstavljeni področje in problematika preučevanja ter namen, cilji in hipoteze 

naloge. Opredelili smo tudi omejitve in predpostavke raziskave ter opisali metode 

raziskovanja. 

V drugem poglavju prikazujemo teoretična spoznanja glede pomena kakovosti in poti do 

odličnosti. Hkrati opredeljujemo kakovostno opravljeno storitev in uspešnost poslovanja 

nastanitvenih obratov. Analizirali smo tudi turistično nastanitveno dejavnost v Sloveniji ter 

podali oceno konkurenčnosti z drugimi nam podobnimi državami. Pri tem smo se naslonili na 

strokovno literaturo domačih in tujih avtorjev, vire, prispevke, raziskave in članke z 

najnovejšimi teoretičnimi spoznanji s področja preučevanja managementa celovite kakovosti 

ter turistične dejavnosti s poudarkom na turistični nastanitveni dejavnosti. 

V tretjem in hkrati osrednjem delu smo predstavili empirično raziskavo vpliva managementa 

celovite kakovosti na dodano vrednost poslovanja v turističnih nastanitvenih obratih. 

Četrto poglavje je namenjeno izdelavi priporočil za dvig kakovosti storitev nastanitvenih 

obratov. Spoznanja, ki so se pokazala v tujini in doma kot uporabna, smo vključili v nalogo, 

pri tem pa upoštevali tudi lastno znanje. Uporabili smo metode analize vsebine ter metode 

primerjalne analize dobljenih ugotovitev empirične analize, opredeljene v tretjem poglavju. 

V petem poglavju smo predstavili sklep z zaključno mislijo, prispevkom k znanosti ter 

predlogi za nadaljnje raziskovanje. 

Magistrsko nalogo smo končali s pregledom uporabljene literature, virov ter dodanimi 

ustreznimi prilogami. 
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2 TEORETIČNI DEL 

V tem delu prikazujemo teoretična spoznanja glede pomena kakovosti in poti do odličnosti. 

Hkrati opredeljujemo kakovostno opravljeno storitev ter uspešnost poslovanja nastanitvenih 

obratov. Predstavljamo značilnosti turistične nastanitvene dejavnosti v Sloveniji ter podajamo 

oceno konkurenčnosti z drugimi nam podobnimi državami. 

2.1 Turistična nastanitvena dejavnost 

Turizem, kot ga razumemo danes, je povezan s potovanjem in bivanjem izven običajnega 

življenjskega okolja zaradi prostega časa in zabave, poslov ter drugih motivov (Mihalič 2008, 

43). Število potovanj že nekaj desetletij neprestano raste. Ustavijo ga lahko le gospodarske 

krize, teroristični napadi ali finančne krize regijskih oziroma svetovnih razsežnosti. Značilno 

zanj je, da si hitro opomore in da se prebivalstvo razvitih držav težko odpove potovanjem. 

Turizem tako ni nov pojav (Page in Connell 2006, 4). Turizem je zapletena dejavnost z 

ekonomskimi in neekonomskimi učinki, ki nastajajo kot posledica potovanja in začasnega 

bivanja ljudi zunaj kraja stalnega prebivališča. Razvoj turizma spodbujajo različne potrebe, na 

primer sprememba okolja, potovanje, počitek, oddih, druženje, rekreacija in druge (Žerovec 

2003, 12). 

Svetovna turistična organizacija (UNWTO) opredeljuje turizem kot aktivnosti, ki so povezane 

s potovanjem in z bivanjem oseb izven običajnega življenjskega okolja, za ne več kot eno leto 

zaradi zabave, poslov in drugih motivov. Turizma ne smemo enačiti s potovanjem. Pojma sta 

sicer tesno povezana in brez potovanja ni turizma, vendar vsako potovanje še ni turistična 

dejavnost (Dolenec 2010, 3). 

2.1.1 Značilnosti turistične nastanitvene dejavnosti 

Poslovanje nastanitvenega obrata je povsem odvisno od razmer na turističnem trgu. 

Prenočujejo namreč izključno turisti oziroma gostje v najširšem pomenu besede. Ker turistični 

trg nima meja, so zelo pomembne splošne razmere tako v izhodiščnem kraju kot na potovanju 

in v širšem območju namembnega turističnega kraja, regije ali države. Te razmere lahko 

imenujemo politični dejavniki in so predvsem osredotočeni na mir, varnost in red (Planina 

1997, 20).  

Po Kotlerjevi klasifikaciji izdelka je hotelski proizvod razširjen proizvod. Osnovni proizvod, 

ki ga hotelir ponuja, je fizični proizvod, torej hotel s sobami. Gost kupuje jedro proizvoda, to 

sta počitek in spanje. Storitve, ki spremljajo nastanitev v hotelu, kot so hitra prijava ob 

prihodu v hotel, priključek za računalnik, postrežba v sobi, so razširjeni hotelski proizvod. 

Današnja konkurenca je na ravni razširjenega proizvoda. Hotelski proizvod ima torej otipljivo 

in neotipljivo komponento. Otipljivi del predstavlja hotel, torej zgradba s sobami, 
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restavracijo, barom ipd.; storitve, ki jih izvajajo zaposleni v hotelu, pa so neotipljivi del 

(Kotler 1996, 432433). 

Osnovni procesi in storitve v hotelirstvu so sprejemanje gostov na prenočevanje, strežba s 

hrano in pijačo ter nudenje storitev, ki so vezane na ugodno in varno bivanje gostov. Dodatne 

pomožne storitve pa so nujne za opravljanje osnovne dejavnosti (na primer hotelske pralnice), 

niso pa ponujene neposredno gostu. Stranske storitve zajemajo predvsem dodatne storitve, ki 

so vezane na prijetno in zabavno izrabo prostega časa gostov, kot npr. uporaba prostorov in 

pripomočkov za šport in rekreacijo ter igralnih in glasbenih aparatov, organiziranje izletov, 

programi za sprostitev in zdravljenje ipd. Delovanje nastanitvene organizacije je torej odvisno 

od njene celostne turistične ponudbe (Detela in Flajšman 1989, 20). Po Middletonu (2001, 

123) hotelski proizvod, ki ga gost doživlja celostno, sestavljajo izkušnje pri izbiranju iz 

kataloga, rezervacija, prvi vtis ob prihodu v hotel, dogajanje na recepciji, opremljenost sobe, 

odnos s hotelskim osebjem, pripravljenost obrokov, odjavljanje in zapuščanje hotela ter 

aktivnosti po obisku. 

Turistična nastanitvena dejavnost predstavlja poglavitni del turizma, v katerem ima hotel 

osrednje mesto. V nadaljevanju po Mihalič (2002, 195200) navajamo osnovne značilnosti, ki 

vplivajo na poslovanje hotelskih organizacij: 

Fiksna zmogljivost 

Na kratek rok je zmogljivost gostinskih organizacij fiksna, saj je le-ta določena s številom 

hotelskih sob oziroma sedeži v restavraciji. V visoki sezoni je povpraševanje po zmogljivostih 

večje, kot je ponudba. Na dolgi rok lahko hotel dogradi dodatne sobe, vendar pa to prinese 

dodatne fiksne stroške, ki so predvsem vidni izven sezone. Pravimo tudi, da hotel ne more 

imeti sob na zalogi (Mihalič 2002, 195–196). 

Neobstojnost in kratkotrajnost storitev 

V proizvodnji lahko podjetje naredi izdelek, in če ga ne proda tisti trenutek, lahko to stori 

naslednji dan ali kako drugače skladišči dokončane proizvode. Hotelsko podjetje pa ne more 

imeti sob na zalogi oziroma jih ne more skladiščiti. Soba, ki ni bila prodana, je za vedno 

izgubljen prihodek. S pripravo hrane, ki je tudi ena od osnovnih dejavnosti nastanitvenih 

obratov, je malenkostno bolje, saj del zalog hrane, ki ni pokvarljiv, lahko proda kasneje, a gre 

samo za manjši del prihodkov. Zaradi te značilnosti nastanitveni obrati ne morejo koristiti 

ekonomije obsega (Novel 2008, A141). 



12 

Neenakomerno povpraševanje 

V dejavnosti hotelirstva je zelo značilna sezonska komponenta, tako so hoteli ob obali najbolj 

zasedeni v poletnih mesecih, nasprotno pa hoteli v mestih beležijo bolj enakomerno 

porazdeljeno zasedenost čez celo leto. Neenakomerno povpraševanje pa se nanaša tudi na 

krajše obdobje, tako so predvsem hoteli v mestu bolje zasedeni med tednom, hoteli v 

turističnih krajih pa so bolje zasedeni ob koncih tedna. Vse to vpliva na stopnjo zasedenosti in 

na ceno storitev. Zaradi sezonskega variiranja povpraševanja oz. prilagajanje kapacitet 

najvišjemu povpraševanju privede do zelo slabe izrabe sredstev in posledično do relativno 

slabe uspešnosti turistične dejavnosti (Planina in Mihalič 2002, 137–138). 

Širok izbor storitev 

Hotelske organizacije se ne specializirajo za eno samo storitev, prav nasprotno, ponujajo 

veliko različnih storitev, saj s tem zadovoljujejo širši krog gostov. V hotelirstvu tako ne 

moremo govoriti o ekonomiji obsega, ki ga lahko zasledujejo proizvodna podjetja. 

Nemudnost storitev 

Gosti v dejavnosti gostinstva pričakujejo takojšnjo izvedbo storitve, saj za pripravo in 

postrežbo niso pripravljeni počakati več kot le nekaj minut (Mihalič 2002, 198). 

Delovna intenzivnost 

Naslednja posebnost so relativno visoki stroški dela. S številom zvezdic pa ti stroški 

bliskovito narastejo. Poskusi, da bi človeško delo nadomestili s stroji in roboti, so vse 

pogostejši. V verigi hotelov Formula 1, ki je del skupine Accor, so nadomestili večji del 

človeškega dela s stroji (čiščenje, recepcija). Vse več hotelov klasično strežbo nadomešča s 

samopostrežno in tako zmanjšuje stroške dela. Zaradi variiranja povpraševanja je v hotelih 

skoraj nemogoče zaposliti optimalno število zaposlenih, saj jih je v polni sezoni premalo, 

zunaj nje pa preveč. 

Lokacija 

Za uspešno poslovanje je poglavitna lokacija nastanitvenega obrata, to pa je povezano z 

visokimi stroški zemljišča. Cene zemljišč v turističnih krajih so nekajkrat višje kot sicer. Tudi 

v mestih so elitne lokacije dražje, pa naj si bo to v centru ali pa ob mestnih vpadnicah (Novel 

2008, A141). Mnoga podjetja svoje pomožne dejavnosti (pralnica, čistilnica, prodajna služba 

in druge) raje preselijo iz samega hotela in tako pridobijo prostor za osnovno dejavnost.  
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Relativna majhnost podjetij 

Leta 2008 je bilo po podatkih SURS-a v Sloveniji registriranih 870 podjetij, ki so se ukvarjala 

z gostinsko nastanitveno dejavnostjo. Kar 740 teh podjetij je imelo zaposlenih manj kot devet 

oseb in le deset podjetij je bilo velikih oziroma je zaposlovalo več kot 250 oseb. 

Združeni proizvodnja in potrošnja 

V hotelirstvu gre za pogosto istočasno proizvodnjo in potrošnjo. V večini primerov se jedi in 

pijače ne pripravlja vnaprej, temveč se jo pripravi, tik preden gre za dejansko potrošnjo. Ko 

gost naroči obrok, se le-tega šele začne proizvajati, in ko je gotov, le-tega takoj postrežejo 

oziroma potrošijo (Mihalič 2002, 200). 

Kapitalska intenzivnost 

Še preden začne hotel obratovati, je potreben ogromen začetni kapital za osnovna sredstva 

(zemljišče, objekt, oprema). Novel (2008, A141) navaja podatek, »da se struktura stalnih 

sredstev v skupnih sredstvih giba kar med 55 in 90 odstotki.« 

Velik delež stalnih stroškov v celotnih stroških 

Ena izmed glavnih specifik hotelirstva je visok delež stalnih stroškov v celotnih stroških. Že 

sama infrastruktura v turizmu je prilagojena maksimalni izkoriščenost, ki pa je dejansko 

dosežena samo krajše obdobje v letu. Da zmogljivosti niso polno zasedene, prinese velik del 

stalnih stroškov. To velja na primer za stroške ogrevanja, ki so podobni, ko je hotel polno 

zaseden ali ko je gostov le malo. Tudi stroški dela (osnovna plača) so fiksni oziroma stalni in 

enaki ne glede na obseg poslovanja. 

2.1.2 Vpliv globalizacije na nastanitveno dejavnost 

Turistična nastanitvena dejavnost je dejavnost mednarodnega pomena ne le zaradi 

multinacionalnih podjetij, ampak tudi zato, ker ponuja storitve tako domačim kot tujim 

gostom. 

V povezavi s hotelirstvom globalizacijo pogosto razumemo kot proces, pod vplivom katerega 

je hotelska organizacija začela poslovati na svetovni ravni in ima podružnice v več državah ali 

na več celinah. Zaradi globalizacije so organizacije, prvotno usmerjene na domači trg, začele 

pohod na svetovne trge (Go in Pine 1995, 13). Hotelirstvo je globalne narave tudi zaradi 

tujega kapitalskega vlaganja v hotele, franšiznih povezav, potrebe po tekmovanju s tujimi 

tekmeci na mednarodni ravni ali pa samo na domačem trgu, zaposlovanja delavcev iz tujih 

držav in tujih gostov (Ivankovič 2004, 14). 
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Ključ do uspeha bo v prihodnosti v sodelovanju med hotelskimi organizacijami, gosti, 

dobavitelji in distributerji ter v uporabi informacijske tehnologije, ki pospešuje pretok 

informacij (Go in Pine 1995, 370). Globalne hotelske organizacije gradijo svoje verige na 

izkušnjah, ki so si jih pridobile s poslovanjem v različnih državah ter s prenosom znanja, 

tehnologije, kapitala in zaposlenih v prid celotne hotelske verige. Čedalje več samostojnih 

hotelov naj bi se v prihodnosti poskušalo povezovati v obstoječe mreže zaradi prednosti, ki jih 

te prinašajo, in zaradi večjih možnosti preživetja. Hotelske verige so vedno bolj osredotočene 

na medsebojno usklajenost, boljšo komunikacijo in obvladovanje stroškov (Go in Pine 1995, 

270). 

Globalizacija je močno vplivala na pričakovanja gostov in možnosti, ki jih imajo. Izziv za 

nastanitvene organizacije in širitev poslovanja predstavlja globalni gost, ki postaja vse bolj 

izkušen in svetovljanski, hkrati pa zahteva bolj kakovostne informacije o turističnih 

proizvodih. Globalni gostje imajo enotnejše potrebe, zaradi česar, so se pojavile zahteve po 

hitrejših in boljših storitvah ter po višji kakovosti pri nižjih cenah. Zaradi večjega števila 

konkurentov v nastanitveni dejavnosti, ki ponujajo podobne izdelke in storitve, gostje z 

lahkoto zamenjajo ponudnika, če jim trenutni ne ustreza (Go in Pine 1995, 249). 

Za multinacionalne hotelske organizacije velja, da s svojim poslovanjem postavljajo kriterije 

ostalim v tej dejavnosti. Omenjeni kriteriji se nanašajo tudi na nujnost sprejemanja svetovnih 

standardov v hotelirstvu, ki posledično povečujejo učinkovitost poslovanja, dvigajo raven 

kakovosti in hkrati nižajo stroške (Klemenčič 1999, 46). 

Zaradi navzočnosti na mednarodnem trgu so nastanitvene organizacije dolžne sprejeti tudi 

številne mednarodne standarde. Zahteve uporabnikov storitev po višji kakovosti in 

tekmovanje na svetovnem trgu narekujejo boljše gospodarjenje z razpoložljivimi prvinami ter 

vsestransko primerjavo uspešnosti poslovanja nastanitvenih organizacij.  

2.1.3 Statistika turizma in nastanitvena statistika  

Statistika turizma je zelo širok pojem. Zaradi celostnega vpogleda v nastanitveno dejavnost je 

smiseln vpogled v statistično spremljanje tako v Sloveniji kot v mednarodnem okolju. SURS 

je pooblaščen izvajalec statističnega spremljanja in raziskovanja s področja turizma v 

Sloveniji. Zaradi problematike dela je nas zanimala le statistika turističnih nastanitvenih 

obratov oziroma nastanitvena statistika. 

Nastanitvena statistika je najpomembnejši in najobsežnejši del statistike turizma na SURS. 

Podatki o številu turistov in prenočitvah so na voljo od leta 1949, podrobnejši podatki po 

vrstah krajev in administrativnih enotah pa od leta 1961. SURS je v letu 2000 prvič opravil 

popis gostinskih nastanitvenih obratov. Skladno z Zakonom o gostinstvu (Uradni list RS, št. 

1/95) jih statistika deli na hotele, motele, penzione, apartmaje, prenočišča, gostišča s 
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prenočišči, planinske, delavske in otroške domove, kampe, zasebne sobe in začasne 

nastanitvene zmogljivosti. Vse vrste so skladne s klasifikacijo nastanitvenih obratov, ki je v 

uporabi v državah EU. Mesečno se spremlja število domačih in tujih gostov, njihove 

prenočitve ter zmogljivosti in zasedenost nastanitvenih obratov. Podatki se mesečno 

objavljajo v statističnih informacijah, izdela pa se tudi podrobni letni pregled turizma. SURS 

sodeluje s statističnimi uradi v Evropi, Slovenija je tudi članica Svetovne turistične 

organizacije. 

Velik pomen za zbiranje in prikazovanje statističnih podatkov iz računovodskih izkazov 

gostinskih nastanitvenih obratov ima Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence 

in storitve (AJPES). Pripravlja kazalce in kazalnike organizacij, iz katerih je mogoče 

ugotavljati uspešnost poslovanja nastanitvene dejavnosti le na podlagi njenih računovodskih 

izkazov. Ti niso primerljivi z metodologijo v svetovnem hotelirstvu, ki izhaja iz enotnega 

sistema računovodstva USALI. AJPES mora predložena letna poročila organizacij objaviti na 

spletnih straneh tako, da je dostop do podatkov mogoč vsakomur.  

Poleg Banke Slovenije in  Gospodarske zbornice Slovenije, ki tudi spremljata število nočitev 

in gospodarska gibanja v gostinstvu in turizmu doma in v svetu, pomembno vlogo igra tudi 

Slovenska turistična organizacija (STO), ki je bila kot javni gospodarski zavod ustanovljena 

leta 1995 s strani Vlade Republike Slovenije in GZS. Od leta 1999 je edini ustanovitelj tega 

zavoda Vlada republike Slovenije. Vizija STO je postati strokovna organizacija za opravljanje 

dejavnosti pospeševanja turizma na nacionalni ravni (Ivankovič 2004, 2225). 

Statistični urad Republike Slovenije vsako leto objavi dokument Slovenija v številkah, kjer so 

predstavljeni statistični podatki za Slovenijo. Po teh podatkih število prenočitev v slovenskih 

hotelih v zadnjih letih neprestano raste (SURS 2010). Trend rasti turističnih prihodov in 

prenočitev je tako vse od osamosvojitve pozitiven. Leto 2009 je zaznamovala gospodarska 

kriza in s tem padec števila turistov. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 19912009 je 

znašala 3,2 odstotka. Najpomembnejši emitivni trgi za Slovenijo so Italija, Avstrija, Nemčija, 

Hrvaška in Velika Britanija. Skupaj generirajo med 40 in 45 odstotkov vseh turističnih 

prihodov v Slovenijo. Struktura prenočitev kaže, da smo imeli v letu 2009 petinštirideset 

odstotkov prenočitev domačih in petinpetdeset odstotkov prenočitev tujih turistov. Povprečna 

letna stopnja rasti števila prenočitev v obdobju 19912009 je znašala tri odstotke (Makovec 

Brenčič in Ograjenšek 2010, 3).  

Leta 2010 so se tudi v Sloveniji pokazali znaki okrevanja v turističnem sektorju, predvsem pri 

številu gostov iz tujine. V tem letu je bilo največ prenočitev ustvarjenih v zdraviliških občinah 

(34 %), sledijo gorske občine (23 %) in obmorske občine (22,4 %). Glede na leto 2009 so 

enako število prenočitev ustvarili v gorskih občinah, za en odstotek manj je bilo ustvarjenih 

prenočitev v zdraviliščih, za osem odstotkov pa v obmorskih občinah. Na račun tujih gostov 

je večje število prenočitev v letu 2010 ustvarila Ljubljana, ki je imela za osem odstotkov več 
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prenočitev kot v letu 2009. Med turističnimi prenočitvami je bilo v letu 2010 šestinpetdeset 

odstotkov tujih prenočitev (SURS 2011).  

Sami trendi, če zanemarimo učinke krize, so načeloma ugodni, vendar pa iz njih ni razbrati, 

ali in koliko slovenski turistični akterji vlagajo v izboljšanje kakovosti turistične ponudbe ter 

zadovoljevanja turistov.  

2.1.4  Konkurenčnost slovenskega turizma in primerjava s svetom 

Glede na dejstvo, da predstavlja več kot deset tisoč namestitvenih hotelskih zmogljivosti in 

gostinskih obratov najpomembnejši del turistične ponudbe v Sloveniji, so v Slovenski 

turistični organizaciji v dokumentu Konkurenčnost turistične dejavnosti v Sloveniji, izdanem 

leta 2009, posebej analizirali tudi dodano vrednost na zaposlenega v tej dejavnosti. Na 

podlagi ankete IER/EF februarja in marca 2009, intervjujev v maju in juniju 2009 ter 

zadnjega poročila WEF (2009) so pripravili analizo prednosti, slabosti, nevarnosti in 

priložnosti (SWOT matrika) konkurenčnosti slovenske turistične dejavnosti. Če povzamemo 

ugotovitve, pridemo do sklepa, da je gospodarsko-finančna kriza predvsem z vidika 

nazadovanja gospodarske rasti, zmanjšanja kupne moči prebivalstva in povečanja 

brezposelnosti negativno vplivala tudi na konkurenčnost slovenskega turizma. Glavni 

posledici te krize sta občutno zmanjšanje likvidnosti in popolna ustavitev naložb celo v dobro 

delujočih gospodarskih družbah. Turistične organizacije pa so v teh kriznih mesecih vseeno 

pokazale visoko stopnjo fleksibilnosti in poslovne iznajdljivosti. Slovenija je v letu 2006 

izkazovala višjo dodano vrednost na zaposlenega (14.400 EUR) od Grčije (11.400 EUR), 

Češke (7.900 EUR) in Madžarske (5.500 EUR), čeprav je hkrati imela velik zaostanek v 

konkurenčnosti za turistično najbolj razvitimi evropskimi državami. Francija in Avstrija sta 

imeli v opazovanih letih najvišjo dodano vrednost na zaposlenega v hotelirstvu in gostinstvu; 

ta se je gibala okrog 30 tisoč evrov v Franciji ter okrog 26 tisoč evrov v Avstriji. Italija je 

imela kot razvita turistična država precej nižjo dodano vrednost na zaposlenega in se je leta 

2006 približala 20 tisoč evrom na zaposlenega. Pri nas so stroški dela presegali kar 71 

odstotkov dodane vrednosti. Pri pregledu razvitosti infrastrukture so ugotovili, da imajo 

Švica, Avstrija in Francija daleč najbolj razvito infrastrukturo. Sledi Slovenija, ki je bistveno 

bolje ocenjena kot druge analizirane države. Infrastruktura v Sloveniji se je po ocenah 

anketiranih managerjev v obdobju 20072009 izboljšala, in sicer s 4,6 na 5,2 na lestvici od 1 

do 7. V okviru sklopa anketnih vprašanj za področje turizma in potovanj so analizirali sedem 

parametrov, ki poleg številnih trdih statističnih kazalcev (število hotelov in namestitvenih 

zmogljivosti, cene hotelskih in gostinskih storitev, cene goriva, uporaba interneta, ponudba in 

izvoz kreativnih produktov in storitev itd.) vplivajo na uvrstitev posamezne države na lestvici 

globalnega indeksa konkurenčnosti za turizem in potovanja. Slovenija je v letih 20062008 

napredovala v konkurenčnosti s 57. mesta v letu 2006 na 35. mesto v letu 2009. Za Slovenijo 

zelo pozitiven položaj se kaže tudi pri ocenah kakovosti naravnega okolja, saj so le Avstrija z 
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oceno 6,6, Švica z oceno 6,3 ter Hrvaška z oceno 5,6 pred Slovenijo, ki ima oceno 5,5. Vse 

druge države imajo slabšo kakovost naravnega okolja (WEF 2010).  

Prav rast dodane vrednosti na zaposlenega predstavlja eno izmed priložnosti za 

konkurenčnost slovenske turistične dejavnosti.  

V okviru Ministrstva za gospodarstvo je za načrtovanje in izvajanje politike spodbujanj 

razvoja turizma na nacionalni ravni zadolžen Direktorat za turizem. Kljub dobrim razvojnim 

dokumentom (RNUST 2007/2011) je pri implementaciji teh strategij še vedno premalo 

sodelovanja med ključnimi deležniki: ministrstvom za gospodarstvo, ministrstvom za okolje 

in prostor, Službo vlade za razvoj in evropske zadeve, STO, turističnim gospodarstvom, 

občinami, regionalnimi razvojnimi agencijami, raziskovalnimi in izobraževalnimi 

institucijami, interesnimi združenji, TZS. 

Izide slovenskega turizma za leto 2008 so v turistični politiki za leto 2009 z usmeritvami za 

leto 2010 ocenili kot dobre, saj se je po podatkih za leto 2008 skupno število prihodov v letu 

2008 glede na predhodno leto povečalo za tri odstotke, število prenočitev pa za dva odstotka. 

Na področju turizma smo v letu 2008 pridobili 2,04 milijarde evrov priliva iz naslova izvoza 

potovanj (obiski tujcev v Sloveniji), kar je za 12,7 odstotka več kot v letu 2007. Podatek o 

rasti turistične porabe, ki presega rast števila tujih gostov v Sloveniji, potrjuje uresničevanje 

postavljenega cilja slovenskega turizma, to je razvoja turističnih produktov z višjo dodano 

vrednostjo, ki je opredeljen v Razvojnem načrtu slovenskega turizma 20072011, Strategiji 

trženja slovenskega turizma 20072011 in letnih programih dela STO. 

V Sloveniji smo uspešno izpeljali tudi implementacijo mednarodno primerljive metodologije 

merjenja ekonomskega pomena turizma, imenovane Satelitski računi za turizem (TSA). Tako 

smo med 16 državami članicami EU, ki so se doslej pridružile pobudi in uvedle to 

metodologijo. Z letom 2007 je začel veljati nov strateški dokument na področju razvoja 

turizma 20072011 (RNUST). V tem obdobju ta ključni strateški dokument opredeljuje vlogo 

in pomen posameznih akterjev na področju razvoja turizma. 

Vizija Slovenije je, da bi postala razvita turistična destinacija z raznoliko in kakovostno 

turistično ponudbo, s poudarkom na krajših počitnicah. Z izoblikovanimi atraktivnimi in 

raznolikimi integralnimi turističnimi proizvodi naj bi postala tudi zaželena destinacija za 

daljše počitnice. RNUST (2007/2011) vključuje osem politik, v katerih so zajeti glavni ukrepi 

in aktivnosti. Njihovo izvajanje naj bi prispevalo k spodbujanju rasti in razvoja celotnega 

slovenskega turizma. Politike predstavljajo tudi smernice za razvojno delovanje vseh 

turističnih subjektov v Sloveniji. Glavne politike so tako politika razvoja turističnih destinacij, 

politika razvoja človeških virov, politika trženja in promocije, politika trajnostnega in 

regionalnega razvoja, politika zagotavljanja kakovosti, politika razvoja informacijske 

tehnologije, politika razvoja poslovnega okolja in investicij ter politika spodbujanja razvoja in 
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raziskav v turizmu. Glede na tematiko magistrske naloge je za nas najzanimivejša in tudi v 

nadaljevanju predstavljena politika zagotavljanja kakovosti. 

Iz pomena koncepta kakovosti v turizmu je vidno, da ima uvajanje tovrstnih konceptov 

mnogotere posredne in neposredne učinke. Ključ do uspeha v turizmu so zadovoljni gostje. 

Zato primarni cilj predstavlja dvig kakovosti izdelkov in storitev, urejenosti naravnega okolja, 

gostoljubnosti v slovenski turistični ponudbi na vseh ravneh izvajanja storitev. Razvoj 

kakovosti v turizmu so opredelili kot odločilno gibalo konkurenčnosti in tržne diferenciacije, 

saj lahko odločilno prispeva k večji prepoznavnosti, uspešnosti in večjemu prihodku države, 

destinacije ali posameznega turističnega ponudnika. Blagovne znamke v turizmu imajo zato 

čedalje pomembnejšo vlogo, in to na vseh ravneh, od posameznih ponudnikov, proizvodov do 

območja, destinacije ali celo države kot destinacije.  

V okviru politike zagotavljanja kakovosti so si zadali dva poglavitna ukrepa in sicer 

spodbuditev dviga konkurenčnosti slovenskega turizma ter posodobitev sistema kategorizacije 

nastanitvenih objektov. 

Na podlagi Programa celovitega spodbujanja kakovosti v turizmu, ki ga je Ministrstvo za 

gospodarstvo sprejelo v letu 2005, so v letih 2007 in 2008 izvedli brezplačne delavnice za 

predstavnike turističnega gospodarstva. Predstavili so jim Program za vzpostavitev celovitega 

sistema razvoja storitev v turističnih podjetjih in Program ekološke ureditve in posodobitve 

slovenskih hotelov (ki je hkrati tudi uresničevanje politike trajnostnega razvoja). Prav tako so 

v letu 2008 sprejeli Program za razvoj funkcionalne kakovosti storitev in izvedli brezplačne 

delavnice za predstavnike slovenskega turističnega gospodarstva. Vsi omenjeni programi so 

objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo.  

Z letom 2011 se je izteklo petletno strateško obdobje, za katero je Ministrstvo za 

gospodarstvo na podlagi 5. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 

2/04) pripravilo strateški dokument kot temeljni dokument načrtovanja razvoja turizma na 

nacionalni ravni. Veljati bo začel nov strateški dokument za naslednje petletno obdobje 

20122016.  

Rezultati sprejetih programov, politik ter ukrepov bodo vidni šele čez nekaj let. Raziskave 

potrjujejo, da se učinki pokažejo ter sadovi dobrega dela žanjejo šele po dolgoletnem vlaganju 

v kakovost izdelkov in storitev  (Uran in Conti 2006, 125127). 

2.2 Uspešnost poslovanja turističnih nastanitvenih obratov 

V splošnem pravimo, da je nekdo uspešen, če doseže zastavljeni cilj. Cilji podjetja in drugih 

organizacij so v ekonomski teoriji obravnavani različno. Če je bilo podjetje včasih relativno 

samostojna gospodarska enota z omejenim upoštevanjem drugih (predvsem zunanjih) 

udeležencev v poslovanju in so lastniki neodvisno postavljali poslovne cilje (ta je bil 
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pravzaprav en sam, finančni cilj – doseči čim večji donos na vložena sredstva), danes ni več 

tako. Poslovna okolja so se spremenila. Podjetja in organizacije nikakor niso samostojna 

enota, odvisni so od sodelovanja različnih skupin znotraj in zunaj, ki zasledujejo različne 

cilje. Za uspešno vodenje sodobne organizacije ni več mogoče upoštevati le enega cilja, zato 

tudi ugotavljanje uspešnosti poslovanja ne sme zajeti le enega cilja (Rejc 1999, 2224). 

Organizacija je gospodarska, finančna in družbena enota. Je le en člen v verigi poslovnih 

odnosov. Da organizacija začne poslovati, je potreben kapital, ki ga zagotovijo lastniki. 

Lastniki so tako temeljna interesna skupina. Primarni cilj lastnika je finančne narave in sicer 

ustrezen donos na svojo naložbo, kar je razumljivo, saj je tudi vloga lastnikov v organizaciji 

primarno finančna. Zaposleni so druga interesna skupina. Razdelimo jih na management 

organizacije in ostale zaposlene. Tudi ti imajo vsak pri sebi izoblikovane cilje. Tretjo 

interesno skupino predstavljajo kupci, odjemalci oziroma porabniki izdelkov in storitev 

organizacije. Ti pričakujejo primerno kakovost za ustrezno ceno. V primeru, da organizacija 

ne izpolni njihovih pričakovanj, preidejo h konkurenčnemu ponudniku. Naslednjo interesno 

skupino predstavlja zunanje okolje organizacije, kjer so zajeti zunanji dobavitelji, morebitni 

drugi vlagatelji, partnerji, država, potencialni vlagatelji ter različne javnosti, ki imajo tudi 

svoje interese. Upoštevajoč preplet vseh teh interesnih skupin, se moramo zavedati, da ni 

mogoče upoštevati le ciljev oziroma interesov ene skupine. Tukaj se pokaže dodaten pomen 

celovitega gledanja na poslovanje organizacije. Nobenega od zastavljenih ciljev ni mogoče 

doseči, če ne sodelujejo vse vpletene interesne skupine. Če torej gledamo s stališča 

managementa organizacije, ki želi sprejemati pravilne poslovne odločitve in se pri tem z 

vidika notranjih informacij naslanja na informacije o uspešnosti poslovanja, je pravilno 

upoštevati ne le temeljno mero, pač pa tudi vse tiste kazalnike, ki odražajo doseganje ciljev 

drugih interesnih skupin in uspešnost posameznih strateško pomembnih področij. Tako ima 

management organizacije vpogled v področja, ki so pripeljala do končnega, finančnega 

rezultata, pa tudi v finančni rezultat sam (Pučko 1996, 13). 

V skladu s ciljnim pristopom k merjenju uspešnosti poslovanja je tako poslovanje uspešno, ko 

so izpolnjeni vsi postavljeni cilji, sicer lahko govorimo le o delni uspešnosti poslovanja 

organizacije. Če so si posamezni cilji nasprotni, kar je pri toliko različnih interesih prav 

gotovo mogoče, je med njimi treba določiti razmerja podrejenosti oziroma nadrejenosti in pri 

tem paziti, da doseganje enega cilja ne gre v preveliki meri na račun drugega cilja. Tako meni 

tudi Kavčičeva (1998a, 2), ki pravi, »da o tem, ali je organizacija uspešna, ne moremo 

sklepati na osnovi meril enega ali dveh ciljev, temveč le, če so doseženi zadovoljivi rezultati 

zasledovanja več ciljev, zlasti takšnih, ki so si med seboj nasprotni.« 

Le skladno zasnovani in merljivi cilji omogočajo uporabnost pri odločanju, oblikovanju 

ustreznih informacij ter nadzoru. Ne nazadnje je realizacijo le takega cilja mogoče tudi 

organizacijsko in motivacijsko podpreti (Bergant 1998, 88). 
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2.2.1 Izkazi poslovanja v turistični nastanitveni dejavnosti 

V tem poglavju predstavljamo osnovne kazalnike delovanja turističnih nastanitvenih obratov 

ter temelje računovodstva, saj večino kazalnikov izračunavamo na podlagi podatkov iz 

izkazov poslovanja. 

Računovodstvo spremlja in preučuje vrednostno izražene pojave, ki so povezani s 

poslovanjem organizacije. Delimo ga na stroškovno in finančno računovodstvo. Stroškovno 

računovodstvo spremlja in preučuje notranje področje poslovanja, finančno računovodstvo pa 

poslovanje organizacije z njenim okoljem. S pojmoma stroškovno in finančno računovodstvo 

je povezan tudi pojem poslovodno računovodstvo. Poslovodno računovodstvo obsega tisti del 

stroškovnega in finančnega računovodstva, ki oblikuje računovodske informacije, pomembne 

za poslovno odločanje. 

Zbirne računovodske informacije so predstavljene v računovodskih izkazih. Temeljni 

računovodski izkazi so izkaz (bilanca) stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz finančnega 

izida. Med druge računovodske izkaze pa spada izkaz denarnih tokov. Sestavljanje temeljnih 

računovodskih izkazov je obvezno, drugi računovodski izkazi so namenjeni predvsem 

zadovoljevanju potreb notranjih uporabnikov po računovodskih informacijah (Buležan 2008, 

375). 

Mihaličeva (2003, 261266) v svoji monografiji »Turistična podjetja« opredeli naslednje 

izkaze poslovanja, ki so še posebej specifični za poslovanje turističnih obratov: 

 Izkaz uspeha predstavlja izkaz vseh prihodkov in odhodkov (stroškov) organizacije za 

obdobje enega leta. Za izkaz uspeha nastanitvenega obrata je še posebej značilno, da so v 

njem stroški razdeljeni na stalne in spremenljive. Končni prikaz predstavlja poslovni izid, 

ki ga opredelimo kot dobiček ali izgubo. Dobiček je pozitivna razlika med prihodki in 

odhodki, izguba negativna. Dobiček pripada lastnikom kapitala in državi, ker se iz njega 

plačujejo tudi davki na dobiček. Čisti dobiček pripada lastnikom kapitala. Od dobička je 

manjši za davke iz dobička. 

 Izkaz denarnih tokov predstavlja prejemke, izdatke in stanje denarnih sredstev v 

organizaciji. Z njegovo analizo lahko razumemo spremembe, ki so nastale med izkazi 

tekočega in prejšnjega leta. Izkaz denarnih tokov omogoča pregled nad zagotavljanjem 

plačilne sposobnosti, zato je predračunski izkaz denarnih tokov še posebej pomemben. 

 Izkaz stanja predstavlja stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu 

obračunskega obdobja. Iz bilance stanja je razvidna informacija o ohranjanju realne 

vrednosti kapitala, zato je osnova za sprejemanje poslovnih odločitev o dodatnih 

naložbah v podjetje. Podatki v izkazu stanja so tudi osnova za izračun nekaterih 

kazalnikov za analiziranje poslovanja turističnega nastanitvenega obrata. 
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Po Slovenskih računovodskih standardih (193:156) kazalnik predstavlja relativno število, 

dobljeno s primerjavo dveh velikosti, s spoznavno močjo, ki omogoča oblikovati sodbo o 

poslovanju organizacije. 

Mihaličeva (2003, 283) razvršča kazalnike za analiziranje poslovanja turističnega 

nastanitvenega obrata, glede na informacijo, ki nam jo dajejo, v naslednje skupine: 

 Kazalniki likvidnosti ali kazalniki plačilne sposobnosti kažejo, kako je hotelsko podjetje 

sposobno poravnati plačilne obveznosti ob njihovi dospelosti. 

 Kazalnike upravljanja s premoženjem ali kazalnike obračanja zalog izračunamo kot 

razmerje med porabljenim materialom (nabavna vrednost zalog) in povprečnimi 

zalogami. V hotelirstvu se še posebej pozorno nadzorujejo zaloge hrane in pijače. 

 Kazalniki obračanja terjatev kažejo, kako uspešno je hotelsko podjetje na področju 

urejanja odnosov z dolžniki.  

 Kazalniki obračanja sredstev nam povedo, koliko denarnih enot prodaje na eno denarno 

enoto investiranega fiksnega kapitala doseže hotel s svojim poslovanjem. V hotelski 

industriji znaša normalna vrednost za ta koeficient od 1 do 2 krat. 

 Kazalniki dolgoročne zadolženosti pomagajo analizirati poslovanje hotela z vidika 

dolgoročne solventnosti. V hotelirstvu mejna vrednost okoli 40 odstotkov ločuje nizko 

zadolžene od visoko zadolženih hotelov. 

 Kazalniki donosnosti so za nas zanimivejši, saj nam kažejo uspešnost poslovanja 

nastanitvenega obrata. Uspešnost poslovanja na splošno opredelimo kot razmerje med 

ciljem gospodarjenja in sredstvi, uporabljenimi za doseganje postavljenega cilja. Če je 

cilj poslovanja nastanitvenega obrata dobiček, lahko poslovanje obrata izkazuje dobiček v 

izkazu uspeha, pa vendarle v resnici ni uspešno.  

»Razlog za to je, da dobičkonosnost ali nedobičkonosnost neke organizacije ne moremo 

razumeti absolutno, temveč relativno, torej kot dobiček na vloženi kapital,« pravi Mihaličeva 

(2003, 273). Na splošno oziroma gledano z vidika lastnikov je donosnost (rentabilnost) 

opredeljena kot razmerje med dobičkom in vanj vloženim kapitalom. Z vidika celotne 

organizacije pa računamo dobiček na sredstva. Hotelsko organizacijo lahko obravnavamo kot 

vsako drugo organizacijo in uspešnost poslovanja merimo na podlagi že uveljavljenih 

ekonomskih (računovodsko finančnih) kazalnikov poslovanja.  

V preglednici 1 podajamo nabor ekonomskih kazalcev oziroma kazalnikov poslovanja, ki se 

uporabljajo za merjenje uspešnosti poslovanja v domači in mednarodni praksi. Kazalci so 

razdeljeni v tri skupine. Prva skupina prikazuje računovodske kazalce, druga kazalce na 

zaposlenega ali gosta in tretja kazalce, ki ocenjujejo ustvarjeno vrednost za lastnike (Mihalič 

2009, 13). 
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Preglednica 1: Računovodsko-finančni kazalniki poslovanja hotelskega podjetja 

Področje Opis kazalca Izračun kazalca Prikaz kazalca 

Rast poslovanja Rast prihodkov Primerjava s prejšnjimi leti ali 

poljubnim intervalom 

v % 

Rast dobička Primerjava s prejšnjimi leti ali 

poljubnim intervalom 

v % 

Struktura 

prihodkov in 

odhodkov 

Struktura prihodkov Vrednost posamezne kategorije v 

skupni vrednosti prihodkov 

v % 

Struktura odkodkov Vrednost posamezne kategorije v 

skupni vrednosti stroškov 

v % 

Dobičkonosnost Dobičkonosnost 

kapitala (ROE) 

Čisti dobiček/kapital v % 

Donos na vloženi 

kapital (ROIC) 

Dobiček iz poslovanja po 

davkih/vloženi kapital* 

v % 

Dobičkonosnost 

sredstev (ROA) 

Čisti dobiček/ sredstva v % 

Profitna marža Dobiček iz poslovanja/prihodki iz 

poslovanja 

v % 

Razmerje med stroški 

in prihodki 

Prihodki iz poslovanja/stroški iz 

poslovanja 

v % 

Obračanje 

sredstev 

Obračanje poslovnih 

sredstev 

Prihodki iz poslovanja/poslovna 

sredstva 

v % 

Zadolženost Zadolženost Finančni dolg/kapital v % 

Rezultati 

poslovanja na 

zaposlenega ali 

gosta 

Dodana vrednost na 

zaposlenega 
(Prihodki iz poslovanja  stroški 

materiala, storitev in dela)/št. 

zaposlenih 

v EUR 

Povprečen strošek dela 

na zaposlenega 

Stroški dela/št. zaposlenih v EUR 

Prihodek na 

zaposlenega 

Prihodki/št. zaposlenih v EUR 

Dodana vrednost na 

gosta 
(Prihodki iz poslovanjastroški 

materiala, storitev in dela)/št. 

gostov 

v EUR 

Prihodek na gosta Prihodki/št. gostov v EUR 

Ustvarite 

vrednost za 

lastnike 

Ekonomska dodana 

vrednost 
(ROICWACC)* Vloženi kapital v EUR 

Prosti denarni tok Prosti denarni tok/sredstva v % 

* (dobiček iz poslovanja  davek po efektivni davčni stopnji) / (sredstva  poslovne 

obveznostifinančne naložbe) 

Vir: Slapničar 1998; Slapničar in Kuhelj 1999; Rees 1995 v Mihalič 2009, 13. 

Dobiček ali profit predstavlja presežek prihodkov nad odhodki, donos pa je razlika med 

prejemki in izdatki v zvezi s posamezno naložbo. Donos je število denarnih enot nad številom 

denarnih enot zapadle naložbe, ki jih prejeme investitor v določenem obdobju. Navadno v 

obliki obresti, dividend ali kapitalskega dobička. Donos izraža zlasti interes investitorjev 

(lastnikov in upnikov), zato donosnost kot razmerje med donosom in vloženimi sredstvi za 

investitorja predstavlja osnovno merilo odločanja (Tekavčič 2002). 
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2.2.2 Kazalniki USALI  

Hotelirstvo je na področju računovodstva in prikazovanja izidov poslovanja hotelov korak 

pred drugimi dejavnostmi, saj je zanj sprejet enoten računovodski sistem spremljanja in 

prikazovanja izidov poslovanja USALI. Ta sistem so sprejele vse države Zahodne Evrope in 

številne druge po svetu ter predstavlja prvi uspešno izveden poskus postavljanja enotnega 

sistema računovodstva v neki dejavnosti. Splošni kazalniki merjenja uspešnosti poslovanja po 

USALI so predstavljeni v preglednici 2. 

USALI omogoča primerjavo posameznega hotela s podobnimi v ožjem in širšem okolju in s 

povprečjem primerljive skupine. To je sistem, ki zadovoljuje potrebe notranjih in zunanjih 

uporabnikov po informacijah o prihodkih, stroških in poslovnem izidu na stroškovnih mestih, 

mestih odgovornostih, oddelkih in obratih ter drugih organizacijskih enotah v nastanitvenem 

obratu. USALI je prilagojen zadovoljevanju informacijskih potreb poslovodstva pri odločanju 

na različnih ravneh, še zlasti na srednji ravni, kar zagotavlja informacije za uveljavljanje 

računovodstva odgovornosti. Računovodstvo odgovornosti primerja uresničene in načrtovane 

izide poslovanja po organizacijskih enotah organizacije in je podlaga nadrejenim poslovodjem 

za ocenjevanje uspešnosti poslovanja podrejenih poslovodij in organizacijskih enot, ki jih ti 

vodijo (Hočevar, Igličar in Zaman 2000, 326). 

V svojih začetkih je bil enotni sistem poročanja usmerjen večinoma na velike hotelske verige, 

leta 1961 pa je bil postavljen tudi za manjše hotele in motele. Do danes se je metodologija 

izpopolnila in razširila na celotno turistično dejavnost. Uporaba USALI zahteva razčlenitev 

hotela na več oddelkov oziroma vsaj na oddelke prenočevanja, hrane in pijače ter drugih 

hotelskih turističnih storitev (oddelki, ki ustvarjajo prihodke). Dopolniti jih je treba z ustrezno 

ravnjo poročanja tudi za druge oddelke, ki prispevajo h kakovosti storitev v hotelu. USALI 

predstavlja kratkoročni obračun poslovnega izida za hotele. Za dolgoročno poslovno 

odločanje so namreč pomembne tako informacije o celotnih stroških in prihodkih kakor tudi 

neračunovodske kategorije, česar pa USALI ne vsebuje. Dodatna pomanjkljivost se kaže tudi 

v tem, da USALI ne daje informacij o tem, ali bo nastanitveni obrat sposoben dolgoročno 

uspešno delovati. Gre za informacije poslovnega, strateškega računovodstva, napovedovanja 

prihodkov, merjena tako imenovanih mehkih dejavnikov, ki dopolnjujejo finančne (denarne) z 

nefinančnimi (nedenarnimi) informacijami (Ivankovič 2004, 98120). 
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Preglednica 2: Splošni kazalniki merjenja uspešnosti poslovanja po USALI 

Podpodročje Opis kazalca Izračun kazalca Prikaz kazalca 

Kazalniki 

kratkoročne 

plačilne 

sposobnosti 

Kratkoročni koeficient Kratkoročna 

sredstva/kratkoročne 

obveznozsti 

v % 

Hitri koeficient Likvidna sredstva/kratkoročne 

obveznosti 

v % 

Koeficient obračanja 

terjatev 

Letni prihodki/povprečno stanje 

terjatev 

v % 

Dnevi vezave zalog Št. dni v letu/koeficient 

obračanja terjatev 

v % 

Kazalniki 

dolgoročne 

plačilne 

sposobnosti 

Kazalnik dolgoročne 

plačilne sposobnosti 

Skupaj sredstva/skupaj dolgovi v % 

Kazalnik dolgovi/kapital Finančne obveznosti/kapital v % 

Dobičkovni 

mnogokratnik obresti 

Dobiček pred obrestmi in 

obdavčitvijo/stroški obresti 

v % 

Kazalniki 

aktivnosti 

Kazalnik obračanja 

zalog hrane 

Stroški po nabavnih cenah za 

obdobje/povprečna zaloga hrane 

v obdobju 

v % 

Kazalniki 

dobičkonosnosti 

Bruto dobičkonosnost 

razpoložljivih sob 

(GOPAR) 

Bruto dobiček iz 

poslovanja/razpoložljive sobe 

v % 

Bruto profitna marža 

(GOP margin) 

Bruto dobiček iz 

poslovanja/prihodek 

v % 

Prihodek pred fiksnimi 

stroški na razpoložljivo 

sobo 

Prihodek pred fiksnimi 

stroški/razpoložljive sobe 

v % 

Dobičkonosnost 

razpoložljivih sob 

(NOPAR) 

Dobiček iz poslovanja 

/razpoložljive sobe 

v % 

Dobičkovna marža 

(NOP margin) 

Dobiček iz poslovanja/prihodek v % 

Čista denarna donosnost (Čisti dobičekStoritve 

dolga)/lastniška sredstva 

v % 

Vir: Mihalič 2009, 16. 

Poleg splošnih USALI opredeljuje tudi kazalnike, značilne za hotelska podjetja, ki so 

predstavljeni v preglednici 3.  

Razdeljeni so v tri skupine: 

 kazalci uspešnosti poslovanja na sobo, 

 kazalci uspešnosti poslovanja oddelka F&B in 

 kazalci uspešnosti poslovanja na zaposlenega. 
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Preglednica 3: Kazalci in kazalniki USALI, prilagojeni za hotelsko podjetje 

Podpodročje Opis kazalca Izračun kazalca Prikaz kazalca 

Kazalci 

uspešnosti 

poslovanja na 

sobo 

Povprečna cena sobe Prihodek od prodaje/število 

plačanih sob v letu 

v EUR 

Povprečna cena sobe 

glede na segment gosta 

Prihodek od prodaje za določeni 

segment/število plačanih sob v letu 

za določeni segment 

v EUR 

Prihodek od prodaje sob 

na razpoložljivo sobo 

(RevPAR) 

Prihodek od prodaje 

sob/razpoložljive sobe 

v EUR 

Skupni prihodek od 

prodaje na razpoložljivo 

sobo (Total RevPAR) 

Prihodek od prodaje/razpoložljive 

sobe 

v EUR 

Kazalci 

uspešnosti 

poslovanja 

oddelka F&B 

Povprečna cena obroka Prihodki oddelka hrane/število 

obrokov  

v EUR 

Delež stroškov oddelka 

hrane v prihodkih 

Stroški oddelka hrane/prihodki 

oddelka hrane 

v % 

Delež stroškov oddelka 

pijače v prihodki 

Stroški oddelka pijače/prihodki 

oddelka pijače 

v % 

Kazalci 

uspešnosti 

poslovanja na 

zaposlenega 

Delež stroškov dela Skupaj stroški dela/celotni prihodki v % 

Stroški dela na 

razpoložljivo sobo 

Skupaj stroški dela/razpoložljive 

sobe 

v EUR 

Stroški dela na zasedeno 

sobo 

Skupaj stroški dela/zasedene sobe v EUR 

Vir: Mihalič 2009, 17. 

Kot pomemben dejavnik merjenja uspešnosti poslovanja hotelskih organizacij USALI navaja 

tudi stopnjo zasedenosti sob. Značilnost USALI je spremljanje prihodkov in odhodkov 

podjetja po posameznih oddelkih. Skladno s tem so tudi kazalci merjenja uspešnosti 

poslovanja podani za različne oddelke (Mihalič 2009, 1519). 

2.2.3 Koncept dodane vrednosti in njeno ustvarjanje 

Od začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja postaja vse pomembnejša še ena vrsta 

računovodskih izkazov. Gre za izkaz dodane vrednosti, ki ni temeljni računovodski izkaz, 

zato tudi njegovo sestavljanje ni obvezno. Ta računovodski izkaz vsebuje podatke o 

oblikovanju dodane vrednosti in njeni delitvi. 

Dodana vrednost je nedvomno pomembno sredstvo za merjenje izidov organizacije, zato so 

informacije o njej zelo pomembne za upravljalno računovodstvo. Opredelimo jo lahko kot 

povečanje tržne vrednosti, ki je posledica povečanja kakovosti poslovnih učinkov (izdelkov in 

storitev). Ugotovimo jo tako, da prodajno vrednost poslovnih učinkov zmanjšamo za nabavno 

vrednost potrebnih prvin. Izkaz dodane vrednosti priča o skrbi organizacije za blaginjo 

družbe. Obstoj organizacije prebivalstvu zagotavlja delovna mesta, država lahko pobere več 

dajatev, vlagatelji kapitala in posojilodajalci pa so nagrajeni za tveganje, ki je posledica 
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njihovih naložb vanj. Izkaz dodane vrednosti je obenem pomembno sredstvo za pojasnitev 

izidov poslovanja zaposlenih (Buležan 2008, 379390). 

Za turistične organizacije je njeno spremljanje pomembno zato, ker nam poleg strukture 

prihodkov in odhodkov kaže tudi družbene spremembe. Dodana vrednost, v nasprotju z 

dobičkom, ni odvisna od kapitalskih zaslužkov. Zaradi povečanja vrednosti delnic 

organizacije se njena dodana vrednost ne poveča. Vpliv delničarjev je danes manjši, vpliv 

države in zaposlenih pa večji kot v preteklosti. Proces spreminjanja vpliva posameznih 

subjektov je trajal kar nekaj desetletij, posledica tega pa je bila drugačno gledanje na cilje 

organizacije. Cilj turističnega nastanitvenega obrata tako ni le maksimiranje dobička, temveč 

tudi ustvarjanje dodane vrednosti. Organizacija ustvarja dobiček, ima pa tudi pomembno 

družbeno vlogo. Pojem dobička je ožji od pojma dodane vrednosti, saj je dobiček po navadi le 

manjši del dodane vrednosti organizacije v obračunskem obdobju. Pri delitvi dodane 

vrednosti sodelujejo tako organizacija (amortizacija) kot zaposleni (plače), lastniki 

(dividende) in posojilodajalci (obresti). Pri delitvi dobička pa sodelujejo le država (dajatve), 

delničarji (dividende), včasih zaposleni (nagrade), del dobička pa lahko ostane tudi 

nerazdeljen. Odgovornost, ki je glede na izkaz poslovnega izida v izkazu dodane vrednosti 

precej širša, je povezana tako z ustvarjanjem dodane vrednosti kot tudi z njeno delitvijo. 

Buležan (2008, 379390) pravi: »Izkaz dodane vrednosti je izraz odgovornosti managementa 

organizacije njegovim lastnikom, zaposlenim, dolžniškim financerjem in državi.« 

Izkaz dodane vrednosti se vedno nanaša na izbrano obračunsko obdobje (po navadi je to 

poslovno leto). Vrednosti v njem so prikazane v treh številčnih stolpcih. Prvi stolpec vsebuje 

podatke iz zadnjega obračunskega obdobja, drugi iz prejšnjega, tretji pa v odstotkih prikazano 

razliko (pozitivno ali negativno) med njima (Mueller, Gernon in Meek 1994, 81). Izkaz 

dodane vrednosti prikazuje oblikovanje celotne dodane vrednosti in njeno delitev. Viri zanjo 

so vsi prihodki podjetja, torej prihodki od poslovanja, financiranja ter izredni prihodki. 

Podroben prikaz vsebine izkaza dodane vrednosti prikazujemo v spodnji preglednici 4. 
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Preglednica 4: Prikaz vsebine izkaza dodane vrednosti 

I. PRIHODKI 

Poslovni prihodki 

– Stroški materiala in storitev 

= Dodana vrednost od proizvajalne in trgovinske dejavnosti 

+ Deleži v dobičku drugih podjetij (dividende), zmanjšani za morebitne izgube pri njih 

+ Drugi finančni prihodki 

+ Drugi (izredni) prihodki 

= Celotna dodana vrednost 

II. DELITEV CELOTNE DODANE VREDNOSTI 

Zaposleni: Stroški plač, dodatno obračunanih dajatev za socialno in pokojninsko zavarovanje ter 

odpravnin 

+ Deleži zaposlenih v dobičku 

= Celotni stroški dela 

Država: Podjetniške dajatve 

– Prejete dotacije, subvencije, regresi, kompenzacije, premije 

Financerji podjetja: Stroški obresti od najetih posojil 

+ Dividende delničarjem 

+ Deleži drugih podjetij v dobičku 

Ponovno vlaganje v podjetje: Amortizacija 

+ Neobičajne postavke 

+ Pridržani dobiček 

Vir: Mueller, Gernon in Meek 1994, 81. 

Pri delitvi celotne dodane vrednosti sodelujejo zaposleni, na primer v obliki plač, odpravnin 

in podobnega; država v obliki dajatev; financerji podjetja, lastniki v obliki dividend; 

posojilodajalci z obrestmi ter podjetje v obliki zneskov, ki so vanj vnovič vloženi (Buležan 

2008, 384385). 

V članku »Dodana vrednost: ali informacije o njej dopolnjujejo tiste o dobičku podjetja« 

Buležan (2008) predstavi nekaj prednosti in slabosti izkaza dodane vrednosti. Prednost vidi v 

izboljšanju kolektivnega duha v organizaciji. Informacije o dodani vrednosti namreč 

povzročajo pozitivne spremembe v vedenju zaposlenih. V izkazu vsebovani podatki imajo 

pomembno vlogo pri oblikovanju podjetniških sistemov spodbujanja in nagrajevanja 

zaposlenih. Dodana vrednost kaže na delež zaposlenih pri delitvi dodane vrednosti in na njeno 

gibanje med obračunskimi obdobji. Ta delež, ki po navadi znaša okrog 70 odstotkov, je 

močan argument delodajalcev pri dokazovanju zaposlenim, da niso izkoriščani in da 

delodajalci ne bogatijo na njihov račun. Izkaz dodane vrednosti usmerja pozornost na delež 

države pri delitvi dodane vrednosti in na njegovo gibanje med obračunskimi obdobji. Ne gre 

namreč pozabiti, da je dodana vrednost obdavčena. Dodatna prednost izkaza dodane vrednosti 

je, da vsebinsko povezuje sredstva, potrebna za nadomestitev vrednosti obrabljenih osnovnih 

sredstev (amortizacija), in nerazdeljeni čisti dobiček poslovnega leta. Hkrati izkaz dodane 

vrednosti prikazuje tudi delež teh kategorij v celotni dodani vrednosti organizacije in s tem 

tudi delež dodane vrednosti, ki je bila vanjo vnovič vložena. Velikost tega deleža je za 

organizacijo zelo pomembna. Njegovo zmanjševanje je namreč lahko razlog za slabšanje 

konkurenčnega položaja. Izkaz dodane vrednosti tudi nazorno kaže na velikost in 
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pomembnost organizacije. Alternativna merila za razvrščanje organizacij so višina prihodkov, 

vrednost sredstev, število zaposlenih in vrednost kapitala podjetja. Dodana vrednost kaže tudi 

na prispevek organizacije k nacionalnemu proizvodu. Ta podatek je zelo pomemben, saj je 

gospodarska rast med najpomembnejšimi cilji ekonomske politike države. Poznavanje 

podatkov o dodani vrednosti je tako pomemben korak k oblikovanju ustrezne ekonomske 

politike in k njenemu izvajanju. 

Organizacije pa naj bi se zavedale tudi slabosti izkaza dodane vrednost. Prva je, da temelji na 

nerealnih in neresničnih subjektih (timu), ki naj bi ustvarjali dodano vrednost. Druga slabost 

je, da ima pojem »vrednost« v njem nenavaden pomen in nepoučenega lahko tudi zavede. 

Dodajanje vrednosti namreč še ne pomeni tudi uspešnega poslovanja. Tretja slabost je, da 

odvrača pozornost od rehabilitacije pojma dobiček. Strokovnjaki v razvitem svetu namreč 

pogosto menijo, da je rehabilitacija tega pojma izjemno pomembna za hitrejšo gospodarsko 

rast. Četrta slabost je, da lahko spodbuja management k maksimiranju dodane vrednosti. Za 

poslovno uspešnost je to lahko zelo neugodno. Peta slabost je, da prikazuje stroške po 

naravnih vrstah in ne po funkcionalnih skupinah. Tako na primer računovodski izkaz vsebuje 

podatke o stroških materiala in storitev, stroških dela, stroških amortizacije in podobno. Po 

funkcionalnih skupinah prikazani stroški (delitev stroškov na proizvajalne stroške, stroške 

nabave, uprave, prodaje in financiranja) so namreč primernejša osnova za sprejemanje 

poslovnih odločitev. Šesta slabost je povezana s stroški njegovega sestavljanja. Gre predvsem 

za dodatno računovodsko delo, stroške za papir, razmnoževanje in podobno, morebitno 

povišanje stroškov zunanjega revizorja zaradi revidiranja dodatnega računovodskega izkaza in 

stroške za usposabljanje zaposlenih v zvezi z izkazom dodane vrednosti. Ti stroški bi bili za 

večino organizacij razmeroma nizki, izjema bi morda bile povezane organizacije. Sedma 

slabost je v nevarnosti, da bi ta povzročal zmedo in obremenjeval uporabnike računovodskih 

poročil s ponavljajočimi se informacijami. Vključitev izkaza dodane vrednosti v letno 

poročilo organizacije lahko razkrije informacije, ki bi lahko poslabšale njen konkurenčni 

položaj oziroma povzročile nezadovoljstvo zaposlenih v podružnicah organizacije v tujini. 

Zaposleni v teh podružnicah bi lahko na podlagi podatkov iz izkaza dodane vrednosti 

ugotovili, da so njihovi zaslužki kar nekajkrat manjši od zaslužkov zaposlenih v matični 

organizaciji in podobno. Vse te slabosti je mogoče odpraviti z ustrezno opredelitvijo in 

standardizacijo pridobljenih informacij (Morley 1978, 57–81). 

Poleg številnih prednosti in slabosti izkaza dodane vrednosti, obstajajo tudi različni pogledi 

oziroma vidiki na samo dodano vrednost. To lahko tako kot uspešnost poslovanja organizacije 

opredeljujemo ter merimo s finančnimi in nefinančnimi kazalniki.  

Ekonomska dodana vrednost ali ekonomski dobiček (EVA) 

EVA je blagovna znamka svetovalnega podjetja Stern Stewart & Co., registrirana v več 

državah. Izraz ekonomska dodana vrednost se v slovenskih finančnih krogih pogosteje 
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nadomešča z izrazom ekonomski dobiček. Razlog je v tem, da se danes pojem dodane 

vrednosti uporablja v nekem drugem pomenu in za nek drug (predvsem davčni) namen. Za 

finančnike pa ima pojem EVA točno določen pomen (Slapničar 1998, 20). V kolikor 

izhajamo iz ideje interesnih skupin, vpletenih v poslovanje organizacije, potem EVA 

predstavlja model merjenja uspešnosti poslovanja z vidika lastnikov organizacije. Uspešnost 

meri glede na tveganje in pričakovani donos vlagateljev. Izhodišče modela temelji na 

prepričanju, da bodo samo tiste organizacije, ki so sposobne povečevati vrednost naložb 

svojim investitorjem, lahko pridobila svež kapital, ki je potreben za nadaljnji razvoj (Rejc 

1999, 57). Organizacija pa resnično ustvarja vrednost le, če je dobiček vloženih sredstev večji 

od stroškov vsega investiranega kapitala. Zato naj bi za izračun ekonomskega dobička najprej 

opredelili pojem stroška investiranega kapitala. Večje ko je tveganje, večji naj bi bil donos, 

kar pomeni, da bodo pri enakem tveganju svoja sredstva vložili v organizacijo z višjim 

donosom. To kar je z vidika investitorjev pričakovani donos na kapital, je z vidika 

organizacije strošek tega kapitala. Poznati strošek kapitala za organizacijo pomeni poznati 

donos, ki ga pričakujejo vsi tisti, ki so vanjo investirali (Cook in Bolčič 1997, 7). 

Tržna dodana vrednost (MVA) 

Tržna dodana vrednost je odločilno merilo ustvarjanja premoženja delničarjev. To je razlika 

med tistim, kar so investitorji vložili v organizacijo kot kapital, in tistim, kar bi lahko dobili s 

prodajo po trenutni tržni ceni. Tržna dodana vrednost avtomatično upošteva stopnjo tveganja, 

ker tržne vrednosti kapitala vključujejo presojo investitorjev tako o tveganju kot tudi o 

uspešnosti. To pomeni, da je MVA merilo, s katerim lahko neposredno primerjamo uspešnost 

organizacij v različnih dejavnostih in celo v različnih državah. Cilj vsake organizacije naj bi 

bil maksimiranje tržne dodane vrednosti. Slabosti MVA pa se kažejo v tem, da spremembe 

celotnega trga kapitala lahko presežejo prispevek delovanja managementa v kratkem času. 

Izračunavamo jo lahko le, če se z delnicami organizacije trguje in če imajo tržno ceno. Tudi 

če se z delnicami trguje, lahko ugotovimo MVA le za celotno organizacijo, ne pa za oddelek, 

podružnico ali prodajni program, torej ne zagotavlja nobene pomoči pri ocenjevanju 

uspešnosti posameznih delov, ki tvorijo celotno organizacijo (Cook in Bolčič 1997, 4). 

Dodana vrednost na zaposlenega 

Skupni prihodki na zaposlenega predstavljajo kazalnik, ki pove, kolikšen znesek skupnih 

prihodkov je bil v organizaciji ugotovljen na posameznega zaposlenega. Ta je poslovno 

uspešnejša, če je ugotovila na zaposlenega čim večji znesek skupnih prihodkov in če je 

ugotovila dobiček (Ibon 2009). Končni poslovni izid organizacije pa je nemogoče ugotoviti 

zgolj na osnovi finančnega kapitala. Ne nazadnje tudi investicije v človeški kapital vedno bolj 

naraščajo in izkazovanje stroškov tudi iz tega naslova zahteva spremembo računovodskih 

metod in tehnik. Vzporedno tudi naložbe v zaposlene naraščajo in podobna gibanja je mogoče 
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pričakovati tudi v prihodnje, zato je razumevanje stroškov v zvezi z naložbami v zaposlene 

obenem prav tako pomemben dejavnik realnosti ugotavljanja poslovnega izida (Milost 2001, 

35). 

V praksi organizacij so razpoložljiva zlasti naslednja temeljna aplikativna orodja, metode 

oziroma tehnike in pristopi, katere uporabljamo pri proučevanju pomembnosti človeškega 

kapitala (Mihalič 2006, 145146): 

 mehanizmi merjenja vrednosti, ki jih ustvarijo zaposleni, 

 pristop ravnanja oziroma vodenja s kompetencami zaposlenih, 

 sistem zadržanja ključnega človeškega kapitala v organizaciji, 

 sistem merjenja zadovoljstva zaposlenih z delom in pogoji dela, 

 model sistematizacije v organizaciji, 

 sistem izvajanja ocenjevanja vseh zaposlenih, 

 sistem odličnosti v upravljanju z zaposlenim itd. 

V okviru evalvacije managementa človeškega kapitala in obvladovanja zaposlenih naj bi zato 

redno ocenjevali predvsem: 

 stopnjo uspešnosti procesov in postopkov, 

 stopnjo doseganja posameznih ciljev, 

 odstopanja v stroških, 

 kakovost nosilcev in izvajalcev posameznih procesov in postopkov, 

 spremljanje in analiziranje nove vrednosti itd. 

Po Mihalič (2006, 323) prav slednje analiziranje ustvarjanja nove dodane vrednosti 

predstavlja osnovo za razvoj področja managementa človeškega kapitala. V organizaciji naj bi 

management odkrival, meril in analiziral vpliv zaposlenih na ustvarjanje dodane vrednosti. 

Mihaličeva pravi, da v praksi v večini organizacij ne vedo, kdo in kaj prispeva k ustvarjanju 

nove vrednosti in kdo oziroma kaj to vrednost celo uničuje, zato je pomembno, da 

prvenstveno opredelimo, kateri so generatorji in glavni nosilci dodane vrednosti poslovanja 

organizacije. 

Management človeškega kapitala se ukvarja z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in 

nadzorovanjem tistih človeških virov, ki ustvarjajo vrednost. Zaposlene naj se celostno 

izobražuje, izpopolnjuje in usposablja ter razvija njihove spretnosti z namenom, da bodo ti 

prispevali k ciljem in potrebam organizacije v kateri delajo, ter ustvarili novo dodano 

vrednost (Ulrich 2005, 79). Da bi v organizacijah oblikovali ustrezne sisteme za nagrajevanje 

zaposlenih, naj bi bili njihovi managerji sposobni pravilno ovrednotiti dela, ki jih opravljajo 

sodelavci v predvidenem delovnem času. Vrednotenje dela zaposlenih je osnova za 

oblikovanje plačne strukture in tudi za nagrajevanje. Ge za sistematičen proces oblikovanja 

relativne vrednosti dela (Armstrong 1996, 16).  
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Dodana vrednost v očeh gosta, kupca 

Gostu ali kupcu posredovana vrednost je razlika med celotno vrednostjo in celotnim stroškom 

v njegovih očeh. Po Kotlerjevi definiciji (1996, 3738) celotna vrednost v očeh kupca 

predstavlja vse koristi, ki jih kupec pričakuje od danega izdelka ali storitve. Kupci si v mejah 

danih možnosti določijo največjo vrednost, upoštevaje stroške iskanja izdelka, omejeno 

znanje, mobilnost in dohodek. Ustvarijo si vrednostna pričakovanja in ravnajo skladno s temi 

pričakovanji. Nato ugotovijo, ali je ponudba resnično izpolnila njihovo pričakovanje v zvezi z 

vrednostjo, kar vse vpliva na njihovo zadovoljstvo in možen ponovni nakup. Celoten strošek 

v očeh kupca je več kot le denarni strošek. Sestoji se iz predvidenega porabljenega kupčevega 

časa, porabljene energije ter psihičnega napora. Kupec oceni te stroške skupaj z denarnimi 

stroški in si tako ustvari sliko o celotnih stroških. 

Na zadovoljstvo gostov večinoma vpliva vrednost storitve ali izdelka, ki jo nastanitveni obrat 

ponudi. To vrednost pa ustvarijo predvsem zadovoljni, predani in produktivni zaposleni. 

Vrednost za gosta se nanaša na za njegov denar pridobljene izdelke in storitve ter njegovo 

počutje ob njih. Element zadovoljstva in zvestobe se nanaša na to, ali se gost namerava vrniti 

in kaj namerava povedati naprej. Ker so kupci hotelskih izdelkov in storitev zelo ozaveščeni, 

naj ne bi gledali samo na stroške izdelkov in storitev, temveč tudi na to, kaj ponudijo ciljnemu 

kupcu. Vsak izdelek naj bi imel za kupca svojo dodano vrednost. Le če bo gost občutil, da z 

določenim izdelkom oziroma storitvijo prejme neko dodano vrednost in da je ta v sorazmerju 

s ceno, ki jo je plačal, se bo znova odločil za obisk oziroma tega predlagal nekomu drugemu. 

Zadovoljstvo gostov v najširšem pomenu besede je najpomembnejši dejavnik uspešnosti 

delovanja nastanitvenih obratov. Povezano je s pričakovanjem gostov. V nastanitvenem 

obratu naj bi zato znali prepoznati področja, ki za gosta predstavljajo vrednost, oziroma tisto, 

kar pri gostu povzroča zaznavo vrednosti (ločeno po tržnih segmentih ali vsaj glede na 

domače in tuje goste), in ugotoviti stopnjo uresničenja teh pričakovanj (Huckeisten in Duboff 

1999, 31). 

Zaznava kakovosti in posledičnega zadovoljstva gostov se nanaša tudi na različne vidike 

turistične ponudbe, informacij, ljudi, dodatne ponudbe nastanitvenega obrata in kraja. 

Posamezniki zadovoljujejo turistične potrebe različno, odvisno od motivov, želja in 

pričakovanj, ki vzpodbujajo in usmerjajo njihovo ravnanje. Ljudje gredo na potovanje ali 

počitnice z namenom, da zadovoljijo eno ali več svojih potreb. Tako si na primer izbirajo 

aktivnosti, za katere pričakujejo, da bodo zadovoljevale njihove potrebe. V zadnjem obdobju 

je prišlo do bistvenih sprememb v povpraševanju turistov.  

Po Makovec Brenčič in Ograjenšek (2010, 8) so glavni dejavniki, ki vplivajo na to: 

 več prostega časa (skrajševanje delovnega časa), 

 višji dohodki prebivalstva, 

 večje izkušnje in poučenost turistov, 
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 spreminjanje vrednot (novi motivi za potovanja), 

 spreminjanje življenjskega sloga in večja prilagodljivost turistov, 

 demografske spremembe, 

 večja skrb za zaščito naravnega okolja. 

Množični turizem se umika individualnemu, ki ga oblikujejo spontanost, želja po spoznavanju 

novega, širjenja znanja, skrb za okolje in spoštovanje drugačnosti. Glavne počitnice postajajo 

krajše, hkrati pa se mnogo družin in posameznikov odloča preživeti počitnice večkrat, za 

krajši čas. Na splošno velja, da zadovoljstvo gostov s storitvami in izdelki nastanitvenega 

obrata vodi k nadaljnjemu povpraševanju, priporočanju ter širjenju pozitivnih izkušenj naprej. 

Edino pravilno je, da organizacija pozna ter tako spodbuja dejavnike, ki so poglavitni pri 

zadovoljevanju potreb gostov. 

Verigo vrednosti za gosta predstavlja celoten nabor elementov hotelskega proizvoda in vsak 

je lahko motiv za prihod ali za (ne)zadovoljstvo gosta. Vzpostavitev sistema spremljanja 

zadovoljstva gostov s kakovostjo storitev in izdelkov ter njegove preglednosti je eden izmed 

pomembnejših kazalnikov, kako uspešni bodo v podjetju ali drugi organizaciji v prihodnosti. 

Uspešno prilagajanje zahtevam gostov zahteva predanost neprestanemu izboljševanju 

poslovanja. V organizaciji bodo pri tem učinkoviti le, če bodo na ustvarjanje vrednosti 

»gledali« z vidika gosta in to temu ustrezno tudi prilagodili (Zabukovec 2010, 65). 

2.2.4 Razvojne stopnje presojanja uspešnosti in učinkovitosti poslovanja 

Skupaj z razvojem in spreminjanjem gospodarskega sistema se je spreminjal tudi pogled na 

uspešnost poslovanja. Zanimivo pri tem je, da se danes različne organizacije nahajajo na 

različnih razvojnih stopnjah, kar se tiče razumevanja pa tudi celovitosti spremljanja 

uspešnosti.  

Razvojne stopnje vidika uspešnosti bi lahko opredelili po naslednji lestvici (Bergant 1998, 

98): 

 Intuitivno presojanje uspešnosti, kjer prevladujejo cilji, izraženi količinsko, in zato 

proizvodna usmerjenost in želja po rasti. 

 Računovodsko presojanje uspešnosti, kjer potreba po vrednostnih kazalcih izpostavi  

pomen računovodsko ugotovljenega dobička in zato računovodskih standardov ter 

računovodsko ugotovljenih kazalcev in kazalnikov uspeha. 

 Finančno presojanje uspešnosti, kjer prevladuje spoznanje, da je pomemben denarno  

razpoložljivi dobiček, in zato je tu večji poudarek na stroških in strukturi financiranja. 

 Ekonomsko presojanje uspešnosti, kjer prevlada skupni interes udeležencev v 

organizaciji in je ekonomski dobiček temeljno sodilo uspešnosti, kar sovpada z razvitim 

trgom kapitala in empiričnimi raziskavami o vzrokih sprememb tržne vrednosti delnic. 
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 Kombinirano presojanje uspešnosti, ki upošteva dejstvo, da je za dolgoročno uspešnost 

treba razvijati vsa področja poslovanja in še zlasti tako imenovane »mehke« oziroma 

nefinančne dejavnike (na primer uravnoteženi sistem kazalnikov). 

 Celovito presojanje uspešnosti, ki mora ustrezno, to je v pravem razmerju, upoštevati 

dosežke ekonomskega in kombiniranega presojanja uspešnosti. Šele tak model bi imel 

vse najpomembnejše lastnosti dobre mere uspešnosti. 

Za današnja poslovna okolja so značilne nenehne spremembe, na katere naj bi se organizacija 

odzvala in se jim prilagodila v želji po čim večji uspešnosti poslovanja. Prav zaradi velike 

dinamike v poslovnih okoljih je za organizacijo nujno, da ima jasno vizijo in natančno 

opredeljene strateške prioritete, s katerimi se želi diferencirati od konkurentov in postati 

najboljša na svojem področju (Žabot 2001, 5). 

Turistična nastanitvena dejavnost je v ljudi usmerjena dejavnost, zato je poslovna uspešnost 

nastanitvenega obrata odvisna predvsem od uravnoteženega ravnovesja finančnih in 

nefinančnih kazalnikov. Organizacija naj svojo strategijo izrazi skozi sistem kazalnikov, ki jih 

potem uresničuje in s tem udejanja zastavljeno strategijo. 

Daleč najvplivnejši okvir za merjenje uspešnosti organizacij predstavlja uravnotežen sistem 

kazalnikov (BSC), ki sta ga predlagala Kaplan in Norton leta 1996. Ta sistem je bil predlagan 

kot odziv na omejitve tradicionalnih računovodskih meril.  

Originalni BSC je sestavljen iz naslednjih vidikov: 

 Učenja, rasti ter zadovoljstva zaposlenih, ki vključuje zadovoljstvo zaposlenih, inovacije 

in sposobnost organizacije za razvijanje. 

 Poslovnih procesov, ki vključuje merjenje kakovosti, produktivnosti, časovnih ciklov in 

stroškov. 

 Odjemalcev, ki vključuje ocene zadovoljstva odjemalcev in njihove namere za nadaljnje 

poslovanje z organizacijo.  

 Finančnega vidika, ki vključuje merjenje ključnih rezultatov, ki jih management 

posreduje delničarjem, tako rast prihodkov, dobičkonosnost kot donosnost naložb. 

Kaplan in Norton (2001) dokazujeta, da naj bi organizacije v zdajšnjem dinamičnem okolju 

uporabljale različna merila (finančne in nefinančne kazalnike) in upoštevale tudi 

multiplikativne kazalnike dosežkov. Le z upoštevanjem tako finančnih kot nefinančnih meril, 

kot so dobičkonosnost, zadovoljstvo strank, dodana vrednost, odzivni čas in timsko delo, 

ugotavljanje stroškov ter produktivnosti zaposlenih, lahko oblikujemo konsistentni sistem 

merjenja uspešnosti poslovanja, ki omogoča tudi učinkovitejši sistem nadzora. 

Uravnotežen predlog merjenja uspešnosti poslovanja nastanitvenih obratov, ki ga je 

Mihaličeva (2009, 3139) s sodelavci sestavila ob upoštevanju pomembnosti uravnoteženega 
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prepleta tako finančnih kot nefinančnih kazalnikov ter je primeren in prilagojen predvsem za 

turistično nastanitveno dejavnost, predstavljamo preglednici 5. 

Preglednica 5: Predlog kazalnikov za merjenje uspešnosti poslovanja hotelskih 

podjetij 

Ekonomsko 

področje 

Ekonomski kazalci Izračun 

Splošni kazalci 

merjenja uspešnosti 

poslovanja 

Rast Rast prihodkov v primerjavi s prejšnjim letom 

Rast dobička v primerjavi s prejšnjim letom 

Dobičkonosnost Dobiček iz poslovanja/prihodki iz poslovanja 

Čisti dobiček/sredstva 

Čisti dobiček/kapital 

Zadolženost in plačilna 

sposobnost 

Finančni dolg/kapital 

Kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti 

Ustvarjenje vrednosti za 

lastnike 

Denarni tok iz poslovanja/sredstva 

Ekonomska dodana vrednost: dobičekstroški 

kapitala 

Prihodek na zaposlenega Skupni prihodki/število zaposlenih 

Dodana vrednost na 

zaposlenega 
(Prihodki iz poslovanjastroški materiala, 

storitev in dela)/število zaposlenih 

Merjenje uspešnosti 

poslovanja 

namestitvenega 

dela 

Prihodek na razpoložljivo 

sobo 

Prihodek od prodaje sob/število razpoložljivih 

sob 

Povprečna cena sobe Prihodek od prodaje/število plačanih sob v letu 

Stopnja zasedenosti (Zasedene sobe/število razpoložljivih sob)*100 

Merjenje uspešnosti 

poslovanja 

posameznega 

oddelka (hrana in 

pijača, wellness, 

kongresi, 

igralništvo ipd.) 

Delež stroškov v 

prihodkih posameznega 

oddelka 

Stroški posameznega oddelka/prihodki 

posameznega oddelka 

Prihodek oddelka na gosta Prihodki od posameznega oddelka/število gostov 

Prihodek oddelka na m
2
 Prihodki od posameznega oddelka/površina 

posameznega oddelka 

Vir: Mihalič 2009, 31. 

Finančni kazalniki so zelo uporabni zaradi njihove merljivosti. Zaradi velikega in splošnega 

interesa, da organizacija posluje uspešno, je treba mere uspešnosti opredeliti v merljivi obliki. 

Ta omogoča uporabnost opredelitve pri odločanju, nadzoru in oblikovanju ustreznih 

informacij (Bergant 1998, 88). 

Med ključne kazalnike uspešnosti poslovanja z nefinančnega vidika pa sodijo kazalniki za 

merjenje zadovoljstva, zvestobe in zaznane vrednosti pri turistih ter moč blagovne znamke 

organizacije (Rust, Zahorik in Kennigham 1995; Snoj 1998). Merjenje nefinančnih 

kazalnikov v hotelskih organizacijah izvajamo tako z vidika gostov kot tudi z vidika 

zaposlenih ter njihovih lastnikov. Ob tem pa tudi merimo dosežen položaj na samem trgu.  

Po Mihalič (2009, 39) so ključni nefinančni kazalniki, ki jih merimo, razdeljeni na tri 

podpodročja: 
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 Uspešnost z vidika gostov hotelske organizacije, ki se kaže v zaznani kakovosti hotelskih 

izdelkov in storitev s strani gostov, zaznani dobljeni koristi (vrednosti) ponudbe glede na 

ceno s strani gostov, zadovoljstvu gostov z bivanjem v hotelu, zvestobi gostov ter moči 

blagovne znamke hotelske organizacije. 

 Uspešnost z vidika hotelske organizacije, ter prispevka trženjskih aktivnosti in procesov k 

doseganju poslovnih rezultatov, kot so inovativnost in razvoj, vložki v aktivnosti 

trženjskega spleta, ciljne strategije (pozicioniranje hotelske organizacije). 

 Trženjska uspešnost z vidika trga oziroma doseženega položaja na trgu, ki se kaže v 

spremembi velikosti trga, spremembi prodaje hotelske organizacije ter v odzivnosti. 

Nefinančni kazalniki pa ne predstavljajo alternative finančnim. Ti ne kažejo vrednostno 

izraženih historičnih podatkov, trendov, denarnih implikacij posameznih poslovnih odločitev, 

ampak finančne mere dopolnjujejo in kažejo vzroke finančno izraženih posledic (Ivankovič 

2004, 123). Tako se pokaže pomen upoštevanja obeh kategorij kazalnikov pri končni presoji 

uspešnosti poslovanja organizacij. 

2.3 Management celovite kakovosti in odličnost poslovanja v turistični nastanitveni 

dejavnosti  

Področje pojmovanja kakovosti je celostno in ga posamezni avtorji (npr. Bitner 1996; 

Zeithaml in Bitner 1996; Snoj 1998; Markič 2004 itd.) obravnavajo predvsem v povezavi z 

namenom raziskovanja. Različnost pogledov kaže, da je kakovost več disciplinaren pojem, ki 

ga moramo obravnavati z več vidikov: tehniško-tehnološkega, ekonomskega, psihološkega, 

sociološkega, ekološkega in pravnega. Celostnost kakovosti pomeni, da je le-ta skupek vseh 

dejavnosti in opravil oziroma stanj, ki se neposredno odražajo v izdelkih in storitvah 

(Ivankovič 2004, 39). V zadnjih štiridesetih letih so se pristopi k managementu kakovosti 

spreminjali neverjetno hitro.  

Dale (1999, 4) in Garvin (1988, 120) navajata štiri glavne stopnje v evoluciji managementa 

kakovosti: 

1. stopnja: Nadzor kakovosti (pred letom 1920) 

Nadzor kakovosti je prva faza v razvoju managementa kakovosti. Vključuje merjenje, 

preverjanje, testiranje in oceno ene ali več lastnosti končnega izdelka, storitve ali aktivnosti. 

Nadzor večinoma izvaja osebje, zaposleno prav s tem namenom. 
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2. stopnja: Kontrola kakovosti (19201965) 

Kontrola ni bila več omejena samo na končne proizvode, temveč so se proizvodi začeli 

kontrolirati že med samim procesom proizvodnje. Razlika med kontrolo in nadziranjem je v 

tem, da se kontrola izvaja samo na koncu proizvodnega procesa, nadzor pa tudi med 

procesom samim. 

3. stopnja: Zagotavljanje kakovosti (19651985) 

Raje kot z odkrivanjem napak se ta sistem ukvarja z uvajanjem kakovosti v proizvodni 

proces, tako da se napake sploh ne pojavijo. Poudarek je na načrtovanju kakovosti, dizajnu 

proizvoda in procesu ter boljši kontroli operacij. Ta sistem zagotavlja tudi večjo motiviranost 

in vključevanje zaposlenih. 

4. stopnja: Management celovite kakovosti (TQM) 

Filozofija TQM se je pojavila v Veliki Britaniji konec sedemdesetih in v začetku osemdesetih 

let. Sprva je bila razvita in uporabljena v proizvodnji, kasneje se je v večji meri začela 

uporabljati tudi v storitvenih dejavnostih. Na začetku so reševali problem, kako izmeriti 

oziroma oceniti storitev, ki je po svoji naravi neotipljiva. Počasi so opazovali vse posebnosti 

storitev, definirali glavne komponente in mogoče je bilo izmeriti izvršitev posameznih 

storitev. 

Na vprašanje, kaj je to kakovost, lahko odgovorimo tudi drugače. Če gledamo na kakovost z 

vidika proizvodnega procesa, je mogoče govoriti o kakovosti procesa. Pri tem gre za 

sposobnost zmanjšati ali izločiti iz tega procesa odpadke in vire nastajanja slabih proizvodov. 

Z drugimi besedami, lahko govorimo o notranji kakovosti. Če gledamo na kakovost z vidika 

proizvoda (storitve), mislimo predvsem na njegovo skladnost s specifikacijo in na njegovo 

stopnjo zadovoljevanja pričakovanj odjemalca. Ta zorni kot kakovosti lahko imenujemo tudi 

zunanja kakovost. Ob notranji in zunanji kakovosti pa se pojavlja še celovita kakovost 

(Pučko, Čater in Rejc Buhovac 2009, 70).  

Oakland (1995, 5) opisuje TQM kot način organiziranja in vključevanja celotne organizacije 

v sistem kakovosti; vsakega oddelka, vsake aktivnosti, vsakega zaposlenega na vseh ravneh. 

Tudi porabniki in dobavitelji so vključeni v ta poslovno organizacijski sistem. 

Prav razumevanje filozofije in koncepta celovite kakovosti nas zanima, skozi celotno 

magistrsko nalogo. S tem konceptom se označuje managerski in organizacijski vidik 

uresničevanja celovite kakovosti ter predstavlja tako filozofijo managementa organizacije kot 

tudi izbor povsem konkretnih tehnik in pristopov za doseganje celovite kakovosti. 
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Enega od modelov, ki se nanaša na raven izkušene kakovosti, je naredil Grönroos (1984). Ta 

se izraža skozi tehnično in funkcionalno komponento storitve:  

 Tehnična kakovost se nanaša na izid storitve in na vprašanje, kaj je bilo ponujeno. 

 Funkcionalna kakovost pa se nanaša na način izvajanja storitve in odgovarja na 

vprašanje, kako je bilo ponujeno. 

Tehnična kakovost se nanaša na vidike storitve (npr. sobo v hotelu, obrok v restavraciji), ki 

jih je relativno možno kvantificirati. Ker je lahko merljiva s strani ponudnika in potrošnika, je 

postala pomembna osnova za sodbe o kakovosti storitev. Funkcionalna kakovost pa se nanaša 

na proces izvrševanja storitve ali procesa. Izkušnja pri prihodu v hotel je primer funkcionalne 

kakovosti. Če funkcionalna kakovost ne zadovoljuje, ne bo niti najmodernejše opremljena 

soba pomagala, da gost pozabi začetno nezadovoljstvo ob prihodu (Uran 2003, 69). 

Podoba nastanitvenega obrata se nanaša predvsem na gostovo zaznavanje storitvene 

organizacije kot celote in je tako odvisna od funkcionalne kot tudi tehnične kakovosti. 

Cilj izboljšave kakovosti storitev pa ni samo večja zadovoljitev porabnikov, ampak tudi stalno 

izboljševanje storitvenega procesa in preprečevanje morebitnih napak. Popravljanje napak, ki 

so se zgodile med storitvenim procesom, je bistvena sestavina izboljšave storitev. Izboljšanje 

storitev je stalen proces, ki temelji na povratnih informacijah porabnikov in izvajalcev o 

potencialnih in dejanskih napakah in problemih izvajanja storitev (Potočnik 2004, 110). 

Turistični proizvodi so proizvedeni in potrošeni istočasno, medtem ko sta proizvajanje in 

potrošnja v drugih dejavnostih razdvojeni tako prostorsko kot časovno. Zaradi tega je 

doseganje kakovosti v turizmu izredno težka naloga. Jedro načrtovanja za izboljšanje 

kakovosti je opredelitev ciljev, ki jih nameravajo v storitveni organizaciji uresničiti, in 

določitev strategij, s katerimi lahko te cilje dosežejo. Management storitvene organizacije 

lahko izbira med različnimi strategijami, pri tem pa je koristno, da upošteva nekaj meril izbire 

(Uran 2003):  

 skladnost izbrane strategije s cilji,  

 donos izbrane strategije s stroški,  

 skladnost posameznih programov izboljšanja kakovosti s splošnimi cilji organizacije na 

področju kakovosti,  

 verjetnost, da bo izbrana strategija povečala konkurenčno sposobnost,  

 zanesljivost podatkov in informacij analize stanja. 

Pojem celovite kakovosti je mnogo širši od ponujanja izdelkov in storitev brez napake. 

Zajema posebno poslovno filozofijo, ki teži po tem, da je celotna organizacija odlična pri 

izvajanju svoje dejavnosti. Pojem celovite kakovosti ni omejen na izvajanje ene same 

poslovne funkcije v organizaciji, ampak na odličnost izvajanja vseh. Doseganje celovite 
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kakovosti pa zahteva čiste določene usmeritve v delovanju podjetja ali druge organizacije 

(Pučko, Čater in Rejc Buhovac 2009, 70). 

Montgomery v Damjan in Možina (2002, 136) opredeljuje kakovost kot stopnjo, do katere 

proizvod zadovoljuje uporabnikove zahteve. Loči dva tipa kakovosti: kakovost oblikovanja 

ter kakovost prilagajanja. Z njima lahko merimo kakovost in ugotovimo, kako dobro deluje 

poslovni proces, kje so potrebne spremembe in ali bodo te spremembe pripomogle k 

napredku.  

Določanje in merjenje kakovosti izdelkov je mnogo lažje kot opredeljevanje in ocenjevanje 

kakovosti storitev. Značilnosti storitev, kot so neopredmetenost, neločljivost, minljivost in 

spremenljivost, so razlog, da skoraj ni mogoče opredeliti, kaj je kakovost, in zato je tudi 

ocenjevanje kakovosti zelo široko, pa tudi nedorečeno. Da bi kljub temu razumeli kakovost, 

Potočnik (2004, 98) pravi: »da je treba določiti dejavnike, ki vplivajo nanjo, ter določiti 

merila, s katerimi jo je objektivno mogoče tudi izmeriti.«  

2.3.1 Dejavniki kakovosti storitev v turistični nastanitveni dejavnosti 

V turizmu obstaja neposreden stik med zaposlenimi in gosti. Popolne kakovosti se nikoli ne 

more doseči. Zaposleni bodo storili kakšno napako in vpeljan sistem zagotavljanja kakovosti 

se bo zrušil. Pomembno je preprečiti čim večje število napak. Bitka za kakovost je pot brez 

konca, vendar pa je to pot, na katero naj bi šli v vsaki turistični organizaciji (Uran in Conti 

2006, 4). 

V turističnih organizacijah se tako trudijo, da bi izdelovali visoko kakovostne izdelke oziroma 

da bi izvajali visoko kakovostne storitve. V ta namen ustanavljajo posebne oddelke ali druge 

organizacijske enote, v katerih se ukvarjajo z različnimi vprašanji kakovosti za celotno 

organizacijo. Neredko se povežejo tudi z zunanjimi svetovalci, ki jim pomagajo izboljševati 

kakovost oziroma meriti zadovoljstvo porabnikov. Osnova za vsako ugotavljanje zadovoljstva 

pa je poznavanje zahtev in želja porabnikov oziroma poznavanje dejavnikov kakovosti. V 

kolikor jih poznamo, jih lahko tudi izmerimo in po potrebi izboljšujemo (Damjan in Možina 

2002, 133). 

Dejavniki kakovosti storitev so tiste značilnosti, za katere porabniki menijo in pričakujejo, da 

jih bo storitvena organizacija dosegla med izvajanjem storitve. Značilnosti kakovosti 

sestavljajo nekakšen »oblak«, iz katerega storitvena organizacija vključuje v storitveni proces 

posamezne značilnosti, da bi izvedla storitev tako, da bi bil porabnik z njo zadovoljen. 

Potočnik (2004, 9798) za glavne značilnosti označi naslednje: 

 Celovitost, ki obsega poštenost, pravičnost, nepristranskost in zaupanja vredno izvajanje 

storitve. 
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 Čistost, ki se nanaša na urejeno, čisto in prijetno okolje ter vidne sestavine storitvenega 

procesa, vključno z opremo in izvajalci storitve. 

 Dostopnost, ki omogoča enostaven fizični dostop na storitveno lokacijo (npr. z 

avtomobilom, vključno s parkiranjem). 

 Estetičnost, ki obsega fizične sestavine ali način predstavitve in poteka izvajanja storitve, 

ki ustrezajo splošnim estetskim standardom. 

 Funkcionalnost, to je skladnost in uporabnost v različnih fazah storitvenega procesa. 

 Komunikativnost, ki omogoča takšen prenos sporočil o storitvi, da ga porabniki razumejo, 

pa tudi prenos povratnih informacij in razumevanje njihovih sporočil glede zadovoljstva s 

storitvijo. 

 Odzivnost, ki se nanaša na takšen osebni pristop kontaktnega osebja ali izvajalcev 

storitve, da porabniki občutijo, da so dobrodošli. 

 Prilagodljivost, to je pripravljenost izvajalcev storitve, da spremenijo ali dopolnijo del 

storitvenega procesa, da bi ustregli posebnim željam porabnikov. 

 Razpoložljivost, to je čas, ki ga ima kontaktno osebje ali izvajalec storitve na voljo za 

porabnike. 

 Skrbnost, ki se izraža s pozornostjo, potrpežljivostjo ali simpatijo do porabnikov. 

 Udobnost, to je ugodje, ki ga nudi oprema in okolje, v katerem poteka storitveni proces. 

 Uslužnost, ki je povezana z načinom izvajanja storitvenega procesa in zaupanjem v 

izvajalca. 

 Vljudnost, ki obsega uglajenost, spodobnost in spoštovanje porabnikov, kar vsebuje tudi 

sposobnost kontaktnega osebja, da ni vsiljivo pri pridobivanju porabnikov. 

 Zanesljivost, ki se nanaša na natančnost in pravočasnost izvedbe storitve skladno z 

obljubo, dano porabnikom. 

 Zavezanost, to je pripadnost osebja storitveni organizaciji, ki se nanaša zlasti na 

zadovoljstvo pri delu, marljivost, pripadnost, vestnost in ponos. 

 Zmožnost, to je usposobljenost in strokovnost izvajalcev, da natančno izvedejo storitev.  

Pomembno je, da zaposleni v organizaciji identificirajo potrošnikove zahteve in želje oziroma 

dejavnike kakovosti. To pomeni, da morajo ugotoviti značilnosti izdelka oziroma storitve, ki 

so za potrošnika pomembni. S tem bo organizacija bolje razumela potrošnikove zahteve in 

povečala možnost, da jih v celoti izpolni (Damjan in Možina 2002, 137). 

2.3.2 Merjenje kakovosti 

Za merjenje poslovnega procesa, izdelkov in storitev lahko uporabljamo različne načine, ki se 

največkrat osredotočajo na predmet. To so tako imenovana objektivna merila. V zadnjem času 

pa se vedno bolj pojavlja želja, da bi izmerili tudi bolj subjektivne, mehke vidike kakovosti. 

Ta so usmerjena na zaznavanje, sprejemanje in stališča, ne pa toliko na objektivna merila in 

so primerna za ugotavljanje kakovosti storitev (Damjan in Možina 2002, 136). 
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Številni avtorji so poskušali izvajalcem storitev pripraviti orodja v obliki modelov, s katerimi 

bi bilo moč postaviti standarde in meriti porabnikova pričakovanja ter zaznavanje kakovosti 

storitev. V ta namen so razvili različne modele za ugotavljanje zadovoljstva in presojo 

kakovosti. Najbolj znana ter v teoriji največkrat predstavljena sta skandinavski model 

SERQUAL (Grönroos 1984) ter model SERVPERF (Parasuraman, Zeithaml in Berry 1990). 

Vsi modeli pa se med seboj razlikujejo tako po pristopu kot tudi po kriterijih, po katerih 

presojamo kakovost storitev. Nekatere, v praksi najpogosteje uporabljene, v nadaljevanju tudi 

predstavljamo (Potočnik 2004, 100107): 

Model kakovosti storitev 4Q 

Pri tem modelu so za presojo kakovosti storitev najpomembnejši kriteriji kakovost 

načrtovanja, kakovost izvedbe storitve, kakovost izvedbe ob določenem času ter kakovost 

odnosov. 

Model pričakovane in zaznane kakovosti storitev 

Kakovost storitve porabnik pri tem modelu ocenjuje tako, da pričakovano storitev primerja z 

zaznano storitvijo (stališči do dejansko prejete storitve). To pomeni, da naj bi organizacija 

uskladila dejansko izvedeno storitev s storitvijo, kakršno pričakuje porabnik. Kakovost 

storitve ocenjujemo na podlagi tehnične kakovosti, funkcionalne kakovosti ter podobe 

(image) storitvene organizacije.  

Model vrzeli 

V tem modelu je raven kakovosti storitve opredeljena kot peta vrzel med pričakovanji 

porabnika in njegovim zaznavanjem dejansko prejete storitve (vrzel razumevanja in vrzel 

obljub). Da bi organizacija zmanjšala to vrzel, naj bi zmanjšala tudi druge vrzeli, ki nastajajo 

v sami storitveni organizaciji. Te druge vrzeli pa so vrzel opredelitve, vrzel specifikacije, 

vrzel izvedbe, vrzel zaznavanja in vrzel komunikacije. 

Model vzajemnega odnosa med izvajalcem in uporabnikom storitve 

Na kakovost storitve tega modela vplivata dve dimenziji, to sta kakovost fizičnih dokazov in 

kakovost vzajemnega odnosa med izvajalcem in porabnikom. Kakovost fizičnih dokazov je 

odvisna od fizičnih virov organizacije, na primer zunanje in notranje opreme (videz hotela, 

zunanji in notranji videz turističnega naselja) ter uporabljene tehnologije, ki mora ustrezati 

storitvi, ki jo storitvena organizacija ponuja. Na kakovost v trenutku soočenja s storitvijo 

vpliva tudi kontaktno osebje s svojim razumevanjem porabnikovih želja in potreb. 
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Model SERVQUAL 

Verjetno najbolj poznan model, pri katerem se porabniki pri ocenjevanju opirajo na kriterije, 

kot so zanesljivost, odzivnost, vljudnost, zaupanje, varnost, razumevanje, dostopnost, 

komunikativnost, urejenost ter fizične dokaze storitve. Navedene kriterije storitvene 

organizacije upoštevajo pri oblikovanju posebnega vprašalnika SERVQUAL. Anketirani 

porabniki storitve odgovarjajo na 22 trditev, ki so razdeljene na dva dela. V prvem delu 

anketiranec odgovori, kakšno storitev bi morala ponuditi storitvena organizacija. Drugi del 

trditev pa zahteva odgovor, kakšno storitev organizacija v resnici ponuja. Za obe obliki trditev 

se uporablja Likertova merilna lestvica s sedmimi stopnjami od »zelo se strinjam« na eni 

strani do »sploh se ne strinjam« na drugi. Poenostavljen model SERVQUAL obsega le pet 

kriterijev, saj se posamezni kriteriji med seboj prekrivajo. Slabost uporabe tega modela se 

kaže predvsem v neupoštevanju dveh pomembnih kriterijev, ki sta pomembna za porabnikovo 

oceno storitve. Prvi je kriterij same izvedbe storitve ter drugi o povezavi med ceno in 

kakovostjo storitve. 

Drugi načini, s katerimi ugotavljamo različne subjektivne vidike kakovosti, pa predstavljajo 

posebni vprašalniki za ugotavljanje zadovoljstva porabnikov, s katerimi merimo, kako ti 

zaznavajo izdelke ali storitve in kakšna stališča imajo do njih. Uporabimo lahko tudi 

vprašalnike, s katerimi ugotavljamo, kako zaznavajo kakovost svojega dela zaposleni. Splošni 

model za oblikovanje in uporabo vprašalnika o zadovoljstvu porabnikov predpostavlja tri 

stopnje: prva stopnja določa porabnikove zahteve, v drugi stopnji se vprašalnik razvije in 

ovrednoti, v tretji stopnji pa se vprašalnik uporabi (Damjan in Možina 2002, 136137).  

2.3.3 Kadrovski vidik managementa celovite kakovosti turističnih nastanitvenih obratov 

Vsaka organizacija ima človeški oziroma intelektualni kapital, vprašanje je samo, ali ga 

uporablja za višanje ali nižanje vrednosti organizacije. Mihaličeva (2006, 33) ob tem 

poudarja, da je pomembno, kako upravljamo s tem kapitalom, in da je potrebna ustrezna 

podpora intelektualnemu kapitalu organizacije, da bi ta ustvarila čim višjo dodano vrednost. 

Tavčar (2006, 2125) pravi, da smo ljudje v organizacijah oboje: cilj in sredstvo. Ni 

organizacije, ki bi dolgoročno uspevala in ne bi koristila ljudem, zadovoljevala njihovih 

potreb in želja, in ni organizacije, ki bi mogla delovati brez ljudi.  

Zaradi izjemnega pomena funkcionalne kakovosti (stopnje kakovosti v načinu izvrševanja 

storitve) v storitvenih dejavnostih je upravljanje z zaposlenimi ena od prioritet pri 

zagotavljanju kakovosti. Predvsem je tu govora o pomenu primerne selekcije, nivoju 

avtonomije, ki jo omogočamo zaposlenim, zaupanju med njimi, pomenu izobraževanja, 

pristopu k delegiranju, pripravljenosti za pomoč zaposlenim pri reševanju problemov in sami 

sposobnosti in pripravljenosti za upravljanje in delo z ljudmi (Uran 2003, 133). Primerna 
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kadrovska politika in praksa pomagata pri vzpostavljanju dobrih odnosov med zaposlenimi, 

kar je eden od ključnih predpogojev za kakovostne storitve.  

Kadrovska funkcija naj bi po Mullins (1998, 238) vsebovala naslednje aktivnosti: 

 načrtovanje človeških virov, 

 oblikovanje organiziranosti in dela, 

 rekrutiranje in selekcija, 

 plačilo in pogoji zaposlovanja, 

 izobraževanje, trening in razvoj, 

 odnosi med zaposlenimi, 

 socialna varnost. 

Kadrovska funkcija naj bi imela v storitveno intenzivni dejavnosti, kot je hotelirstvo, 

odločilno vlogo. Zaposleni v nastanitvenih obratih so potrebni za izvedbo operativne funkcije 

tako v procesih iz ozadja kot pri neposrednem stiku z gosti, pri tržni funkciji in tudi pri drugih 

podpornih administrativnih področjih. 

Po Lovelocku in Wirtzu (2004) v sodobnih organizacijah z osebjem hotela povezane 

aktivnosti zajemajo štiri pomembna področja: 

 Zagotavljanje kadra je odvisno od pravega števila ljudi in kombinacije kompetenc, ki  

ustrezajo zahtevam dolgoročne strategije organizacije. 

 Delovni sistem vključuje vse naloge, povezane z obravnavanjem zaposlenih, informacije, 

zmogljivosti, tehnologijo, delovne pogoje. 

 Sistem nagrajevanja je odraz razvojne stopnje kadrovske funkcije in odnos do ohranjanja 

zaposlenih. 

 Vpliv na zadovoljstvo zaposlenih (skozi ustvarjanje ustreznih pogojev dela, kariernih 

priložnosti, varnosti zaposlitve itd.). 

Pristop celovitega managementa kompetenc kadrovskega vidika vključuje predvsem 

sistematično in načrtno analiziranje, načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje 

znanj, spretnosti, izkušenj, osebnostnih lastnosti, sposobnosti, prepričanj, zanosa, vrednot, 

ustvarjalnosti, odzivnih zmožnosti, sposobnosti upravljanja sprememb in prilagajanja le tem, 

odgovornosti, samopodobe, motiviranosti in drugih dejavnikov, ki so pri opravljanju del in 

nalog potrebni za ustvarjanje vrednosti (Reinhardt 2002, 6374). 

Nadalje povzemamo dejavnosti, ki naj bi se jim nastanitveni obrati posvetili, da bi zagotovili 

osnovne pogoje s kadrovskega vidika managementa celovite kakovosti. 

Načrtovanje človeških virov temelji na izkustvenem pričakovanju raznovrstnih premikov 

zaposlenih v organizaciji, kot so denimo upokojitve, odhodi, premestitve ali napredovanja. 

Stresna narava dela povzroča visoko fluktuacijo zaposlenih, zato je težje kot v drugih 

dejavnostih vzpostaviti visoko stopnjo lojalnosti do podjetja (Coltman 1997, 192). Načrti 
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človeških virov pomagajo določiti, v katerih organizacijskih enotah so potrebni dodatni 

zaposleni in kakšno naj bi bilo njihovo znanje, veščine in kompetence. Razvojne dejavnosti 

organizacije kot celote naj bi bile tako tesno povezane z načrtom človeških virov. Ta naj 

pripravi zaposlene za nove odgovornosti na njihovem obstoječem delovnem mestu ter za 

predvidena napredovanja in premestitve, povezane z njihovim razvojem (Sibila Lebe 2009, 

149). 

Za končno odločitev o izbiri bodočega sodelavca, ki je uspešno prestal vse faze izbirnega 

postopka, je treba analizirati vse v izbirnem postopku pridobljene informacije glede na nujne, 

želene in nezaželene lastnosti bodočega sodelavca (Možina idr. 2002, 138). Ugotoviti je treba, 

ali kandidat izpolnjuje v opisu dela in podrobnem opisu značilnosti osebe, navedene zahteve. 

Napake pri izbiri lahko povzročijo neugodne posledice za uspešnost in učinkovitost 

organizacije ter slabo vplivajo na sodelavce ter na stranke, s katerimi prihaja v stik neustrezno 

izbrani kandidat. Te so posebej kritične v času pred glavno sezono in lahko znatno vplivajo na 

kakovost in uspešnost poslovanja organizacije (Sibila Lebe 2009, 133). 

Po končanem izboru sledi proces uvajanja novega sodelavca v delovno, fizično in socialno 

okolje. Uvajanje v delo naj bi bilo sistematično in naj bi omogočalo potrebno socializacijo 

novo zaposlenemu, prav tako pa že obstoječi skupini, da ga spozna ter sprejme (Merkač Skok 

2005, 123). Z učinkovitim uvajanjem lahko organizacije zmanjšajo fluktuacijo delovno sile, 

povečajo produktivnost in gostoljubnost ter ustvarijo dobre odnose med sodelavci (Lipičnik 

1997, 94).  

Program uvajanja kandidatov v delo naj bi bil formaliziran. Vseboval naj bi predstavitev 

organizacije skupaj z njeno zgodovino, organiziranostjo, storitvami in osnovnimi akti. Prav 

tako naj uvajanje vključuje delovne predpise, ukrepe zdravstvene zaščite in varstva pri delu 

ter kadrovsko politiko, sistem nagrajevanja, ocenjevanja in napredovanja (Florjančič in 

Vukovič 1998, 65). 

Znotraj organizacije naj se vzpostavi integracija med vsemi zaposlenimi, vsemi aktivnostmi, 

vsemi oddelki in vsemi funkcijami organizacije. Potreba po naporih za čim večjo stopnjo 

integracije izhaja iz raznolikosti del in funkcij v organizaciji, posebej v nastanitveni 

dejavnosti. Stopnjo integriranosti je mogoče povečati z raznimi skupnimi projekti, 

izobraževanjem, nadzorom in predvsem dobro notranjo komunikacijo (Uran 2003, 139).  

Stalno izobraževanje, usposabljanje ter nagrajevanje uspešnega dela zaposlenih pripomorejo k 

večji motiviranosti in osebni zavzetosti zaposlenih. Od zadovoljstva zaposlenih, ki so predani 

in podpirajo cilje organizacije ter imajo potrebne spretnosti za uspešno opravljanje svojih 

nalog, je odvisno tudi končno zadovoljstvo gostov. 

Pomanjkanje usposobljenosti za delo vpliva, do katere mere so zaposleni nesposobni pravilno 

izvajati storitev. To se lahko nanaša na nepripravljenost ali nesposobnost pravilno izvajati 
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storitve ali pa obstaja pomanjkanje znanja oziroma nizka stopnja strokovnosti. Ker je 

strokovnost ena od dejavnikov kakovostne storitve in eno od meril, po katerem storitev 

ocenjujejo gostje, je s tem znanje eno od predpogojev kakovostne storitve, ki mu je treba 

posvetiti posebno pozornost (Uran 2003, 145). Pomembno je, da se zaposleni stalno 

izobražujejo in usposabljajo na področjih, na katerih se pokaže slabša kakovost in strokovnost 

pri opravljanju storitev. 

Za management celovite kakovosti v turizmu, za katerega je značilno multikulturno okolje, 

naj bi bil pri oblikovanju sistema motivacije zaposlenih pozorni tudi na relativno vrednost 

nagrad in na različen pomen, ki ga pripisujejo delu njihovi zaposleni v tistih kulturah, s 

katerimi se organizacija srečuje pri opravljanju svoje dejavnosti. Ko managerji razvijajo 

motivacijski sistem, naj bi bili pozorni na to, ali je kultura, ki ji pripadajo zaposleni, 

individualistično ali timsko zasnovana. Na tej podlagi lahko določijo, ali bodo nagrade 

usmerjene na posameznega zaposlenega ali na tim. Na področju turizma je timsko delo 

izjemno pomembno, zato je treba uvajati tudi ukrepe motiviranja, ki vzpodbujajo povezovanje 

in prijateljstvo znotraj posameznih delovnih timov (Sibila Lebe 2009, 135). 

Tudi Harris (1997) meni, da naj turistične organizacije postavijo optimalen sistem 

nagrajevanja, saj so plače v gostinstvu in turizmu na nezavidljivi ravni in med najpogostejšimi 

razlogi, da kakovostni zaposleni bežijo iz turistične dejavnosti. Prav nagrajevanje, ki je 

odvisno od vrednotenja dela (za gostinske poklice pa velja, da imajo trenutno v javnosti dokaj 

nizek ugled), pomembno povezavo z motiviranjem. Delodajalci v turizmu z nagrajevanjem 

motivirajo zaposlene in s tem pritegnejo nove, visoko usposobljene delavce. 

Sistem za nagrajevanje določa tudi stroške delovanja nastanitvenih organizacij. Plačila 

zaposlenim znašajo v večini organizacij med 25 in 60 odstotki celotnih stroškov delovanja. V 

gostinstvu in turizmu se pogosto približajo zgornji vrednosti zaradi velike intenzivnosti dela 

te dejavnosti. To velja predvsem za hotelirstvo visokega ranga. 

Prednosti uporabe načrtov nagrajevanja za uspešnost so po Sibili Lebe (2009, 139) številne:  

 Finančna nagrada sodi med najpomembnejše motivacijske dejavnike za zaposlene.  

 Največ zaposlenih podpira koncept nagrade za uspešnost. 

 Načrti za zaposlene pomagajo privabiti in obdržati v delovnem razmerju vrhunske 

strokovnjake in druge zelo uspešne sodelavce, kar je predvsem v gostinstvu in turizmu z 

izjemno visoko fluktuacijo kadra še posebej pomembno.  

 V omenjenih načrtih so opredeljena tako pričakovanja glede izvedbe kot tudi standardi 

izvedbe za posamezno opravilo v organizaciji, ki jih je izdelala. To pomeni, da so 

specifični in se razlikujejo od organizacije do organizacije, čeprav gre za sorodno 

opravilo. V slovenskem turizmu so takšni načrti izjema.  

 Tovrstni načrti spodbujajo oblikovanje in omogočajo spreminjanje kulture organizacij in 

vrednote zaposlenih v smeri boljše kakovosti, izvedbe in zadovoljstva odjemalcev.  
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 S takšnimi načrti ni omogočeno le priznavanje in nagrajevanje prizadevanja zaposlenih za 

čim boljšo izvedbo dela, temveč njihov dejanski prispevek k uresničitvi zastavljenih 

ciljev.  

2.3.4 Organizacijski vidik managementa celovite kakovosti turističnih nastanitvenih 

obratov 

Da bi organizacija delovala, jo je treba obvladovati, načrtovati, kako bo delovala, ji postaviti 

cilje in strategije za doseganje ciljev, jo urediti za složno delovanje sodelavcev, poslovoditi in 

voditi sodelavce k izidom, meriti izide delovanja organizacije in presojati delovanje 

sodelavcev. Obvladovanje organizacije kot instrumenta za doseganje ciljev in kot skupnosti 

interesa ljudi (organizma) je naloga managerjev. V podjetjih, smiselno pa tudi v drugih 

organizacijah, kaže ločiti tri vloge. Managerji obvladujejo organizacijo predvsem tako, da 

načrtujejo in snujejo, urejajo in povezujejo, poslovodijo in vodijo ter merijo in presojajo 

delovanje organizacije in delovanje sodelavcev. Sodelavci delujejo po navodilih managerjev. 

Managerje nadzirajo in usmerjajo deležniki (ustanovitelji) oziroma njihovi zastopniki, 

upravljavci (Tavčar 2006, 7576).  

Organizacijski vidik vodenja managementa celovite kakovosti poleg zgoraj naštetih 

značilnosti vsebuje tudi oblikovanje in obvladovanje organizacijske kulture. Kot obstaja 

veliko različnih pogledov na kakovost, obstaja tudi veliko različnih opredelitev obvladovanja 

organizacijske kulture s celovito kakovostjo. Hutchins (1992, 611) navaja, da obsega 

celovita kakovost vsa tista dejanja organizacije, ki jo v očeh drugih delajo primerjalno boljšo 

od konkurentov. Koncept celovite kakovosti poleg kakovosti posameznega izdelka in storitve 

obsega tudi vse, kar organizacija počne, da bi spoznavala in bila odzivna na želje in stališča 

svojih porabnikov ter svojega družbenega okolja. 

Organizacijska kultura vpliva na uspešno uresničevanje strategije managementa celovite 

kakovosti organizacije. Učinkovitost organizacije pri uresničevanju strategije pomeni 

vključevanje in sodelovanje vseh članov organizacije. V organizaciji, kjer so odnosi med 

zaposlenimi in managementom dobri, kjer je vključenost zaposlenih v odločanje velika, kjer 

med subkulturo managementa in subkulturo izvajalcev ni bistvenih razlik, so izpolnjeni 

potrebni pogoji za učinkovito uresničevanje zastavljene strategije. Moč kulture organizacije se 

kaže v tem, koliko se člani organizacije strinjajo glede temeljnih vrednot in norm in kako 

odločno jih uresničujejo. Vloga managementa pri vzpostavljanju organizacijske kulture 

celovite kakovosti je pri opredelitvi ciljev, politik in načrtov doseganja kakovosti ter njihovi 

morebitni prilagoditvi v skladu z načeli obvladovanja celovite kakovosti. Cilji, politike in 

načrti kakovosti naj bi bili jasni vsem zaposlenim. Ciljem in politikam kakovosti naj sledijo 

kratkoročni in dolgoročni realno zastavljeni akcijski načrti. Slednji naj bi bili redno revidirani 

v okviru letne presoje kakovosti.  
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Uveljavljanje temeljnih načel in orodij obvladovanja celovite kakovosti ni preprosto. Razvitih 

je več standardov in modelov uveljavljanja teh načel, ki jih organizacije lahko uporabijo in si 

olajšajo delo. Razvoj celovite kakovosti temelji na dveh okvirih, na družini standardov 

kakovosti ISO 9000 in na merilih za pridobitev nagrade kakovosti (Kujala in Lillrank 2004, 

44). 

Standardi kakovosti in hotelski standardi kakovosti 

Kakovost v organizacijah najlažje opredelimo z uvajanjem standardov serije ISO 9000. 

Velikokrat prihaja do napake pri razumevanju standardov te serije. V primeru, da organizacija 

izpolnjuje te standarde, to še ne pomeni, da ima kakovosten izdelek ali storitev, ker se 

standardi nanašajo na organiziranost in zaposlene, ne pa na izdelke in storitve organizacije 

(Pivka in Uršič 1999, 8788).  

Standard določa oziroma predpisuje kakovost, istočasno je tudi merilo za doseganje 

predpisane kakovosti. Standard in kakovost naj bi razumeli kot enoten neprekinjen proces. Ni 

kakovosti brez standarda, ker je standard predpostavka za kakovost in merilo ravni dosežene 

kakovosti (Ivankovič 2004, 40). Standardi so samo prvi korak na poti k želenemu cilju, 

kakovostnemu izdelku in storitvi. 

V turizmu in nastanitveni dejavnosti storitve spadajo med masovne storitve, ki jih poleg 

splošnih lastnosti storitev okarakterizira tudi visoka delovna intenzivnost, pogost osebni 

kontakt z gostom ter raznovrstnost, ki je odvisna od izbora gosta. Storitev je neotipljiva, 

gostinski izdelki pa so otipljivi (hrana, pijača, soba). Storitev in izdelek sta povezana in 

neločljiva, gosti so heterogeni. Standardi se v nastanitveni dejavnosti nanašajo predvsem na 

otipljive dele turističnih proizvodov, kamor spadajo osnovne storitve nastanitve, prehrane in 

transporta (Uran 2003, 4549).  

Razvoj hotelskih standardov sovpada s pojavom hotelskih verig. Prve hotelske verige, 

predhodnice današnjih mednarodnih, so se pojavile v ZDA. Z njimi ter z uvajanjem 

standardov in marketinga v poslovanje je prišlo do velikih sprememb v hotelski dejavnosti, 

njihov pojav pa je prispeval k mednarodnemu pomenu hotelirstva (Go in Pine 1995, 150 in 

366).  

Hotelski standardi kakovosti in uspešnost poslovanja so tesno povezani, saj predstavljajo 

osnovo za primerjavo med načrtovanim in uresničenim. Standard lahko opredelimo z dveh 

vidikov (Avelini Holjevac 1998, 63): 

 z vidika izdelka ali storitve je standard predpisana kakovost, 

 z vidika porabnika oziroma gosta je standard tisto, kar ta zahteva, želi in pričakuje. 
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Dolgo je prevladovalo prepričanje, da je uvedba standardov v hotelirstvu neizvedljiva. 

Izenačitve hotelskih storitev naj bi povzročale industrijsko sivino, omejena naj bi bila 

komunikacija med gostom in zaposlenim, zavirala naj bi se ustvarjalnost in pobuda ter z vsem 

tem tudi izgubljala prepoznavnost hotela. Avelini Holjevac (1998, 87) pravi: »Standardi ne 

omejujejo ustvarjalnosti. Management naj bi svojo in tujo ustvarjalnost uporabil pri izdelavi 

strategije razvoja hotela, promociji, oblikovanju hotelske ponudbe, pri realizaciji strategije pa 

naj bi v največji možni meri uporabljalo standarde«. 

Hotelski standardi so opredeljeni s kategorijo hotela (številom zvezdic). Lahko gre za interne 

standarde hotelske verige, standarde ISO oziroma kakšne druge nagrade za odličnost. Njihovo 

upoštevanje nadziramo z notranjimi in zunanjimi kontrolami. Splošno sprejeti standardi, ki 

naj bi jih poznala vsaka hotelska organizacija, so ISO 9001:2000, ISO 14001 ff in HACCAP 

(Kimes 2001, 25). Kategorije hotelov so v svetu bolj ali manj izenačene po kakovosti  

storitev, ne pa tudi po cenah, pri čemer izstopajo mednarodne hotelske verige. V vseh hotelih 

posamezne verige je zagotovljena standardna kakovost, ne glede na to, v kateri državi je hotel. 

Kakovost je strogo nadzirana in gostje vedo, kaj in za kakšno ceno lahko v teh hotelih 

pričakujejo. Standardi tako predstavljajo ključ do uspeha hotelskih verig (Avelini Holjevac 

1998, 88). 

Standardi poslovodenja hotelov določajo način izbiranja kadrov (znanje, sposobnosti, 

izkušnje, osebne lastnosti, priporočila, doseženi izidi, sprejemni intervjuji), standardne 

poslovodne informacijske sisteme hotela, standardne sisteme organizacije, načrtovanja, 

analize, nadziranja in revizije poslovanja. Z uvedbo standardov omogočimo zniževanje in 

obvladovanje stroškov. Brez standardov ni mogoče predračunavati, nadzirati niti analizirati 

stroškov ter uspešnosti poslovanja organizacije (Ivankovič 2004, 43). 

Ko govorimo o kakovosti v nastanitveni dejavnosti, predpostavljamo, da ima hotel ali drugi 

nastanitveni obrat sprejete standarde in da se ti v celoti spoštujejo. Kakovost je sestavljena iz 

kakovosti vsake posamezne hotelske storitve, ki jo hotel ponuja svojim gostom. Odstopanja v 

kakovosti posamezne storitve rušijo enotno in celovito kakovost.   

Certifikati in nagrade 

V sedemdesetih in osemdesetih letih se je pojavilo veliko standardov in specifikacij na 

področju managementa kakovosti. Nastali so, da bi zagotovili navodila ali zožili zahteve za 

sisteme kakovosti. Za vse te standarde je zagotovljeno neodvisno ocenjevanje, in če sistem 

kakovosti organizacije izpolnjuje standarde, je ta nagrajena s certifikatom. Vse nagrade in 

certifikati predstavljajo pristope k izboljšanju kakovosti. Imajo svoje slabosti in prednosti, 

niso celoviti, so pa dober temelj za nadgradnjo v smeri TQM oziroma odličnosti poslovanja 

(Uran 2003, 4954). 
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Tudi v Sloveniji imamo nagrade za kakovost, med katere sodi Priznanje Republike Slovenije 

za kakovost. Slovenski model je v osnovi podoben evropski nagradi za kakovost. Evropska 

nagrada za kakovost izhaja iz niza ISO 9000. 

Odličnost poslovanja in model EFQM 

Odličnost v poslovanju pomeni dosegati nadpovprečne, izjemne, vrhunske izide in to 

trajnostno. Pomeni dolgoročno preseganje meril, standardov, pričakovanj in zahtev vseh 

deležnikov, tako zaposlenih, odjemalcev, partnerjev, dobaviteljev in drugih interesnih skupin 

(MIRS 2007). 

Da bi dosegli odličnost sta potrebna popolna zavezanost managementa in sprejetje temeljnih 

načel odličnosti, ki so opisana v preglednici 6. Za razumevanje pomena, ki ga imajo ta 

temeljna načela za organizacijo, Evropski sklad za upravljanje kakovosti priporoča, da 

management naredi preprosto ovrednotenje in ugotovi, na kateri stopnji zrelosti se 

organizacija nahaja. To naj bi olajšalo razpravo, kako nadaljevati in zakaj. 

Preglednica 6: Temeljna načela na različnih stopnjah zrelosti organizacije 

Načelo Na začetku Na poti Zreli 

Usmerjenost v 

rezultate 

Prepoznane so vse 

pomembne udeležene 

strani. 

Potrebe udeleženih 

strani so na strukturiran 

način ocenjene. 

Obstajajo pregledni 

mehanizmi za uravnoteženje 

pričakovanj udeleženih 

strani. 

Osredotočenost 

na odjemalca 

Ocenjujemo 

zadovoljstvo 

odjemalcev. 

Cilji so povezani s 

potrebami in 

pričakovanji 

odjemalcev. 

Raziskujemo vprašanja 

zvestobe. 

Poslovna gibala za 

zadovoljstvo in zvestobo 

odjemalcev razumemo, 

merimo in se odzivamo 

nanje. 

Voditeljstvo in 

stanovitnost 

namena 

Vizija in poslanstvo 

sta opredeljena 

Politika, zaposleni in 

procesi so usklajeni. 

Obstaja »model« 

voditeljstva. 

Na vseh ravneh organizacije 

obstajajo skupne vrednote in 

etični zgledi. 

Upravljanje na 

podlagi 

procesov in 

dejstev. 

Opredeljeni so procesi 

za doseganje želenih 

izidov. 

Za postavljanje 

ambicioznih ciljev 

uporabljamo primerjalne 

podatke in informacije. 

Popolnoma razumemo 

zmogljivosti procesov in jih 

uporabljamo kot gibalo za 

uspešnejše delovanje. 

Razvoj in 

vključevanje 

zaposlenih 

Zaposleni sprejemajo 

skrbništvo in 

odgovornost za 

reševanje problemov. 

Zaposleni so inovativni 

in ustvarjalni pri 

nadaljnjem 

posredovanju ciljev 

organizacije. 

Zaposlene pooblaščamo za 

ukrepanje in odkrito 

izmenjavo znanja in izkušenj. 

Stalno učenje, 

inoviranje in 

izboljševanje 

Prepoznavamo 

priložnosti za 

izboljšanje in se nanje 

odzivamo. 

Vsak posameznik 

sprejema stalno 

izboljševanje za svoj 

cilj. 

Uspešno inoviranje in 

izboljševanje sta povsod 

razširjeni in vgrajeni. 
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Preglednica 6 – nadaljevanje 

Načelo Na začetku Na poti Zreli 

Razvijanje 

partnerstva 

Obstaja proces za 

izbiranje in 

obvladovanje 

dobaviteljev. 

Dobaviteljem izrekamo 

priznanje za izboljšanje 

in dosežke ter 

prepoznavamo ključne 

zunanje partnerje. 

Organizacija in njeni ključni 

partnerji so medsebojno 

odvisni. Na podlagi 

izmenjave znanja skupaj 

razvijamo načrte in politiko. 

Družbena 

odgovornost 

organizacije 

Razumemo in 

izpolnjujemo 

zakonske zahteve. 

Aktivno se vključujemo 

v družbo. 

Pričakovanja družbe merimo 

in se odzivamo nanje. 

Vir: MIRS 2004, 8. 

2.3.5 Finančni vidik managementa celovite kakovosti turističnih nastanitvenih obratov 

Med temeljne finančne vidike sodijo področja, ki vključujejo upravljanje denarja, delovnega 

kapitala, stroškov, finančno vrednotenje strategij, upravljanje s premoženjem delničarjev ter 

merila za finančno odločanje. Finančni vidik managementa celovite kakovosti zajema tudi 

oblikovanje cen izdelkov in storitev, spremljanje in merjenje posameznih ciljev poslovanja ter 

nadzor nad stroški nastanitvenega obrata. Za celovito spremljanje ter nadzorovanje finančne 

funkcije managementa celovite kakovosti je potrebno, za vsako področje opredeliti cilje, ki jih 

sproti nadzorujemo, merimo morebitna odstopanja in nato v skladu z ugotovitvami tudi 

ukrepamo. Le uravnotežen sistem merjenja in presojanja uspešnosti poslovanja zagotavlja 

potrebno celovito spremljanje, ki vsebuje ustrezen preplet tako finančnih kot nefinančnih 

kazalnikov. 

Za nastanitveno dejavnost, katere osnovna dejavnost je prenočevanje s hrano in pijačo, 

izračunavamo kazalnike prodajnega spleta, nočitvenega dela ter dela jedi in pijač. Ti 

sestavljajo celotni prihodek iz različnih virov. Računajo se kot deleži posameznih vrst 

prihodkov hotela oziroma deleži posameznega oddelka, enote hotela v celotnem prihodku. 

Tako dobimo vpogled na višino dodane vrednosti, ki jo za nastanitveni obrat prispeva 

posamezni oddelek ali zaposleni. Te mere izražajo produktivnost in jih primerjamo z izbranim 

standardom dnevno, tedensko ali mesečno (Mihalič 2003, 274284).  

Za uspešno oblikovan program kakovosti svojih storitev se organizacije osredotočijo na tako 

imenovani večji donos zaradi boljše kakovosti, torej na finančno korist, ki jo prinašajo 

naložbe v kakovost (ROQ). Storitvene organizacije skrbno načrtujejo izboljšanje kakovosti, 

saj se na začetku izvajalci storitev niti ne zavedajo, kako velik vpliv ima na porabnikovo 

zadovoljstvo in njegovo zvestobo že skromno izboljšanje kakovosti. Ko se pokažejo prvi 

izidi, lahko organizacije razvijejo celovit program izboljšanja kakovosti svojih izdelkov in 

storitev.  

Načrtovanje izboljšanja kakovosti izdelkov in storitev temelji na naslednjih podatkih in 

informacijah (Potočnik 2004, 108): 
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 Dinamika trga. Storitvena organizacija naj bi upoštevala gospodarske spremembe, zlasti 

rast ali upadanje trga, povečanje ali zmanjšanje števila strank ipd. 

 Analiza prodaje. Storitvena organizacija naj bi ocenila, kakšne bodo posledice izboljšanja 

kakovosti za prodajo in dobiček (stroški, povezani z izboljšanjem kakovosti). 

Nastanitveni obrati pogosto ne ugotavljajo, kako izboljšana kakovost storitve vpliva na 

povečanje ali zmanjšanje prodaje izdelkov in storitev. 

 Zaposleni. Storitvena organizacija naj bi spremljala zadovoljstvo zaposlenih z načinom 

izvajanja storitve. 

 Dobavitelji. Ugotavljanje kakovosti dobaviteljev in ocenjevanje odnosov z dobavitelji je 

podlaga za odpravljanje napak. 

 Konkurenti. Za celotno načrtovanje izboljšanja kakovosti storitev je pomembno 

preučevanje glavnih tekmecev in njihovih prihodnjih aktivnosti na področju kakovosti. 

 Benchmarking. Storitvena organizacija naj bi se primerjala z najboljšimi v svoji storitveni 

dejavnosti. 

Kakovost poslovnih učinkov in procesov v konkurenčnih pogojih poslovanja je vse bolj 

pomembna. Treba pa je omeniti, da zagotavljanje kakovosti povzroča tudi stroške, ki jih 

organizacije ne spremljajo posebej. Računovodstvo naj bi bilo sposobno ugotoviti stroške, ki 

nastajajo zaradi zagotavljanja kakovosti. To niso samo stroški tistih, ki nadzirajo, ampak tudi 

stroški popravil, garancij, izmeta, oportunitetni stroški ustavitve proizvodnje in drugi stroški. 

Stroški kakovosti so torej stroški, ki nastanejo zaradi kakovosti ali pa zaradi preprečevanja 

slabe kakovosti. Merjenja stroškov kakovosti so pokazala, da ti praviloma predstavljajo med 

20 in 40 odstotki celotnih stroškov (Rusjan 1999, 287). 

Stroške kakovosti lahko razvrstimo v štiri osnovne skupine. Prvi dve skupini sta povezani z 

zagotavljanjem in kontrolo kakovosti, kamor spadajo stroški preprečevanja neustrezne 

kakovosti in stroški preverjanja skladnosti kakovosti. Drugi dve skupini stroškov pa nastaneta 

kot posledica neuspeha pri zagotavljanju in kontroli kakovosti. V ti skupini uvrščamo stroške 

notranjih napak, ki nastanejo med potekom izdelave, in stroške zunanjih napak, ki nastanejo 

po izvedbi ter prodaji izdelka oziroma storitve.  

Poleg stroškov, povezanih z izvajanjem storitve po specifikaciji, ki opredeljuje objektivno 

kakovost storitev, nastajajo stroški z ohranjevanjem kakovosti storitve najpogosteje še na 

štirih področjih: 

 Stroški preprečevanja napak med izvajanjem storitve. 

 Stroški preverjanja kakovosti po končanem procesu. 

 Stroški odpravljanja napak, ki nastanejo med izvajanjem storitve. 

 Stroški zaradi napak pri porabnikih storitev, vračilo denarja, izvajanje nadomestne 

brezplačne storitve itd. 
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Ker prihranek stroškov vpliva na povečanje dobička, naj bi storitvene organizacije natančno 

načrtovale stroške za zagotavljanje določene ravni kakovosti. Te delimo tudi na preventivne, 

kontrolne, korektivne znotraj in korektivne zunaj storitvene organizacije. Zunanji korektivni 

stroški pomenijo za organizacijo največji strošek zagotavljanja kakovosti. V kolikor 

organizacija izgublja stranke zaradi slabe kakovosti storitev, je to strošek, ki ga ni mogoče 

izmeriti. Problem pri ugotavljanju stroškov kakovosti je tudi v tem, da storitvene organizacije 

pogosto ne beležijo stroškov, ki nastajajo zaradi slabe kakovosti storitev, in ne analizirajo 

vzrokov zanje. Ukrepi za izboljšanje kakovosti storitev so tako bolj ali manj občasni, brez 

podatkovne osnove in posledica odzivanja na raven kakovosti storitev konkurenčnih 

organizacij. Ugotavljanje stroškov kakovosti ne rešuje problema zagotavljanja kakovosti 

storitev, ampak opozarja vodstvo storitvene organizacije na pomen in obseg stroškov, ki 

nastajajo zaradi slabe kakovosti (Potočnik 2004, 110). 

Tudi Harris (1995, 30) meni, da v storitvenih organizacijah pogosto zanemarijo nadziranje 

stroškov poslovanja, saj so osredotočeni predvsem na cenovno strategijo. Do podobnih 

ugotovitev je prišla tudi Ivankovičeva (2004, 221), ki v svoji raziskavi potrdi domnevo, da 

nastanitveni obrati večinoma spremljajo prihodke poslovanja, stroškov pa ne.  

Management organizacije naj preuči poslovanje vsake dejavnosti oziroma oddelka, ki ustvarja 

vrednost, in jih skuša izboljšati. Primerjalno naj ocenijo stroške in poslovanje svojih 

tekmecev. V primeru, da lahko opravijo določene dejavnosti bolje, imajo konkurenčno 

prednost. Uspeh ni odvisen samo od uspešnosti poslovanja vsakega posameznega oddelka, 

ampak tudi od tega, kako dobro so posamezne oddelčne dejavnosti usklajene (Kotler 1996, 

44).  

Michael Porter s Harvarda je predlagal generično verigo vrednosti. S tem instrumentom naj bi 

organizacija opredelila metode, s katerimi bi ustvarila večjo dodano vrednost za porabnike in 

organizacijo samo (Porter 1985, 37). Veriga vrednosti opredeljuje devet strateško pomembnih 

dejavnosti, ki ustvarjajo vrednost in stroške v organizaciji. Devet dejavnosti, ki ustvarjajo 

vrednost, predstavlja pet primarnih in štiri pomožne dejavnosti.  
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Slika 1: Veriga generične vrednosti 

Vir: Porter 1985, 37. 

Veriga vrednosti organizacije naj bo zaznana le kot del v spletu verig vrednosti dobaviteljev 

in odjemalcev. Z izboljšanjem kakovosti v celoti tega sistema pa je dejansko mogoče prihajati 

do celovite kakovosti poslovanja organizacije (Pučko, Čater in Rejc Buhovac 2009, 72). 

Oblikovanje cen izdelkov in storitev 

Pri vodenju tržno usmerjenega nastanitvenega obrata je smiselno, da management vpliva na 

dobiček predvsem preko področja ustvarjanja prihodka. To ne pomeni, da naj zanemari 

stroškovno stran, vendar je normalno, da močnejše učinke lažje doseže s spremembami na 

strani prihodkov. Primer takega tržno usmerjenega poslovanja so luksuzni hoteli. Ti nudijo 

kakovostne storitve, ki pogojujejo visoke stroške poslovanja. Management takih hotelov 

lahko vpliva na dobičkonosnost, če ceteris paribus uspe povečati cene in/ali stopnjo njihove 

zasedenosti oziroma zmogljivosti (Mihalič 2003, 255).  

V nastanitveni dejavnosti je manevrski prostor oblikovanja cen zaradi visokih stalnih in 

nizkih spremenljivih stroškov večji kot pri drugih dejavnostih. Čeprav so si različni avtorji 

(Collier in Gregory 1995; Fitzgerald idr. 1990 …) enotni o tem, da v hotelirstvu stroški niso 

osnova za oblikovanje cene in da je bolj kot višina stroškov pomembna strokovnost storitve, 

je poznavanje stroškov nujno zaradi njihovega nadziranja in sprotnega ukrepanja. 

Napovedovanje prihodnje stopnje zasedenosti hotelskih zmogljivosti predstavlja osnovo za 

obvladovanje prihodkov v nastanitveni dejavnosti. Pri tem so pomembne tudi informacije o 

ciljnih skupinah gostov. Tako nastanitveni obrati za posamezne ciljne skupine pripravijo 

posebne ponudbe, npr. za stalne goste, kongresne goste, upokojence, razna društva in športne 

skupine. 

Zaradi maksimiranja prihodkov in politike oblikovanja cen management nastanitvenih 

obratov spremlja stopnjo zasedenosti po dnevih v tednu in ne le po mesecih. Na podlagi teh 
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podatkov pridobijo poglavitne informacije na podlagi katerih lahko kakovostnejše snujejo 

politiko oblikovanja cen izdelkov in storitev (Ivankovič 2004, 191). 

Pri oblikovanju cen izdelkov in storitev se pri nastanitveni dejavnosti velikokrat uporabi 

prihodkovni management. Po Ivankovičevi (2004, 6971) je prihodkovni management 

pristop, ki se je najprej uveljavil v letalski industriji prav zaradi maksimiranja prihodkov. 

Vsak neprodan sedež na določeni relaciji (ali hotelska soba na koncu dne) je za vselej 

izgubljen prihodek. Izziv prihodkovnega managementa je v tem, da nastanitveni obrat proda 

maksimalno število sob po najvišji možni ceni, ki jo je trg še pripravljen sprejeti. Posledično 

se večja stopnja zasedenosti sob kaže tudi na večjem obsegu dela zaposlenih in v dodatni 

uporabi finančnih virov. Prihodkovni management je torej kombinacija med številom 

razpoložljivih sob in njihovimi cenami. Hotelirji ustavijo rezervacije, ko dosežejo neko 

določeno raven zakupljenih zmogljivosti. Če prihranijo manj sob, kot jih gostje kasneje želijo, 

izgubijo del prihodka zaradi nižje cene. In obratno, če prihranijo več sob, kot jih kasneje 

prodajo, izgubijo del prihodka, ki bi ga lahko pridobili na račun zgodnejših rezervacij po sicer 

nižji ceni. Coltman (1997, 8182) poudarja, da več različnih vrst cen (premijske, s popustom, 

v zadnjem trenutku) po prihodkovnemu managementu omogočajo večji vpliv na 

povpraševanje gostov in na dolžino njihovega bivanja v nastanitvenemu obratu, kar se 

posledično kaže tudi v dobičkonosnosti gostov. 

S prihodkovnim managementom maksimiramo prihodek oziroma dobiček tako, da pazljivo 

nadziramo in upravljamo oblikovanje cene, razpoložljivost zmogljivosti in prodajo. Gre za 

upravljanje kompenzacije med zapolnjevanjem vseh razpoložljivih zmogljivosti in 

zaračunavanjem najvišje cene za enoto (Andersen 1997, 5). 

2.4 Pregled predhodnih raziskav 

Na področju managementa celovite kakovosti in odličnosti poslovanja organizacij je bilo v 

preteklosti opravljenih veliko raziskav, s katerimi so avtorji preučevali vpliv različnih 

pristopov k uvajanju stalnih izboljšav in modelov kakovosti na poslovanje organizacij. V 

nadaljevanju povzemamo le nekatere, saj je praktično nemogoče omeniti vse. Omejili smo se 

na raziskave o vplivu managementa celovite kakovosti na turistično nastanitveno dejavnost.  

Da je kakovost storitev danes nujna in ne samo pomembna, se strinjajo vsi avtorji pregledane 

literature. Kratek pregled zgodovinskega dogajanja pri uveljavljanju pomena kakovosti v 

svetu, na začetku predvsem v industriji in pozneje tudi na področju storitev, nam pove, da je 

Japonska prva razvila sistemski pristop obvladovanja kakovosti. Njegov razvoj je v letu 1951 

pripeljal do prve nagrade za kakovost, tako imenovane Demingove nagrade, najboljšim 

podjetjem po vrsti pomembnih kazalnikov oziroma meril. ZDA so dopolnile japonski model 

TQM in ga prilagodile ameriškim razmeram. V letu 1988 so podelile tudi prvo nagrado za 

kakovost (MBNQA). V Evropi je bila nagrada za odličnost prvič podeljena leta 1992 v okviru 
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Evropske fundacije za management kakovosti (EFQM). Danes v Evropi obstaja preko 26 

nacionalnih nagrad. V Sloveniji je od leta 1996 vzpostavljena nacionalna nagrada priznanje 

Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) (Prašnikar in Kern Pipan 2011, 

11011109). 

Merjenja zadovoljstva porabnikov glede zaznavanja kakovosti storitev kažejo pozitivno 

povezanost zadovoljstva porabnikov z njihovimi nakupnimi namerami, zvestobo, 

povečevanjem ugleda podobe organizacije, zmanjševanjem občutljivosti na cene, manjšimi 

izdatki za trženje, večjo učinkovitost zaposlenih, tržnimi deleži, finančnimi prilivi, kakovostjo 

storitev (izdelkov, ponudbe), nagnjenostjo odjemalcev k priporočanju storitev (izdelkov, 

ponudbe, organizacije) drugim in preživetjem organizacije (Makovec Brenčič in Ograjenšek 

2010, 6). Številne študije so potrdile pozitiven vpliv omenjenih učinkov zadovoljstva in 

zvestobe na donosnost investicij in dobičkonosnost organizacij v različnih dejavnostih. 

Posebno pomemben je podatek, ki izhaja iz raziskav zadovoljstva, da obstaja visoka stopnja 

povezanosti med zadovoljstvom zaposlenih (notranjih porabnikov) in zadovoljstvom 

(zunanjih) porabnikov, saj zadovoljen zaposlen »ustvarja« zadovoljnega porabnika in obratno 

(Heskett, Sasser in Schlesinger 1997, 164174). Komentarji, reklamacije in druge povratne 

informacije porabnikov so neprecenljiv vir za izboljšave in inovacije, zato jih je smiselno čim 

aktivneje pridobivati in sistematično analizirati. Tovrstne informacije so tudi zgodnji signal, 

da je v poslovanju organizacije nekaj narobe, kar se lahko odraža tudi v njeni dolgoročni 

uspešnosti (Makovec Brenčič in Ograjenšek 2010, 7). 

Management v organizaciji naj ne bi pričakoval, da si lahko ustvari popolno sliko o 

zadovoljstvu svojih porabnikov, če je uvedel zgolj sistem pritožb in pripomb. Raziskave 

kažejo, da so porabniki nezadovoljni z enim od štirih nakupov, vendar se manj kot 5 

odstotkov porabnikov resnično pritoži. Ti raje zamenjajo ponudnika, kot da se pritožijo. 

Posledica je, da organizacija po nepotrebnem izgubi porabnika. Prav zaradi tega naj 

nastanitveni obrati ne bi imeli pritožbe za edino merilo zadovoljstva gostov. Odzivne 

organizacije merijo stopnjo zadovoljstva neposredno z občasnimi anketami. Pošljejo 

vprašalnike in telefonirajo naključno izbranim porabnikom, da bi ugotovili, kaj si mislijo o 

različnih vidikih delovanja organizacije. Kotler (1996, 4142) opredeli več načinov, s 

katerimi merimo zadovoljstvo:  

 Neposredno izraženo zadovoljstvo z vprašanjem: »Povejte, kako ste zadovoljni s 

storitvijo x«. 

 Analiza problema: Anketirance prosimo, da naštejejo probleme in predlagajo izboljšave. 

 Razvrščanje ponudbe glede na anketirančevo pomembnost in uspešnost poslovanja: S to 

metodo lahko organizacija ugotovi, če je premalo učinkovita pri določenih elementih 

ponudbe. 

 Namišljeno kupovanje:  Najamemo ljudi, ki se pretvarjajo, da so potencialni kupci in nato 

poročajo o dobrih in slabih izkušnjah pri nakupovanju izdelkov in storitev naše 

organizacije.  
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Ameriška svetovalna družba Collins-Hall Associates Inc. je leta 1994 izvedla raziskavo, s 

katero so hoteli ugotoviti, kaj konkretno pomeni celovito obvladovanje kakovosti v 

nastanitvenem obratu. Izidi so pokazali, da 90 odstotkov vprašanih pod kakovostjo razume 

istočasno več elementov: izvrsten obrok, dobro storitev, udobno sobo in prijazno osebje. 

Kakovost jim pomeni najprimernejše razmerje cene proizvoda in storitve po načelu »več za 

isto ceno«.  

Ivankovičeva (2004, 3439) je posebnosti, ki razlikujejo poslovanje nastanitvenih obratov od 

drugih organizacij, strnila v naslednjih točkah: 

 nastanitveni obrati kot kapitalno intenzivna dejavnost, 

 nihanje povpraševanja, 

 zaposleni v nastanitvenih obratih, 

 veliko število majhnih poslovnih enot, 

 raznolikost tržnih segmentov in visok cenovni razpon poslovnih učinkov, 

 različnost prodajnih poti, 

 visoki stroški lokacije, 

 značilnosti poslovnega učinka. 

Te posebnosti so po njenem tudi razlog, da so se v hotelih in drugih nastanitvenih obratih 

razvili posebni kazalniki spremljanja uspešnosti poslovanja. Imenujejo se kritični dejavniki 

uspešnosti (KDU). Prvi, ki se je osredotočil na aplikacijo KDU in dosežke prenesel v 

oblikovanje informacijskega sistema v hotelirstvu, je bil Geller (1985a, 77). Pri tem je 

navedel devet KDU v ameriškem hotelirstvu (rang pomeni tudi prioriteto), kar prikazuje 

preglednica 7. S primerjavo KDU po posameznih organizacijah prepoznamo KDU, ki so 

značilni za celotno dejavnost.  

Preglednica 7: KDU v ameriškem hotelirstvu 

KDU Rang 

Vedenje in počutje zaposlenih 1 

Zadovoljstvo gostov (raziskava) 2 

Odličnost produkta (fizična) 3 

Odlična lokacija 4 

Maksimalni prihodek 5 

Obvladovanje stroškov 6 

Rast tržnega deleža 7 

Rast parametra zadovoljstva med ceno glede na pričakovano vrednost pri gostu 8 

Opredelitev ciljnih gostov (tržnih segmentov) 9 

Vir: Geller 1985a, 77. 

Croston je leta 1995 v svoji raziskavi med seboj primerjal deset hotelov v evropskih 

prestolnicah, ki so si podobni tako po velikosti kot po kakovosti. Razvrstil jih je v dve 

skupini: na zmagovalce (pet hotelov) in poražence (pet hotelov). Kot merilo je uporabil 

dobiček pred stalnimi obremenitvami na razpoložljivo sobo (po USALI). Avtor se je omejil 
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na štiri KDU: kakovost storitev, poslovna učinkovitost, značilnost produktov in trženje. 

Pripisal jim je različne uteži, glede na vplivnost posameznega KDU na opredeljeno merilo 

uspešnosti, kar prikazuje preglednica 8. 

Preglednica 8: Relativna pomembnost KDU v evropskih hotelih 

KDU % Področje merjenja 

Kakovost storitev 35 Notranja kakovost (skladnost s pričakovanji gostov) 

Poslovna učinkovitost 30 Zaposleni, obvladovanje stroškov, poslovodni informacijski 

sistem in analiza konkurentov 

Značilnost produkta 20 Zunanja kakovost 

Trženje 15 Zadovoljstvo in zvestoba gostov, dobičkonosnost 

Vir: Croston 1995, 295314 v Ivankovič 2004, 64. 

Croston ugotavlja, da ima kakovost storitev relativno največji vpliv na dobičkonosnost (35 

odstotkov), zato predlaga strategijo storitev, ki je skladna s pričakovanji gostov. To naj 

predstavlja osnovo za oblikovanje hotelske ponudbe in usmeritev za usposabljanje zaposlenih. 

Po pomembnosti sledi poslovna učinkovitost (30 odstotkov), ki izhaja iz filozofije in kulture 

organizacije, pri tem pa vključuje štiri področja: zaposlene, njihove plače in usposabljanje; 

obvladovanje stroškov in poslovodni informacijski sistem; analizo konkurentov in 

primerjalno presojo ter kratkoročno in dolgoročno planiranje. Tudi Geller (1984) prepozna to 

področje, ki ga je treba razvijati in v večji meri nadzirati ter spremljati za informacijske 

potrebe managementa. Podobno razmišljanje potrjuje tudi Kotler (1996, 23), ko za znane 

ameriške hotele Mariott navaja, da Bill Marriot daje prednost zadovoljevanju interesov 

zaposlenih pred interesi gostov in delničarjev. Organizacija naj bi najprej poskrbela, da so 

zadovoljni zaposleni. Če zaposleni z veseljem opravljajo svoje delo in so na svoj hotel 

ponosni, potem bodo gostom dobro stregli. Zadovoljni gostje pa se bodo pogosto in radi 

vračali v hotele. Kotler pri tem izpostavlja notranje trženje, ki zajema uspešno zaposlovanje, 

izobraževanje in motiviranje sposobnih zaposlenih, da bi bili uspešnejši pri opravljanju 

svojega dela. 

Frehse (2002, 187230) je analiziral ključne kompetence kadra v evropskem 

visokokakovostnem turizmu. Zasnoval je model, ki temelji na definiranju ključnih 

kompetenc. Te je razvrstil na ekonomsko-tehnične kompetence, na kompetence, ki temeljijo 

na znanju in inovativnosti, ter na kompetence, ki temeljijo na ustvarjanju vrednosti in na 

interkulturnosti. Organizacije lahko prav na podlagi kompetenc zaposlenih gradijo svojo 

drugačnost in z njo svojo edinstveno prodajno prednost. Ta je vezana na znanje in 

kompetence ter veščine vsakega posameznega zaposlenega in se je ne da posnemati. 

Storitvene dejavnosti so glede tega v prednosti pred industrijo, kjer istovrstni izdelki morajo 

biti enaki. V turizmu je prav nasprotno. Želimo si čim večjo raznolikost, ki vselej temelji na 

zaposlenih in njihovih kompetencah ter znanju (pa tudi karakternih potezah, okusu, konjičkih 

itd.). S tem tako v pozitivnem kot negativnem odmiku od povprečja določajo mesto 

posamezne organizacije pa tudi celotne destinacije na lestvici konkurenčnosti. Odličnost 
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lahko gradimo le s spodbujanjem kreativnosti in inovativnosti pri zaposlenih ter na njihovi 

pripadnosti organizaciji, ki zna njihove kompetence razvijati in pravilno uporabljati. Frehse 

postavlja v ospredje svojega modela znanje tujih jezikov in komuniciranje nasploh, ki 

predstavlja pomembno razlikovalno kompetenco predvsem v stiku s tujimi gosti. Znanje več 

tujih jezikov označi Frehse kot dodatno prednost za ponudnika.  

Prizadevanje za čim širše komunikacijske kompetence označijo v hotelu kot del lastne 

kulture. Vsekakor je kultura organizacije vselej tesno povezana s sistemom vrednot in 

naravnanostjo posameznikov, ki jo tvorijo. V organizacijah, za katere je značilen stik s tujimi 

kulturami, sodi med takšno naravnost, ki tvori del interkulturnih kompetenc, tudi toleranca, 

spoštovanje tujega, pripravljenost prilagoditi se in podobno (Sibila Lebe 2009, 3041). 

Poleg temeljnih značilnosti, ki opredeljujejo kakovostno storitev in kakovostni turizem, nas je 

še zanimalo, kaj vse je treba storiti v celotnem procesu njegovega izvrševanja, predvsem 

znotraj posamezne organizacije. Različni avtorji (Sirše 2001; Kimes 2001; Mihalič 2002, 

2003, 2009; Uran 2003; Ivankovič 2004; Kožar Jeruc 2008; Šuligoj 2009; Kern Pipan 2010; 

Zabukovec Baruca 2010 idr.) so raziskovali vpliv različnih notranjih organizacijskih 

dejavnikov na kakovost storitev. Faktorji uspeha, ki so potrebni za uspešno izvajanje 

managementa kakovosti v nastanitvenih obratih, so po Sirše (2001, 38) vizija in ustvarjanje  

vrednosti, orientacija na goste, vključevanje sodelavcev, komunikacije navznoter in navzven, 

merjenja in ocenjevanja, vodenje, trening, pohvale in nagrade, inštrumenti in metode, 

vključevanje dobaviteljev, organizacija - usmerjanje vseh sistemov na vseh ravneh. Raziskava 

Kimesove (2001, 2528) kaže na neposredno povezavo med obvladovanjem kakovosti in 

poslovno uspešnostjo. Za presojo kakovosti upošteva število napak na fizičnih zmogljivostih 

in število napak na vseh področjih. Poslovno uspešnost opredeli kot prihodek na razpoložljivo 

sobo (Rev/PAR), ki je prilagojen po posameznih območjih glede na tržni indeks. Kimesova 

dokazuje trditve z raziskavo triletnih poslovnih dosežkov 1.135 hotelov v franšizi Holiday 

Inn, v kateri utemeljuje razmerje med kakovostjo produkta in poslovno uspešnostjo. Napake 

na zunanjosti, hotelskih sobah in kopalnicah so kritične, medtem ko napake na drugih 

področjih, kot so rekreacijske zmogljivosti, konferenčne dvorane in drugo, nimajo 

pomembnega vpliva na Rev/PAR. Raziskava prav tako nakazuje, na katera hotelska področja 

je najbolje investirati in da je treba nujno oblikovati sklade za vzdrževanje. Gre predvsem za 

naložbe v zunanjost hotela, hotelske sobe in kopalnice. 

Zabukovec Baruca (2010, 62) v svoji raziskavi potrdi hipotezo, da se zadovoljstvo gostov v 

enakih kategorijah med poslovnimi enotami večje slovenske hotelske skupine razlikuje. To 

pomeni, da se elementi tehnične in funkcionalne kakovosti v okviru enakih kategorij hotelov 

razlikujejo in različno vplivajo na (ne)zadovoljstvo gostov. Gostje so ob obisku dveh enakih 

kategorij hotelov v okviru iste skupine deležni različne stopnje kakovosti storitev, kar je 

različno vplivalo na njihovo zadovoljstvo. Razlike so bile značilne v vseh treh kategorijah, 

največje pa je zaznala v hotelih s petimi in štirimi zvezdicami. Razlike zadovoljstva gostov je 
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opazila pri hotelski namestitvi, hotelski restavraciji ter v urejenosti okolja. Med ocenjevanimi 

področji so gostje najvišje ocene pripisovali kakovosti storitev na recepciji in najnižje hotelski 

sobi ter urejenosti okolja. Ugotovitve raziskave so pokazale tudi odvisnost oziroma močnejši 

vpliv posameznih elementov v okviru ocenjevanih hotelskih področij na zadovoljstvo gostov 

v celostni izkušnji z bivanjem v hotelu. Podobno, kot že predhodno omenjeni avtorji ugotovi, 

katera področja poglavitno vplivajo na zadovoljstvo kot celostno izkušnjo gosta z bivanjem v 

hotelu: namestitev, storitev recepcije, ponudba hotelske restavracije, urejenost okolja ter 

odzivnost zaposlenih. 

Tudi različne študije in raziskave vpliva ravni kakovosti storitev na uspešnost poslovanja 

organizacij kažejo tesno medsebojno povezanost. Študije vpliva dobička na tržne strategije 

(PIMS) so pokazale povezanost med primerjalno ravnjo kakovosti storitev in 

dobičkonosnostjo. Zelo zadovoljen gost ostane zvest, večkrat obišče hotel, širi pozitivne 

govorice, je manj občutljiv na ceno in je najboljši vir zamisli za izboljšave storitev. Gitomer 

(2003) gre še dlje in meni, da izziv ni zgolj imeti zadovoljne goste, temveč imeti navdušene in 

zveste goste. Različni poslovni modeli, kot je storitvena veriga dobička, postavljajo 

zadovoljstvo v središče poslovne strategije; njeni izidi se v nizu drugih dejavnikov, povezanih 

v verigo vzrokov in posledic, kažejo v rasti in dobičku (Heskett idr. 1994). Zadovoljstvo 

gostov je tudi pozitivno povezano z zvestobo, kar posledično vpliva na dobiček podjetja 

(Zeithmal in Bitner 2000).  

S področja ugotavljanja in spremljanja uspešnosti poslovanja organizacij raziskave še vedno 

kažejo, da te dajejo prednost finančnim kazalnikom uspešnosti poslovanja pred nefinančnimi. 

Iz razprave Spremljanje uspešnosti poslovanja velikih slovenskih podjetij Tekavčič idr. (2010, 

2830) smo razbrali, da velike slovenske organizacije sicer v veliki meri uporabljajo katerega 

izmed celovitih sistemov spremljanja poslovne uspešnosti. Še vedno pa dajejo prednost 

finančnim kazalnikom in uporaba nefinančnih kazalcev ne narašča. Rejec (1999) pravi, da 

celoviti sistemi spremljanja uspešnosti poslovanja prispevajo tudi k doseganju večje 

konkurenčnosti organizacije, še posebej pa so pomembni v razmerah, ko ta nastopa na 

konkurenčnih globalnih trgih, kar zahteva odločanje na podlagi relevantnih in pravočasnih 

informacij. Enako velja za slovenske organizacije, ki se še posebej po vstopu Slovenije v EU 

soočajo z vedno bolj konkurenčnim poslovnim okoljem. Za organizacije je pomembno, da si 

pri odločanju pomagajo s sodobnimi managerskimi orodji, kot je uravnoteženi izkaz 

poslovanja. S tem je njihovo spremljanje uspešnosti poslovanja bolj uravnoteženo in 

sistematično ter zagotavlja boljšo podlago za sprejemanje kakovostnih poslovnih odločitev. 

Rust, Zahorik in Keiningham (1995, 5870) so v svoji raziskavi predstavili pristop do donosa 

na kakovost, ki temelji na predpostavkah, da je kakovost investicija, da morajo biti učinki 

kakovosti finančno izraženi, da je mogoče porabiti preveč za kakovost ter da vsi stroški za 

kakovost niso enako učinkoviti. Predstavili so model, ki prikazuje zvezo med napori za 

izboljšanje kakovosti in donosnostjo kot verigo učinkov.  
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Kljub vsem raziskavam, ki kažejo v prid razvijanju programov kakovosti in uvajanju različnih 

standardov, je veliko organizacij razočaranih nad uspešnostjo teh programov. Finančni učinki, 

ki so jih pričakovali iz programov kakovosti, so izostali in tako so nekateri managerji, ki jim 

je ljubo predvsem zmanjševanje stroškov, skeptični, ali so ti programi smiselni (Uran 2004, 

93). Avtorji (Piskar 2003; Piskar in Dolinšek 2006; Faganel 2007 idr.) so v svojih raziskavah 

večinoma prihajali do podobnih ugotovitev, da jim standardi vsekakor pomagajo doseči boljšo 

tehnično kakovost, ni pa zaznanega neposrednega vpliva tudi na funkcionalno kakovost in 

poslovno uspešnost organizacije. Zaradi ugotovitev teh raziskav so zanimivi tudi izsledki 

analize, ki jo je v okviru slovenske državne uprave opravil Areh (2007, 111112). Ti 

nakazujejo možne odgovore, zakaj je tako. Izsledki so pokazali, da so za neuspešno uporabo 

orodij managementa celovite kakovosti večinoma odgovorni nesposobni in povprečni 

managerji, ki imajo neustrezne voditeljske veščine in pomanjkljivo znanje ne samo o 

celovitem obvladovanju kakovosti, ampak na splošno o sodobnih načelih managementa. 

Poleg tega omenja tudi pomanjkljive zahteve za kakovost, odsotnost strategije sprememb, 

nezanesljive izide merjenj in ocenjevanja kakovosti ter zanemarjanje vloge birokratske 

kulture organizacije. 

Uran in Conti (2006, 6) v svojem programu za vzpostavitev celovitega sistema razvoja 

kakovosti storitev v turističnih organizacijah ugotavljata, da v mednarodnem poslovnem 

okolju, kakor tudi v Sloveniji, lahko naletimo na neučinkovitost sicer uveljavljenih sistemov 

kakovosti, na primer ISO standardov. Tem sistemom očitajo neprilagojenost posebnostim 

turističnih storitev, velikosti organizacij in preobsežno dokumentacijo, potrebno za pridobitev 

in ohranjanje certifikata. Največji očitek tem sistemom kakovosti je, da nimajo vpliva ali pa je 

njihov učinek zelo majhen v primerjavi z vložki na končno kakovost storitve za gosta. V 

praksi se je pokazalo, da je najučinkovitejše orodje za zagotavljanje kakovosti storitev v 

hotelirstvu oblikovanje internih standardov kakovosti izdelkov in storitev. 

Programi kakovosti in uvajanje standardov so samo prva stopnica na poti k želenemu cilju, 

doseganju celovite kakovosti na vseh ravneh izvajanja storitev. Vse drugo je odvisno od 

nastanitvenega obrata in njegovih interesnih skupin. Potrebna je popolna predanost vseh, da bi 

dolgoročno dosegli želeno trajno kakovost in odličnost poslovanja. 

2.5 Povzetek teoretičnega dela 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo opredelili posebnosti turistične nastanitvene 

dejavnosti v povezavi z managementom celovite kakovosti in analizirali različne prispevke 

drugih avtorjev. S tega področja smo predstavili kar nekaj raziskav.  

V turizmu je kakovost opredeljena kot tista tržna kategorija in lastnost turističnega proizvoda, 

ki ponazarja doseganje, preseganje zahtev, potreb in pričakovanj gostov (Uran in Conti 2006, 

4).  
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Turistični proizvod je sestavljen iz petih komponent, ki vplivajo na zadovoljstvo ali 

nezadovoljstvo porabnika in s tem zanj ustvarjajo vrednost: lokacije, zmogljivosti, npr. 

nastanitvene, prehrambne, rekreacijske, ugled destinacije, cene in načina izvajanja storitev. 

Nosilec turistične dejavnosti lahko vpliva le na način izvajanja storitev oziroma lahko z 

izboljšanjem te komponente z najmanjšim finančnim vložkom doseže največje povečanje 

vrednosti za gosta in s tem višjo dodano vrednost organizacije (Medlik 1996, 211).  

Kakovost obravnavamo z vidika parcialnega turističnega proizvoda in z vidika turistične 

destinacije ter na drugi strani z vidika subjektov, ki nastopajo v integralnem turističnem 

proizvodu, to pa so ponudniki turističnih proizvodov in družbeno okolje s ponudbo naravnih, 

kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, s komunalno in socialno infrastrukturo, z ekonomsko 

razvitostjo in s prebivalci, ki živijo in delujejo na tej turistični destinaciji. Razvoj kakovosti v 

turizmu je tisto odločilno gibalo konkurenčnosti in tržne diferenciacije, ki lahko odločilno 

prispeva k večji prepoznavnosti, uspešnosti in k večjemu prihodku države, destinacije ali 

posameznega turističnega ponudnika. Konkurenčnost slovenskega turizma je odvisna od 

visoke, vrhunske kakovosti posameznih turističnih ponudnikov, turistične destinacije in 

Slovenije kot celote (Uran in Conti 2006, 5). 

Osrednja turistična organizacija na trgu turističnih gostinskih storitev je turistični hotel. 

Združuje vse osnovne gostinske dejavnosti. Po definiciji Mihaličeve (2002, 4) so gostinska 

podjetja tista, ki združujejo hotele, restavracije, kavarne in druge organizacije ter temeljijo na 

gostoljubnosti gostov.  

Za lažje razumevanje smo opredelili nekaj osnovnih značilnosti turistične nastanitvene 

dejavnosti, ki bistveno vplivajo na uspešnost poslovanja. Te so predvsem fiksna zmogljivost, 

neobstojnost in kratkotrajnost storitev, neenakomerno povpraševanje, širok izbor storitev, 

nemudnost storitev, delovna intenzivnost, lokacija, relativna majhnost organizacij, združeni 

proizvodnja in potrošnja, kapitalna intenzivnost ter velik delež stalnih stroškov v celotnih 

stroških. 

Na poslovanje turističnih organizacij in njihovo uspešnost vpliva sposobnost managementa, 

da se identificira in nenehno prilagaja spremembam v poslovnem okolju. Sledi novim 

trendom na turističnem trgu, se pripravi na nevarnosti in skuša čim bolj izrabiti priložnosti, ki 

jih ti prinašajo (Mihalič 2002, 195198). Pomembno vlogo ima zavedanje managementa 

nastanitvenih obratov, da le nenehno izobraževanje, usposabljanje ter visoka stopnja osebne 

pripadnosti vseh zaposlenih, ki z zadovoljstvom opravljajo in izvršujejo svoje delovne naloge, 

zagotavlja kakovostno izvedene storitve ter s tem posledično zadovoljne goste.  

V sodobnem dinamičnem, globaliziranem in hitro razvijajočem se poslovnem okolju so 

konkurenčnim pritiskom še posebej izpostavljeni v organizacijah, majhnih po številu 

prebivalcev ter geografskem področju manjših držav. Omejenost domačega tržišča jih sili k 
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širjenju poslovanja navzven, obenem pa so na manjših tržiščih izpostavljene večjim 

konkurenčnim pritiskom multinacionalnih organizacij.  

Za visoko dodano vrednost ter poslovno rast in uspešnost organizacij so zadolženi in 

odgovorni predvsem lastniki ter od njih pooblaščen management (tudi: uprava), zaposleni in 

drugi financerji posamezne organizacije (Buležan 2008, 383).  

Osnovni pogoj, da se v organizaciji pripravijo na uspešno ter konkurenčno delovanje je 

oblikovanje jasnih razvojnih smotrov in ciljev. Lastniki določijo smotre, ki naj bi jih dosegli v 

organizaciji, management pa načrtuje cilje v skladu s smotri in strategije za doseganje teh 

ciljev (Tavčar 2006, 177). Danes je strategija managementa celovite kakovosti zelo 

pomembna pri snovanju in doseganju postavljenih ciljev v organizaciji. Management celovite 

kakovosti naj bi bil podrejen smotrom in ciljem dejavnosti organizacije ter obsega tako 

dejavnosti v notranjem kot v zunanjih (družbenih, socialnih, poslovnih idr.) okoljih 

organizacije (Meffert in Bruhn 1995, 234).  

Dodana vrednost na zaposlenega v Sloveniji je leta 2008 v gospodarstvu znašala 35.672 

evrov. Le v redkih, najbolj uspešnih turističnih organizacijah, so se približali tej vrednosti, 

večina pa se je gibala na povprečju delovno intenzivnih dejavnosti, in sicer krepko pod 20.000 

evrov na zaposlenega (Stanovnik, Drnovšek in Uršič 2009, 13). Če se primerjamo z državami, 

ki so Sloveniji na področju turizma bodisi konkurenčne ali spadajo med turistično razvitejše 

evropske države, kot na primer Avstrija, Češka, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Madžarska 

in Švica, pa dodana vrednost na zaposlenega, kot glavno merilo konkurenčnosti, kaže veliko 

zaostajanje Slovenije za turistično razvitejšimi državami Zahodne Evrope (WEF 2010). 

Za celovito in dolgoročno merjenje uspešnosti poslovanja nastanitvenih obratov  ne zadoščajo 

le finančni kazalniki. V sklopu teoretičnega dela smo predstavili spoznanja in pomen 

spremljanja tudi kazalnikov nefinančne narave. Le upoštevanje obeh kategorij kazalnikov, 

nam daje realen vpogled oziroma informacije za odločanje in spremljanje dosežkov 

managementa posameznega nastanitvenega obrata.  

Management celovite kakovosti v hotelih obsega vsa področja poslovanja, kar najbolje 

prikazuje popis vrste hotelskih standardov: npr. standardi v izgradnji hotelske infrastrukture, 

standardi opreme in ureditve prostorov v hotelih, standardi procesov dela v hotelu, standardi 

komuniciranja in poslovne etike, standardi kakovosti gostinskih izdelkov in hotelskih storitev 

ter drugi standardi. Celovita kakovost hotelskih storitev tako zajema brezhibno delovanje 

organizacije, brezhibne zaposlene, brezhibne izdelke in storitve, takojšnje reševanje vseh 

problemov gostov, vljudno obnašanje, zaupanje v hotelsko osebje, varnost gostov, 

spoštovanje časovnih terminov, pravšnje razmerje med ceno in ravnijo kakovosti hotelskih 

storitev, preprečevanje morebitnih napak osebja, dobro informiranje gostov itd. (Ivankovič 

2001, 566). 
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Ko nenehno samoocenjevanje in strmenje h kakovosti postane del procesa določanja strategij 

in poslovnega načrtovanja, je to znak, da so v organizaciji na dobri poti k doseganju 

trajnostne odličnosti in zagotavljanja kakovosti na vseh področjih svojega poslovanja (Savič, 

Kern Pipan in Gunčar 2007, 1213).  
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3 EMPIRIČNI DEL: RAZISKAVA O VPLIVU MANAGEMENTA CELOVITE 

KAKOVOSTI NA DODANO VREDNOST POSLOVANJA TURISTIČNIH 

NASTANITVENIH OBRATOV  

Različne opredelitve kakovosti so povzročile veliko nesporazumov v razpravah o kakovosti. 

Mnoge organizacije kakovost enačijo zgolj z večjim številom za porabnika zanimivih 

lastnosti (zaradi katerih je izdelek ali storitev dražja), ne pa istočasno tudi z odsotnostjo 

nepopolnosti, odstopanja od standardov oziroma slabosti (kar je ključni element stroškovne 

učinkovitosti in poslovne uspešnosti organizacij). Vsi procesi, ki potekajo v organizaciji, so 

nekakšna funkcija petih elementov; poslovnih prvin, ljudi, opreme, metod in okolja. Glede na 

dejstvo, da so bile do sedaj opravljene že številne raziskave o samem vplivu kakovosti na 

zadovoljstvo porabnikov, smo našo raziskavo usmerili predvsem na tri (po našem mnenju) 

ključne vidike, ki naj se jim organizacije posvetijo, še bolje, v celoti podredijo, če želijo 

dolgoročno in uspešno tekmovati na današnjem mednarodnem turističnem trgu ter dosegati 

vedno višjo dodano vrednost pri svojem poslovanju. Raziskava je usmerjena na preučevanje 

vplivov uspešnosti poslovanja turističnih nastanitvenih obratov in ne na preučevanje 

zadovoljstva njihovih porabnikov.  

V tem delu naloge predstavljamo izhodišča, ki so privedla do raziskave: opredelitev 

problema, cilje raziskave, potek raziskave in končne izide raziskave. Nadaljnjo obravnavo 

oziroma polemiko smo usmerili na tiste dejavnike, ki so se izkazali za pomembnejše oziroma 

se je pokazalo, da imajo večji vpliv na dodano vrednost poslovanja turističnega 

nastanitvenega obrata. Na podlagi izidov smo izdelali priporočila za izboljšanje stanja pri 

doseganju trajnostne kakovosti v turističnih nastanitvenih obratih. 

Izhodišča izhajajo iz postavljenega problema, ki ga obravnavamo v magistrski nalogi. Glavni 

problem temelji na predpostavki, da je še vedno premalo organizacij, v katerih lastniki 

oziroma od njih imenovan management, vseobsegajoči koncept managementa celovite 

kakovosti v praksi sprejema ter s sistemom zagotavljanja in obvladovanja kakovosti dosega 

boljše poslovne izide in višjo dodano vrednost iz poslovanja.  

Pridobljene informacije o vplivu managementa celovite kakovosti smo uporabili kot podporo 

pri sprejemanju strateških, taktičnih in operativnih priporočil za doseganje boljših poslovnih 

izidov turističnih nastanitvenih obratov. 

3.1 Uvod v kvantitativno raziskavo  

Obvladovanje kakovosti storitev je odvisno predvsem od možnosti pridobivanja objektivnih 

podatkov o nakupnem in ponakupnem obnašanju porabnikov storitev. Variabilnost lastnosti 

posameznega elementa se odraža v variabilnosti lastnosti izidov procesa. Variabilnosti ne 

moremo zmanjšati, če je najprej ne izmerimo, izmeriti pa je ne moremo brez uporabe 
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statističnih metod. Treba je natančno analizirati vzorčno-posledične povezave med 

spremenljivkami procesov in spremenljivkami izidov procesov ter ugotoviti, katere 

spremenljivke procesov prispevajo največji delež k variabilnosti izidov procesov. Pri 

pridobivanju objektivnih podatkov igra ključno vlogo sodobna informacijska tehnologija. Če 

so se bile organizacije v preteklosti prisiljene zatekati k mnenjskim raziskavam o zadovoljstvu 

porabnikov s kakovostjo storitev, lahko sedaj s pomočjo sodobne informacijske tehnologije 

neposredno spremljajo in analizirajo transakcije posameznih porabnikov oziroma skupin 

porabnikov ter odkrivajo vzroke in posledice variabilnosti lastnosti procesov in izidov 

procesov. Z boljšim poznavanjem porabnikov lahko organizacije hitreje zadovoljijo njihove 

spreminjajoče se potrebe in preprečujejo konkurentom prevzem pomembnih segmentov 

tržišča. Možnosti napovedovanja obnašanja porabnikov v prihodnosti pa neposredno vpliva 

na optimizacijo delovanja posameznih funkcij organizacije ter na njeno strateško in 

operativno načrtovanje (Ograjenšek 2002, 136).  

V raziskavi smo preučevali vpliv kadrovskega, organizacijskega in finančnega vidika 

managementa celovite kakovosti na poslovanje hotela oziroma druge nastanitvene 

organizacije. 

Te vidike smo izbrali, ker menimo, da najbolje opredelijo in pojasnijo problematiko 

magistrske naloge. O pomenu kakovosti v turistični dejavnosti so bile opravljene že številne 

raziskave. Nas je zanimalo, kako kakovost izdelkov in storitev dosegajo v praksi. Po našem 

predvidevanju so izdelki in storitve kakovostni takrat, ko hkrati zadovoljijo zahteve 

porabnikov in zaposlenih v organizaciji in ko prispevajo k njeni dodani vrednosti poslovanja. 

V okviru tako opredeljenega problema in predmeta raziskovanja smo oblikovali hipoteze, ki 

jih znova navajamo. Podrobneje so predstavljene v poglavju 1.2.3. 

Hipoteza 1: Kadrovski vidik managementa kakovosti ima signifikantno pozitiven vpliv na 

dodano vrednost v gostinskem nastanitvenem obratu. 

Hipoteza 2: Organizacijski vidik managementa celovite kakovosti ima signifikantno pozitiven 

vpliv na dodano vrednost v gostinskem nastanitvenem obratu.  

Hipoteza 3: Finančni vidik managementa celovite kakovosti ima signifikantno pozitiven vpliv 

na dodano vrednost v gostinskem nastanitvenem obratu. 

Po opravljeni raziskavi smo hipoteze, skladno z dobljenimi izidi potrdili oziroma ovrgli. 

Glavni namen naloge je opredeliti ključne dejavnike kakovostno opravljene storitve in 

ugotoviti njihov vpliv na dodano vrednost poslovanja turističnih nastanitvenih obratov ter 

nakazati možne rešitve za izboljšanje obstoječega stanja. Končni primarni cilj magistrske 

naloge tako predstavlja izdelan predlog priporočil za dvig kakovosti storitev v slovenski 

turistični nastanitveni dejavnosti na vseh ravneh organiziranosti izvajanja storitev. 



 

65 

3.1.1 Opredelitev populacije in vzorca ter uvodna pojasnila raziskave 

V poslovnem registru Slovenije Ibon je bilo v letu 2008 registriranih 715 organizacij, ki so 

bile uvrščene po standardni klasifikaciji dejavnosti v skupino 55Turizem, gostinska 

nastanitvena dejavnost. Poleg dejavnosti hotelov in njim podobnim nastanitvenim obratom v 

skupino 55 spadajo še dejavnosti počitniških in dijaških domov, avtokampov ter različnih 

taborov. Po premisleku smo se odločili, da v raziskavo ne vključimo dejavnosti počitniških in 

dijaških domov, avtokampov ter različnih taborov. Značilnosti njihovih storitev in problemi, s 

katerimi se srečujejo, so neprimerljivi s hoteli in njim podobnimi nastanitvenimi obrati (Ibon 

2009).  

Raziskovalni empirični del je zasnovan kot kvantitativna metoda zbiranja podatkov.  

V vzorec smo zajeli vse organizacije, ki spadajo v razred 55.1–Dejavnost hotelov in njim 

podobnih nastanitvenih obratov. V vzorcu je zajetih 366 počitniških, prehodnih, poslovnih in 

drugih hotelov ter drugih podobnih nastanitvenih obratov, ki so bili v letu 2008 v Sloveniji 

registrirani za opravljanje dejavnosti hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov. 

Način zbiranja podatkov je ključen dejavnik, ki zaznamuje uspešnost izvedene raziskave. Z 

vidika raziskovalca je pomembna standardizacija načina zbiranja podatkov in prostovoljnost 

ter izključevanje vplivanja na podane odgovore anketiranca (Zabukovec Baruca 2010, 51). 

Vprašalnik je bil poslan in naslovljen na vodstvo oziroma management organizacij.  

Odgovori anketirancev so bili ročno vneseni v računalnik in tako pripravljeni za nadaljnjo 

analizo.  

3.1.2 Metodologija raziskave 

O kakovosti je možno razpravljati s filozofskega, tehničnega, ekonomskega, družbenega, 

organizacijskega, pravnega, zdravstvenega, ekološkega, sociološkega, etičnega, statističnega 

in drugih vidikov (Ograjenšek 2001, 112). Glede na problematiko, preučevano v nalogi, je 

bila za nas zanimiva obravnava kakovosti z vidika poslovnih ved oziroma poslovnih funkcij, 

ki sestavljajo poslovni proces. V našem primeru smo se usmerili na organizacijsko, kadrovsko 

in finančno funkcijo. V preglednici 9 predstavljamo tudi dva različna pogleda na pojmovanje 

kakovosti (tradicionalno in sodobno pojmovanje kakovosti). 
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Preglednica 9: Tradicionalno in sodobno pojmovanje kakovosti z vidika poslovnih ved 

Tradicionalno pojmovanje kakovosti Sodobno pojmovanje kakovosti 

Kakovost zagotavljamo z naknadnim 

pregledovanjem. 

Kakovost zagotavljamo z načrtovanjem. 

Za kakovost je odgovoren oddelek za 

kontroliranje kakovosti. 

Za kakovost odgovarjajo vsi zaposleni v 

podjetju. 

Napakam se ni mogoče v celoti izogniti. Napake je treba popolnoma odpraviti. 

Pri slabi kakovosti je največ stroškov z izmetom 

in popravili. 

Izmet in popravila so le majhen del izgub 

podjetja zaradi neizpolnjevanja zahtev in želja 

porabnikov. 

Kakovost je predmet taktičnega načrtovanja. Kakovost je predmet strateškega načrtovanja. 

Vir: Willborn in Eheng 1994, 13. 

Oblikovanje anketnega vprašalnika 

Za potrebe raziskave smo pripravil anketni vprašalnik, namenjen iskanju odgovorov na 

vprašanja o kadrovskem, organizacijskem in finančnem vidiku obvladovanja, upravljanja in 

zagotavljanja managementa celovite kakovosti nastanitvenega obrata ter s tem odkrivanju 

morebitnih povezav in vplivov na njegovo uspešnost poslovanja. Pri oblikovanju anketnega 

vprašalnika smo si pomagali z ugotovitvami in anketnimi vprašanji avtorjev Stanovnik, 

Drnovšek in Uršič 2009, Rušnjak 2008, Uran 2003 ter Hočevar in Mumel 2006.  

Poleg nekaj splošnih vprašanj o sami organizaciji v prvem delu osrednji del vprašalnika 

predstavlja drugi del, ki zajema vprašanja glede kadrovskega, organizacijskega in finančnega 

vidika managementa celovite kakovosti. Te spremenljivke uvrščamo med urejenostne 

(ordinalne), v raziskavi pa smo jim pripisali celo lastnosti razmičnih (intervalnih) 

spremenljivk. Predpostavili smo torej, da je oddaljenost med posameznimi ocenami za vse 

respondente enaka. Za vsakega od teh kompleksnih segmentov je v vprašalniku navedenih po 

enajst spremenljivk (trditev).  

Kompleksne pojave, s katerimi imamo opravka v turizmu (zadovoljstvo, kakovost, zvestoba), 

imenujemo v raziskovalni terminologiji teoretični konstrukti. Ker jih ni mogoče neposredno 

meriti, jih je treba operacionalizirati s pomočjo spremenljivk, ki so neposredno merljive. To 

pomeni, da je za vsak kompleksen pojav treba pripraviti relevanten nabor neposredno 

merljivih spremenljivk (najpogosteje v obliki trditev). Tem spremenljivkam smo nadalje 

določili lastnosti merske lestvice. Anketiranci so tako svoje odgovore v drugem delu 

vprašalnika podajali s pomočjo petstopenjske Likertove ocenjevalne lestvice glede na 

pomembnost oziroma strinjanje s posamezno navedeno trditvijo.  

Tretji del vprašalnika vsebuje vprašanja, povezana s poslovno uspešnost podjetja, 

pomembnostjo posameznih ciljev, načini merjenja postavljenih ciljev (finančni in nefinančni 

vidik poslovanja) ter zaznanih koristih oziroma prednostih, ki so jih pridobili z morebitno že 

vpeljano strategijo celovite kakovosti. Ta del vprašalnika predstavlja splošen vpogled v 
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trenutno stanje ter mnenje oziroma razmišljanje anketirancev glede potrebne pozornosti in 

vlaganja v samo kakovost nastanitvenega obrata.  

Potek raziskave 

Anketiranje je potekalo v marcu in aprilu 2010. Zaradi nezadostnega števila vrnjenih 

vprašalnikov smo v maju 2010 vprašalnik znova poslali (samo organizacijam, ki nam v marcu 

in aprilu niso odgovorile) še preko spletne ankete. Tako smo zagotovili zadostno število 

vrnjenih vprašalnikov. Poslanih je bilo 366 vprašalnikov, vrnjenih jih je bilo 81, kar 

predstavlja 22 odstotno odzivnost. Od tega je bilo 73 vprašalnikov popolnih. Pomanjkljivo 

izpolnjene vprašalnike smo izločili iz nadaljnje analize, kar nam je končni vzorec zmanjšalo 

za dobra dva odstotka. 

Skladno s postavljenimi hipotezami smo v nadaljevanju definirali odvisne in neodvisne 

spremenljivke. Odvisna spremenljivka je pri vseh preučevanih sklopih poslovna uspešnost 

turističnega nastanitvenega obrata, ki smo jo merili s finančnim kazalnikom dodane vrednosti 

za leto 2008. Po podatkih UMAR je povprečna dodana vrednost na zaposlenega za dejavnost 

55.1 – Dejavnost hotelov in njim podobnih nastanitvenih obratov v letu 2008 znašala 

29.666,00 EUR (UMAR 2009).  

Statistično raziskavo smo izvedli s pomočjo programske opreme za analiziranje 

družboslovnih podatkov SPSS. Uporabili smo le tiste podatke, ki ustrezajo potrebam 

raziskave in jih raziskava predvideva. 

V raziskavo smo tako vključili 73 organizacij, vse uvrščene po standardni klasifikaciji 

dejavnosti v skupino 55.1Hoteli in drugi nastanitveni obrati, pri čemer smo opazovali vpliv 

managementa celovite kakovosti na njihovo uspešnost poslovanja. 

3.1.3 Metode obdelave podatkov 

Vrsta študij po Makovec Brenčič in Ograjenšek (2010, 3538), ki so jih opravili različni 

avtorji, na primer Malorny 1994, Kunc 1994, Morita 1996, Kim in Larsen 1997 ter 

Ograjenšek 1998, 2002 kaže, da organizacije procese obvladovanja kakovosti spremljajo na 

osnovi uvajanja sistemov celovitega obvladovanja kakovosti, pri katerih je bolj kot 

metodologija v ospredju sama filozofija obvladovanja kakovosti. To velja tako za proizvodne 

kot storitvene organizacije, saj so storitvene organizacije filozofijo obvladovanja kakovosti 

prevzela praktično istočasno.  

Z uporabo statističnih metod smo potrdili oziroma ovrgli postavljene hipoteze ter prišli do 

ključnih ugotovitev, s pomočjo katerih smo v nadaljevanju predstavili priporočila za 

izboljšanje stanja kakovosti poslovanja v turističnih nastanitvenih obratih.  
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S pomočjo deskriptivne analize prvega dela vprašalnika in izvedenimi opisnimi statistikami 

smo prikazali osnovne demografske značilnosti obravnavanega vzorca. 

Izračunane so tudi srednje stopnje strinjanja s posameznimi trditvami obvladovanja celovite 

kakovosti (kadrovski, organizacijski in finančni vidik). Kot srednja mera doseženih točk za 

oceno strinjanja obvladovanja s celovito kakovostjo je izračunana aritmetična sredina. Ocena 

variabilnosti pa je prikazana s pomočjo izračunanega standardnega odklona. Z odstotnimi 

deleži smo prikazali tudi odgovore na tretji del vprašalnika. 

Pri obdelavi podatkov drugega dela vprašalnika smo uporabili metode multivariatne analize. 

Te spadajo v standarden nabor analitičnih pristopov v okviru podatkovnega rudarjenja (angl. 

data mining), ki ga uporabljamo za preiskovanje bogastva podatkov, nakopičenih v 

podatkovnem skladišču (angl. data warehouse), npr. internih podatkov o procesih v 

organizaciji, podatkov o strateških partnerjih, kupcih, dobaviteljih (Makovec Brenčič in 

Ograjenšek 2010, 3738). 

Skladno z razpoložljivimi podatki smo za raziskavo izbrali faktorsko in diskriminantno 

analizo. Faktorska analiza nam je omogočila preučevanje strukture v analizi uporabljenih enot 

oziroma spremenljivk. Diskriminantna analiza pa nam omogoči napovedovanje pripadnosti 

enote eni od dveh ali večih medsebojno izključujočih se kategorij, opredeljenih s pomočjo 

večjega števila neodvisnih spremenljivk.  

3.2 Temeljne ugotovitve  

Poleg splošnih lastnosti preučevanega vzorca smo dobili odgovore glede morebitnih povezav 

med kadrovskim, organizacijskim in finančnim vidikom managementa celovite kakovosti. 

Ocenili smo tudi povezave in moč odvisnosti med temi vidiki. Analizirani smo dejavnike 

kakovosti, ki poglavitno vplivajo na uspešnost poslovanja turističnih nastanitvenih obratov. 

Testirane so bile hipoteze naloge in podani končni odgovori nanje. Ob koncu empiričnega 

dela predstavljamo tudi splošno, trenutno stanje zagotavljanja celovite kakovosti v slovenski 

turistični nastanitveni dejavnosti. 

3.2.1  Predstavitev in splošne lastnosti vzorca 

Od 366 poslanih je bilo popolno vrnjenih ter primernih za končno obdelavo in nadaljnje 

raziskovanje triinsedemdeset vprašalnikov (n=73), kar predstavlja 19,95-odstotno odzivnost. 

Glede na vrsto organizacije je najvišji odstotek podjetij (49,3), zajetih v raziskavo, 

registriranih kot družba z omejeno odgovornostjo. Najmanjša pa je zastopanost delniških 

družb, in sicer 16,4 odstotka. Z vidika reprezentativnosti vzorca ti podatki ustrezajo. Tudi po 
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Ibon 2009 je delež družb z omejeno odgovornostjo med registriranimi v dejavnosti 55.1 

najvišji in delež delniških družb najnižji. 

Najvišja zastopanost organizacij glede na regijo je iz Osrednje-slovenske regije, 21,9 

odstotka, in najnižja iz Zasavske regije, 1,4 odstotka (priloga št. 2).  

Po velikosti organizacije (glede na število zaposlenih) je v raziskavo vključenih največ 

majhnih podjetij, in sicer kar 79,5 odstotka, najmanj pa je srednjih podjetij. Ta predstavljajo 

9,6 odstotni delež. 

Glede na vrsto nastanitvenega obrata je k raziskavi pristopilo največ hotelov in hotelskih 

podjetij, 68,5 odstotka. Ta podatek je tudi z vidika reprezentativnosti povsem utemeljen, saj 

so po podatkih Ibon, hotelska podjetja (glede na vrsto nastanitvenega obrata) registrirana v 

večinskem deležu (Ibon 2009). 

Organizacij, ki v letu 2008 presegajo povprečno raven za dejavnost 55.1, je 33 odstotkov. Kar 

67 odstotkov pa je organizacij, katerih dodana vrednost v letu 2008 ne doseže povprečne 

ravni. Tudi ta podatek je primerljiv s podatki, pridobljenimi po Ibon 2009. 

Glede na prikazane splošne značilnosti obravnavanih enot predpostavljamo, da izbrani vzorec 

reprezentativno odraža značilnosti celotne populacije. 

3.2.2 Ocene povezav in moči odvisnosti med preučevanimi vidiki managementa celovite 

kakovosti  

S pomočjo faktorske analize smo preučili povezave v množici dejavnikov managementa 

celovite kakovosti v turističnih nastanitvenih obratih z namenom, da ugotovimo novo 

množico spremenljivk, s katerimi bi v nadaljevanju skozi skupne faktorje predstavili skupne 

značilnosti opazovanih spremenljivk. 

V (tržnem) raziskovanju je velikokrat tako, da pojmov, ki so ključni, ne moremo neposredno 

meriti (npr. družbeni položaj ljudi, ekonomsko razvitost držav, zadovoljstvo z delom), zato jih 

merimo posredno z indikatorji tistega, kar naj bi merili. Tako smo izbrali nekaj direktno 

merljivih spremenljivk, indikatorjev pojma (konstrukta), ki ga želimo meriti, in nato poskušali 

razkriti, ali so povezave med izbranimi opazovanimi spremenljivkami pojasnljive s 

predpostavljeno nemerljivo spremenljivko ali pa je morda treba postaviti kompleksnejšo 

strukturo povezanosti. Navadno imenujemo merljive spremenljivke manifestne, nemerljive pa 

latentne spremenljivke. V takih študijah je najpogosteje uporabljena ena od metod faktorske 

analize, za katero smo se odločili tudi sami. Cilj teh metod pa je ugotoviti, ali so zveze med 

opazovanimi spremenljivkami (kovariance ali korelacije) pojasnljive z manjšim številom 

posredno opazovanih spremenljivk ali faktorjev. 
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V primeru faktorske analize gre za študij povezav med spremenljivkami, tako da poskušamo 

najti novo množico spremenljivk (manj kot merjenih spremenljivk), ki predstavljajo to, kar je 

skupnega opazovanim spremenljivkam. Drugače povedano, faktorska analiza poskuša 

poenostaviti kompleksnost povezav med množico opazovanih spremenljivk z razkritjem 

skupnih razsežnosti ali faktorjev, ki omogočajo vpogled v osnovno strukturo podatkov.  

Ocene povezav ter moči odvisnosti med dejavniki s kadrovskega, organizacijskega in 

finančnega vidika managementa celovite kakovosti smo obravnavali v dveh korakih. 

V prvem koraku smo skladno s prvimi tremi vsebinskimi sklopi drugega dela vprašalnika 

analizirali vse spremenljivke iz raziskave.  

Z Bartlettovim testom smo preverili domnevo, ali je korelacijska matrika enotska. Na podlagi 

izida omenjenega testa ugotavljamo (stopnja značilnosti je manjša od 0,05), da je z 

zanemarljivo stopnjo značilnosti mogoče trditi, da korelacijska matrika ni enotska, kar 

nakazuje morebitno prisotnost skupnih faktorjev, katerih vpliv se odraža tudi na povezanosti 

določenih (sklopov) spremenljivk. Primernost podatkov smo preverili tudi s pomočjo KMO 

kazalnika. Njegova optimalna vrednost je med 0,6 in 0,8. V našem primeru je KMO kazalnik 

znašal le 0,487, kar je videti tudi iz spodnje preglednice 10. Na podlagi izida tega kazalnika 

ugotavljamo, da naši podatki niso najprimernejši za faktorsko analizo.  

Preglednica 10: KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkinov test 0,487 

Bartlettov test sferičnosti Χ2 1471,218 

Prostostne stopnje 528 

Stopnja značilnosti 0,000 

Kljub nizki vrednosti KMO kazalnika smo nadaljevali analizo ter preverili še ocene 

komunalitet in stopnjo pojasnjene variance (preglednica 11). Tudi ocene komunalitet so (bile) 

zelo nizke, kar nakazuje, da pri večini spremenljivk verjetno ne bo mogoče razbrati 

pomembnega vpliva skupnih faktorjev. Spremenljivke, pri katerih so ocenjene komunalitete 

manjše od 0,5, prevladuje vpliv specifičnih dejavnikov in jih načeloma izločimo iz nadaljnje 

analize. Nekoliko višje deleže pojasnjene variance s skupnimi faktorji smo opazili le pri 

spremenljivkah iz drugega sklopa vprašanj, pa še tam te komaj presegajo mejo 0,5. 
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Preglednica 11: Ocene komunalitet 

 Začetne Ekstrakcijske   Začetne Ekstrakcijske 

1.1(KV) 0,744 0,333  2.7 0,917 0,568 

1.2 0,272 0,004  2.8 0,964 0,265 

1.3 0,563 0,178  2.9 0,817 0,206 

1.4 0,628 0,175  2.10 0,949 0,541 

1.5 0,514 0,082  2.11 0,513 0,092 

1.6 0,841 0,474  3.1(FV) 0,341 0,012 

1.7 0,745 0,086  3.2 0,614 0,101 

1.8 0,606 0,037  3.3 0,514 0,182 

1.9 0,498 0,028  3.4 0,702 0,114 

1.10 0,480 0,030  3.5 0,597 0,081 

1.11 0,559 0,130  3.6 0,679 0,272 

2.1(OV) 0,938 0,467  3.7 0,836 0,142 

2.2 0,934 0,411  3.8 0,767 0,283 

2.3 0,965 0,239  3.9 0,587 0,161 

2.4 0,839 0,409  3.10 0,738 0,194 

2.5 0,921 0,556  3.11 0,498 0,063 

2.6 0,955 0,599     

Ugotovljeno potrjujejo tudi izidi analize celotne pojasnjene variance, predstavljeni v 

preglednici 12 ter razsevnem diagramu, prikazanem na sliki 2. Izidi kažejo, da bi vpliv 

kadrovskega, organizacijskega in finančnega vidika managementa kakovosti lahko pojasnili z 

dvema skupnima faktorjema. Ob tem je treba poudariti, da bi z identificiranima skupnima 

faktorjema lahko pojasnili manj kot 23 odstotkov celotne variabilnosti preučevanega pojava, 

kar je občutno premalo, da bi ta faktorja tudi poimenovali. Zadovoljiva vrednost celotne 

pojasnjene variance bi morala znašati vsaj 60 odstotkov.  
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Preglednica 12: Lastne vrednosti in celotna pojasnjena varianca glavnih komponent 
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1 5,524 16,738 16,738 4,870 14,758 14,758 4,279 12,965 12,965 

2 3,271 9,913 26,651 2,645 8,016 22,774 3,237 9,809 22,774 

3 2,337 7,083 33,734       

4 2,126 6,444 40,178       

5 1,891 5,731 45,909       

6 1,792 5,429 51,338       

7 1,768 5,357 56,694       

8 1,640 4,970 61,664       

9 1,439 4,362 66,026       

10 1,321 4,003 70,029       

11 1,170 3,545 73,574       

12 1,030 3,120 76,695       

13 1,010 3,060 79,754       

14 0,780 2,365 82,119       

15 0,758 2,298 84,417       

16 0,685 2,075 86,492       

17 0,627 1,899 88,392       

18 0,596 1,807 90,199       

19 0,500 1,515 91,714       

20 0,480 1,453 93,168       

21 0,426 1,290 94,457       

22 0,404 1,223 95,681       

23 0,346 1,050 96,731       

24 0,269 0,815 97,545       

25 0,211 0,641 98,186       

26 0,165 0,500 98,686       

27 0,139 0,421 99,107       

28 0,102 0,309 99,416       

29 0,064 0,194 99,610       

30 0,060 0,182 99,792       

31 0,030 0,092 99,884       

32 0,023 0,070 99,954       

33 0,015 0,046 100,000       
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Slika 2: Razsevni diagram 

Glede na predstavljeno začetno faktorsko rešitev, ki ne omogoča jasne vsebinske 

interpretacije faktorskega modela, smo v naslednjem koraku izvedli še rotacijo faktorjev. Po 

opravljeni rotaciji se izidi niso bistveno spremenili. Pravokotna rotacija nas je pripeljala do 

ugotovitve, da prvi faktor najbolje merijo (imajo komunalitete višje od 0,40) spremenljivke 

1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 3.3, 3.8 in 3.10., drugi faktor pa spremenljivke 1.1, 1.6, 

2.4, 2.6, 2.9 in 2.10. Na podlagi teh izidov začetne faktorske rešitve ni bilo mogoče podati 

smiselne interpretacije. Koeficienti faktorskih uteži so bili tudi po opravljeni pravokotni 

rotaciji šibki, kar nam je močno otežilo poimenovanje faktorjev. 

V drugem koraku smo znova izvedli faktorsko analizo na način, da smo predhodno iz analize 

izločili (glede na ugotovitve iz prvega koraka) statistično nepomembne neodvisne 

spremenljivke iz vseh treh sklopov. Pri odločitvi, katere spremenljivke bomo zadržali, smo 

upoštevali vrednosti komunalitet posameznih spremenljivk. Izločili smo vse spremenljivke, 

katerih vrednosti komunalitet niso presegale 0,40. Pri nadaljnji analizi smo obdržali le 

spremenljivke 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, ki se nanašajo na kadrovski vidik zagotavljanja celovite 

kakovosti. Iz preučevanja organizacijskega vidika zagotavljanja kakovosti smo izločili le 

neodvisno spremenljivko pod številko 2.11. Pri finančnem vidiku zagotavljanja kakovosti pa 

smo glede na predhodne izide obdržali spremenljivke 3.3, 3.8, 3.10. 

Končne vrednosti modela faktorske analize 

Znova smo izvedli vse postopke faktorske analize. KMO kazalnik je sedaj znašal 0,625, kar je 

zadovoljivo. 
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Preglednica 13: KMO test 

Kaiser-Meyer-Olkinov test 0,625 

Bartlettov test sferičnosti Χ2 900,033 

Prostostne stopnje 105 

Stopnja značilnosti 0,000 

Za spremenljivke, pri katerih so ocenjene komunalitete manjše od 0,5, pravimo, da nanje 

prevladujoče vplivajo specifični dejavniki. Tudi v končnem modelu faktorske analize je 

glavnina takih spremenljivk. Končne vrednosti ocene komunalitet prikazujemo v preglednici 

14.  

To nam je onemogočilo opredelitev ključnih skupnih dejavnikov ter določitvijo povezav med 

kadrovskim, organizacijskim in finančnim vidikom managementa celovite kakovosti.  

Preglednica 14: Končne vrednosti ocene komunalitet 

 Začetne Ekstrakcijske   Začetne Ekstrakcijske 

1.1(KV) 0,618 0,479  2.5 0,896 0,592 

1.3 0,372 0,180  2.6 0,933 0,887 

1.4 0,294 0,163  2.7 0,894 0,622 

1.6 0,746 0,262  2.8 0,922 0,268 

2.1(OV) 0,889 0,471  2.10 0,924 0,799 

2.2 0,894 0,439  3.8 0,576 0,273 

2.3 0,922 0,232  3.10 0,553 0,194 

2.4 0,724 0,277     
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Preglednica 15: Lastne vrednosti in celotna pojasnjena varianca glavnih komponent  
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1 4,318 28,787 28,787 3,798 25,317 25,317 3,570 23,803 23,803 

2 2,785 18,564 47,351 2,343 15,617 40,934 2,570 17,131 40,934 

3 1,711 11,404 58,755       

4 1,649 10,991 69,746       

5 1,237 8,249 77,995       

6 1,048 6,988 84,983       

7 0,680 4,531 89,514       

8 0,593 3,955 93,469       

9 0,392 2,613 96,082       

10 0,241 1,605 97,687       

11 0,145 0,965 98,652       

12 0,081 0,539 99,191       

13 0,051 0,337 99,527       

14 0,038 0,250 99,777       

15 0,033 0,223 100,000       

V končnem modelu faktorske analize nam faktorja skupaj pojasnita le dobrih 40 odstotkov 

celotne pojasnjene variance (preglednica 15). Za zadovoljivo oceno modela naj bi nam 

faktorja pojasnila vsaj 60 odstotkov celotne variance. Določitev skupnih faktorjev je tako 

nezanesljiva in jih v nadaljevanju nismo poimenovali. 

Izidi so se pri končnem modelu faktorske analize in opravljeni rotaciji sicer izboljšali, a 

vseeno ne dovolj, da bi jih lahko uporabili pri nadaljnji interpretaciji. Podatkovna matrika 

rotirane faktorske analize (preglednica 16) še vedno nima zadostnega števila korelacij za 

njeno upravičeno uporabo ter končno interpretacijo izidov. 
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Preglednica 16: Rotirna faktorska matrika 

 Faktor    Faktor  

 1 2   1 2 

2.7 0,787 0,045  1.3 0,422 0,042 

2.5 0,769 -0,025  1.4 0,403 0,021 

2.1(OV) 0,675 0,127  2.6 0,251 0,908 

2.2 0,654 0,109  2.10 0,230 0,864 

2.8 0,518 0,004  1.1(KV) 0,131 0,679 

3.8 0,517 -0,080  2.4 0,142 -0,507 

2.3 0,481 0,017  1.6 0,148 -0,490 

3.10 0,440 -0,023     

Končna faktorska analiza je pokazala, da so najbolj povezane spremenljivke iz drugega sklopa 

vprašalnika (Organizacijski vidik managementa celovite kakovosti). Iz tega lahko 

povzamemo, da nam faktorska analiza pokaže določene povezave v organiziranosti delovanja 

turističnih nastanitvenih obratov pri doseganja trajnostne kakovosti in odličnosti poslovanja. 

Ti izidi pa nam ne omogočajo potrditve oziroma zavrnitve temeljnih hipotez naloge. Na 

postavljene hipoteze smo odgovorili glede na v nadaljevanju pridobljene izide tpreizkusa ter 

diskriminantne analize. 

3.2.3  Analiza dejavnikov uspešnosti poslovanja turističnih nastanitvenih obratov  

Prvi korak analize je bila razdelitev organizacij v dve skupini, in sicer glede na ustvarjeno 

dodano vrednost poslovanja. Skupini predstavljata nastanitvene obrate, ki so dosegli višjo 

dodano vrednost od povprečne, ter nastanitvene obrate, ki povprečne dodane vrednosti niso 

dosegli. Povprečna dodana vrednost je po podatkih UMAR, za dejavnost 55.1 – Dejavnost 

hotelov in njim podobnih nastanitvenih obratov v letu 2008 znašala 29.666,00 EUR (UMAR 

2009).  

Izračunali smo povprečne stopnje strinjanja po posameznih vprašanjih, ločeno za obe skupini.  

Primerjavo med obema skupinama organizacij smo za vsako posamezno vprašanje izvedli na 

podlagi preizkusa o vrednosti razlike med dvema aritmetičnima sredinama za neodvisna 

vzorca. Na to se nanašajo tudi stopnje značilnosti.  

Preglednica 17 prikazuje primerjavo povprečnih stopenj strinjanja s posameznimi trditvami, 

ki se nanašajo na obravnavane vidike managementa celovite kakovosti turističnih 

nastanitvenih obratov.  

Najvišja povprečna stopnja strinjanja s posameznimi trditvami pri nastanitvenih obratih, ki so 

presegli povprečno dodano vrednost, je opredelila naslednje ključne dejavnike obvladovanja 

managementa celovite kakovosti: 
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 Iz prvega sklopa drugega dela vprašalnika (Kadrovski vidik managementa celovite 

kakovosti) anketiranci največji pomen za uspešno poslovanje pripisujejo dejstvu, da vsa 

odstopanja, reklamacije in probleme rešujejo sproti ter skupaj z zaposlenimi. Visoka 

povprečna stopnja strinjanja se je pokazala tudi pri vprašanju rednega spremljanja in 

ocenjevanja zadovoljstva ter klime med zaposlenimi. Kot poglavitni dejavnik so 

izpostavili pomen internega usposabljanja in skupnih projektov zaposlenih. Te 

organizacije imajo po večini tudi izdelane specifikacije posameznih del zaposlenih.  

 Iz drugega sklopa drugega dela vprašalnika (Organizacijski vidik managementa celovite 

kakovosti) je povprečna stopnja strinjanja zelo visoka skoraj pri vseh postavljenih 

vprašanjih. Anketiranci pripisujejo velik pomen razvijanju orodij za dvig kakovosti ter 

standardov produktov in storitev, rednemu ocenjevanju doseganja ravni kakovosti v 

organizaciji (raziskave/ankete o zadovoljstvu gostov). Po večini se ti nastanitveni obrati 

odločajo za izoblikovanje svojega internega sistema ter načrta za zagotavljanje kakovosti.  

 Pri tretjem sklopu drugega dela vprašalnika (Finančni vidik managementa celovite 

kakovosti) kot ključni dejavnik opredelijo redno spremljanje postavljenih finančnih 

ciljev. Investicije v kakovost pa ocenjujejo kot dobre in nujno potrebne za uspešno 

delovanje v prihodnosti.  

Preglednica 17: Primerjava povprečnih stopenj strinjanja (t preizkus) 
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1.1 V organizaciji imamo: oddelek/referat/osebo, odgovorno za kadre 3,58 3,39 0,585 

1.2 Redno spremljamo in ocenjujemo zadovoljstvo ter klimo med 

zaposlenimi 

3,92 4,08 0,486 

1.3 Vsak zaposlen ima razdelan individualni načrt za izboljšanje kakovosti 

svojega dela 

2,67 2,18 0,110 

1.4 Interno usposabljanje in skupni projekti zaposlenih so stalnica naše 

organizacije 

3,79 3,37 0,058 

1.5 Osnovni cilj organizacije predstavlja pripadnost zaposlenih 

organizaciji 

3,58 3,18 0,039 

1.6 Sodelovanje zaposlenih pri odločanju je pomembna prioriteta vodstva 

organizacije 

2,88 2,90 0,942 

1.7 Specifikacije posameznih del v našem podjetju so izdelane 3,79 3,43 0,080 

1.8 Pretok informacij (horizontalno, vertikalno in prečno) v našem 

podjetju je dober 

3,42 3,61 0,270 

1.9 Sodelovanje z dobavitelji in ostalimi zunanjimi sodelavci je na 

visokem nivoju 

3,54 3,31 0,203 
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Preglednica 17 – nadaljevanje 

1.10 Spodbujamo samoocenjevanje dela zaposlenih na vseh ravneh 

izvajanja storitev 

2,88 2,47 0,132 

1.11 Vsa odstopanja, reklamacije, probleme razrešujemo sproti ter skupaj z 

zaposlenimi 

4,08 3,84 0,317 

2.1 V organizaciji imamo: oddelek/referat/osebo, odgovorno za kakovost 4,21 2,98 0,000 

2.2 Znotraj organizacije imamo natančno opredeljeno strategijo ter cilje 

zagotavljanja kakovosti 

4,08 2,98 0,000 

2.3 Osnovni cilj organizacije predstavlja zadovoljstvo ter lojalnost gostov 3,92 3,10 0,001 

2.4 Vpeljan imamo sistem vodenja kakovosti (ki jih narekujejo standardi 

kakovosti ISO) 

2,92 3,02 0,765 

2.5 Poslužujemo se modela poslovne odličnosti (EFQM) 3,46 1,80 0,000 

2.6 Imamo izoblikovan svoj interni sistem ter načrt zagotavljanja 

kakovosti 

4,38 3,47 0,001 

2.7 Sodelujemo na tekmovanjih za nagrade za kakovost 3,63 1,76 0,000 

2.8 Udeležujemo se seminarjev/ delavnic/ konferenc in usposabljanja na 

temo kakovosti/odličnosti 

4,04 3,14 0,000 

2.9 Redno izvajamo ocenjevanje stanja doseganja ravni kakovosti v 

organizaciji (raziskave/ankete o zadovoljstvu gostov …) 

4,33 3,80 0,021 

2.10 V organizaciji imamo razvita orodja za dvig kakovosti in standardov 

izdelkov in storitev 

4,33 3,37 0,000 

2.11 Prioriteta organizacije je doseganje postavljenih nefinančnih ciljev 

pred finančnimi 

4,08 3,53 0,020 

3.1 V sklopu strategije organizacije imamo točno določeno višino sredstev 

za namen zagotavljanja kakovosti, ki jo na letnem nivoju ne smemo 

prekoračiti 

2,92 3,10 0,422 

3.2 Na kakovost opravljene storitve vpliva višina cene opravljene storitve 2,13 2,96 0,001 

3.3 Pri oblikovanju cen izdelkov in storitev se poslužujemo 

prihodkovnega managementa (cene izdelkov in storitev oblikujemo na 

podlagi informacij zasedenosti iz preteklih obdobij) 

4,21 3,39 0,001 

3.4 Osnova za merjenje (osnovno merilo/cilj) uspešnosti poslovanja 

organizacije predstavlja podatek o doseženi dodani vrednosti 

4,13 3,55 0,003 

3.5 Rezultate poslovanja spremljamo in prikazujemo po enot8no sprejetem 

sistemu USALI 

3,88 3,33 0,003 

3.6 Finančne cilje merimo s pomočjo Benchmarkinga (primerjava 

finančnih izkazov z izkazi konkurentov) 

3,04 2,27 0,006 

3.7 Finančne cilje merimo s pomočjo plana in realizacije (dosežen 

dobiček, tržni delež, dodana vrednost itd. v primerjavi z načrtovanim) 

4,29 3,98 0,140 

3.8 Danes je nujno treba investirati v programe za izboljšanje kakovosti 

storitev 

4,33 3,65 0,003 

3.9 Stroški, ki nastajajo zaradi napak pri izvajanju storitev, so večji kot 

stroški programov kakovosti 

3,67 3,43 0,402 

3.10 Spremljanje realizacije postavljenih finančnih ciljev poteka dnevno 

skozi celo leto 

4,29 3,73 0,003 

3.11 Prioriteta organizacije je doseganje postavljenih finančnih ciljev pred 

nefinančnimi cilji 

3,17 3,20 0,890 

Statistično značilnost razlik v povprečnih stopnjah strinjanja s posameznimi trditvami med 

obema skupinama organizacij smo preverili s pomočjo t preizkusa (preglednica 17, zadnji 

stolpec). V primeru, da stopnja značilnosti ni presegla vrednosti 5 odstotkov (p<0,05), smo 

lahko potrdili domnevo, da obstaja statistično značilna razlika med obravnavanima skupinama 

pri izbrani trditvi oziroma vidiku managementa celovite kakovosti.  
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Na podlagi izidov primerjave aritmetičnih sredin je razvidno, da se obravnavani skupini 

organizacij statistično značilno razlikujeta pri naslednjih trditvah: 

 1.5 Osnovni cilj organizacije predstavlja pripadnost zaposlenih organizaciji, 

 2.1 V organizaciji imamo: oddelek/referat/osebo, odgovorno za kakovost, 

 2.2 Znotraj organizacije imamo natančno opredeljeno strategijo ter cilje zagotavljanja 

kakovosti, 

 2.3 Osnovni cilj organizacije predstavlja zadovoljstvo ter lojalnost gostov, 

 2.5 Poslužujemo se modela odličnosti (EFQM), 

 2.6 Imamo izoblikovan svoj interni sistem ter načrt zagotavljanja kakovosti, 

 2.7 Sodelujemo na tekmovanjih za nagrade za kakovost, 

 2.8 Udeležujemo se seminarjev/delavnic/konferenc in usposabljanja na temo kakovosti/ 

odličnosti, 

 2.9 Redno izvajamo ocenjevanje stanja doseganja ravni kakovosti v organizaciji 

(raziskave/ankete o zadovoljstvu gostov …), 

 2.10 V organizaciji imamo razvita orodja za dvig kakovosti in standardov izdelkov in 

storitev, 

 2.11 Prioriteta organizacije je doseganje postavljenih nefinančnih ciljev pred finančnimi, 

 3.2 Na kakovost opravljene storitve vpliva višina cene opravljene storitve, 

 3.3 Pri oblikovanju cen izdelkov in storitev se poslužujemo prihodkovnega managementa 

(cene izdelkov in storitev oblikujemo na podlagi informacij zasedenosti iz preteklih 

obdobij), 

 3.4 Osnova za merjenje (osnovno merilo/cilj) uspešnosti poslovanja organizacije 

predstavlja podatek o doseženi dodani vrednosti, 

 3.5 Rezultate poslovanja spremljamo in prikazujemo po enotno sprejetem sistemu 

USALI, 

 3.6 Finančne cilje merimo s pomočjo Benchmarkinga (primerjava finančnih izkazov z 

izkazi konkurentov), 

 3.8 Danes je nujno treba investirati v programe za izboljšanje kakovosti storitev, 

 3.10 Spremljanje realizacije postavljenih finančnih ciljev poteka dnevno skozi celo leto. 

Pri prvem sklopu vprašanj se nam je statistična značilnost razlike pokazala pri vprašanju 1.5 

(Osnovni cilj organizacije predstavlja pripadnost zaposlenih organizaciji). Vodenje kadrov po 

načelih managementa celovite kakovosti ima torej pomembno vlogo pri sami uspešnosti 

poslovanja turističnih organizacij. Pripadnost zaposlenih organizaciji je eno izmed ključnih 

načel uspešnega izvajanja TQM oziroma doseganja odličnosti poslovanja. Zaposleni 

predstavljajo motor organizacije, brez katerega nobena organizacija ne more delovati.  

Ugotovitev Enza in Siguawe (2000a, 48): »Ni hotela z odličnim poslovanjem brez odličnih 

zaposlenih, zato je potreben odličen oddelek za ravnanje z ljudmi pri delu,« ni presenetljiva. 

Tudi Krašna (2005, 74) je v svojem delu prišla do ugotovitev, da imajo zaposleni nedvomno 
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največji vpliv na kakovost hotelskih storitev. Na gostovo zaznavanje kakovosti v hotelu 

najbolj vplivajo tisti, ki so z njim v neposrednem stiku. V Sloveniji v primerjavi s svetom 

zaostajamo glede organiziranosti kadrovske službe za drugimi razvitimi državami (Svetlik in 

Ilic 2004). Na področju turistične dejavnosti se to kaže v stanju, ki ga razkrije tudi naša 

raziskava. Pri preučevanju odgovorov ugotovimo, da v praksi veliko v raziskavo vključenih 

organizacij, pri čemer so sodelovali tudi najpomembnejši slovenski delodajalci s področja 

turizma, nima organizirane posebne kadrovske službe oziroma za to področje ne zaposlujejo 

posebnega strokovnjaka.  

Pri izidih drugega sklopa vprašanj, ki so se navezovala na organizacijski vidik managementa 

celovite kakovosti, se je izkazalo, da organizacije, ki posebno pozornost namenijo različnim 

aktivnostim za doseganje kakovosti poslovanja na vseh ravneh delovanja organizacije, 

dosegajo višjo dodano vrednost poslovanja. Statistično značilna razlika med skupinama 

(podpovprečna oziroma nadpovprečna dodana vrednost) se je pri tem sklopu pokazala pri 

večini postavljenih vprašanj. 

Podobno situacijo smo zaznali tudi pri sklopu vprašanj o finančnem vidiku managementa 

celovite kakovosti. Izidi so pokazali, da cena oziroma oblikovanje cen izdelkov in storitev 

vpliva na samo kakovost opravljene storitve in s tem tudi na višino dodane vrednosti 

poslovanja nastanitvenega obrata. Statistično značilna razlika se je pokazala tudi pri 

vprašanjih glede načinov spremljanja izidov poslovanja. Pomembno je, da se ti spremljajo 

dnevno. Tako se organizacije pravočasno odzovejo na morebitna odstopanja od postavljenih 

ciljev.  

3.3 Testiranje hipotez 

Testiranje hipotez smo izvedli s pomočjo diskriminantne analize. Ta nam omogoča hkratno 

primerjavo vseh obravnavanih vidikov med obema skupinama in odpravi prvi dve omejitvi, ki 

jih izpostavljamo v nadaljevanju. 

Glavne omejitve pri primerjavi aritmetičnih sredin po posameznih trditvah in vidikih 

managementa celovite kakovosti med skupinama organizacij s podpovprečno in 

nadpovprečno dodano vrednostjo: 

 Primerjava po posameznih trditvah ne daje enoznačnega odgovora, ali se vidiki 

managementa celovite kakovosti med obema skupinama organizacij statistično značilno 

razlikujejo ali ne. Ti odgovori nam ne ponudijo globalnega odgovora, saj se vidi, da pri 

nekaterih trditvah razlike obstajajo, drugje pa značilnih razlik ni zaznati.  

 Primerjava po posameznih trditvah ne daje odgovora na to, kateri vidiki pomembneje 

opredeljujejo obe skupini. Glede na številčnost značilnih razlik trditev bi pogojno lahko 

rekli, da imata večji vpliv na uspešnost poslovanja nastanitvenih obratov organizacijski in 

finančni vidik managementa celovite kakovosti. Ne moremo pa tega z gotovostjo trditi. 
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 Primerjave vidikov managementa celovite kakovosti med obema skupinama organizacij 

ni mogoče brez omejitev interpretirati z vidika vzročnoposledične povezave med 

samimi vidiki in uspešnostjo poslovanja nastanitvenega obrata. Dejstvo je, da se obe 

skupini organizacij lahko razlikujeta še v kateri drugi značilnosti in ne zgolj v uspešnosti 

poslovanja (npr. oblika organiziranosti, vrsta nastanitvenega obrata, število zaposlenih), 

zaradi česar morebitne povezanosti med vidiki managementa celovite kakovosti in 

uspešnostjo ne moremo (brez omejitev) interpretirati kot kavzalne zveze. Lahko so 

razlike v vidikih managementa celovite kakovosti povezane s katero drugo značilnostjo, 

ki se med skupinama ravno tako razlikuje. 

Tretjo omejitev smo odpravili s pomočjo predpostavk: 

 da način, vidik oziroma stil vodenja vpliva na uspešnost poslovanja organizacij; 

 da smo v vzorec zajeli zelo homogeno skupino organizacij; 

 da vse v vzorcu zajete organizacije delujejo na področju turizma, katerih osnovna 

dejavnost predstavljajo prenočitve s hrano, ter spadajo pod dejavnost hotelov in drugih 

nastanitvenih obratov; 

 da vse obravnavane organizacije delujejo v podobnem okolju in podobnih gospodarskih 

razmerah. 

Z diskriminantno analizo smo preverili, pri katerih od obravnavanih vidikov managementa 

celovite kakovosti se obe skupini turističnih nastanitvenih obratov (podpovprečna/ 

nadpovprečna dodana vrednost) najbolj razlikujeta.  

Navadno med skupinami enot ni jasne meje. Območje vrednosti za opazovano spremenljivko 

pa se za različne skupine velikokrat prekriva. Dobra metoda uvrščanja omogoča v čim večji 

meri uvrstitev enot v pravilno skupino. Diskriminantna analiza se pogosto uporablja prav za 

pojasnjevanje ugotovljenih razlik med skupinami v primerih, ko ni mogoče jasno opredeliti 

vzročnih povezav med opazovanimi spremenljivkami (Johnson in Wichern 1998, 493). Tako 

je bilo tudi v našem primeru. Diskriminantna analiza nam je omogočila, da smo poiskali 

značilnosti, ki v čim večji meri pojasnjujejo razlike med skupinami preučevanih enot. S 

pomočjo izidov diskriminantne funkcije pa smo te preučevane enote razvrstili v eno izmed 

obeh preučevanih skupin nastanitvenih obratov. 

Večina metod diskriminantne analize predpostavlja, da so vzorci (skupine) naključno izbrani 

iz populacije, za katero je značilna večrazsežna normalna porazdelitev enot glede na 

opazovane spremenljivke. Iz tega razloga smo uporabili Fischerjevo diskriminantno analizo, 

ki v nasprotju z večino metod ne predpostavlja večrazsežne normalne porazdelitve. 

Predpostavke Fisherjeve metode (Ferligoj 2001, 4) so: 

 da imamo vsaj dve skupini,  

 da sta v vsaki skupini vsaj dve enoti, 

 da imamo opravka s številko spremenljivk < velikost vzorca –2, 
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 da nobena spremenljivka ni linearna kombinacija ostalih spremenljivk, 

 da je variančnokovariančna matrika v vsaki populacijski skupini enaka. 

Vse te predpostavke so v našem primeru potrjene, zato smo s Fisherjevo metodo 

diskriminantne analize nadaljevali. Začeli smo s preizkusom enakosti povprečnih stopenj 

strinjanja med skupinama organizacij, ki ga prikazuje preglednica 18. 

Preglednica 18: Preizkus enakosti povprečnih stopenj strinjanja 

Funkcija Wilksova lambda Χ2 
Prostostne 

stopnje 

Stopnja 

značilnosti 

Dimenzija 1 0,161 99,411 33 0,000 

Na podlagi Wilkinsove lambda statistike lahko pri zanemarljivi stopnji tveganja zavrnemo 

ničelno domnevo o enakosti povprečnih stopenj strinjanja (primerjava vseh povprečij hkrati) 

med dvema skupinama organizacij. Vrednost Wilksove lambde 0,161 kaže, da je uspešnost 

poslovanja prispevala 83,90 odstotka k diskriminiranju skupin. Na podlagi vrednosti 

kanoničnega korelacijskega koeficienta, ki je prikazan v spodnji preglednici 19, je razvidna 

zelo močna povezanost uspešnosti poslovanja organizacij s posameznimi vidiki managementa 

celovite kakovosti. Kar kaže na dejstvo, da je management celovite kakovosti močno povezan 

z uspešnostjo poslovanja turističnih nastanitvenih obratov. 

Preglednica 19: Kanonični korelacijski koeficient  

Funkcija Lastna vrednost Delež variance Delež kumulative Kanonična korelacija 

1 5,197a 100,0 100,0 0,916 

Strukturni koeficienti diskriminantne funkcije nam v nadaljevanju (preglednica 20) pokažejo 

moč povezanosti posamezne spremenljivke (vidikov managementa celovite kakovosti) z 

diskriminantno spremenljivko (dodana vrednost poslovanja). Najvišjo moč povezanosti je 

mogoče opaziti pri trditvah, za katere smo že ugotovili, da nastopajo značilne razlike v 

povprečni oceni glede na naši preučevani skupini. Ti sta razdeljeni na nastanitvene obrate, ki 

so v letu 2008 dosegli dodano vrednost, višjo od povprečja, ki je znašalo 29,666,00 EUR, ter 

na tiste, ki te vrednosti niso dosegli.  
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Preglednica 20: Strukturni koeficienti diskriminantne funkcije 

Trditev 
Strukturni 

koeficient 
T-test 

Stopnja 

značilnosti 
 Trditev 

Strukturni 

koeficient 
T-test 

Stopnja 

značilnosti 

2_7 0,403 3,712 0,000  1_5 0,110 0,930 0,356 

2_5 0,327 2,920 0,005  1_4 0,100 0,850 0,398 

2_1 0,297 2,624 0,011  1_3 0,094 0,791 0,431 

2_2 0,253 2,207 0,031  1_7 0,092 0,781 0,437 

2_8 0,203 1,744 0,085  1_10 0,079 0,671 0,504 

2_3 0,185 1,583 0,118  3_7 0,078 0,657 0,513 

3_3 0,184 1,578 0,119  1_9 0,067 0,565 0,574 

3_2 -0,180 -1,542 0,127  1_8 -0,058 -0,488 0,627 

2_10 0,168 1,434 0,156  1_11 0,052 0,443 0,659 

3_8 0,162 1,386 0,170  3_9 0,044 0,370 0,713 

3_4 0,158 1,351 0,181  3_1 -0,042 -0,354 0,724 

3_5 0,158 1,347 0,182  1_2 -0,036 -0,307 0,760 

2_6 0,151 1,285 0,203  1_1 0,029 0,241 0,811 

3_6 0,149 1,267 0,209  2_4 -0,016 -0,132 0,896 

3_10 0,144 1,224 0,225  3_11 -0,007 -0,061 0,952 

2_11 0,124 1,049 0,298  1_6 -0,004 -0,032 0,975 

2_9 0,123 1,043 0,300      

Izidi strukturnih koeficientov nam kažejo, da so ključni za uspešnost poslovanja in s tem višjo 

dodano vrednost samo štirje dejavniki (v preglednici 20). Pri teh so ocene statistično značilne, 

saj njihova stopnja značilnosti ne presega vrednosti 0,05. To pomeni, da lahko kar 84 

odstotkov pojasnjene variance opredelimo s štirimi, za nas ključnimi dejavniki kakovosti, ki 

poglavitno vplivajo na uspešnost poslovanja turističnih nastanitvenih obratov. Ti dejavniki 

oziroma trditve se nanašajo na drugi sklop trditev preučevanja managementa celovite 

kakovosti, ki predstavlja organizacijski vidik managementa celovite kakovosti.  

Ob zavedanju in upoštevanju zgoraj opredeljenih omejitev dobljeni izidi kažejo, da je za 

zagotavljanje managementa celovite kakovosti in s tem uspešnosti poslovanja ključnega 

pomena takšna organiziranost vseh oddelkov na vseh ravneh organizacije, da vodi h kakovosti 

oziroma odličnosti poslovanja. S tem smo dobili potrditev, da pravilno organiziran in 

postavljen sistem kakovosti pomembno vpliva na višino dodane vrednosti in uspešnost 

poslovanja nastanitvenega obrata. 

Te ugotovitve lahko podkrepimo še z nekaterimi raziskavami drugih avtorjev. Kern Pipanova 

je v svojem doktorskem delu (2010, 1526) povzela kar nekaj raziskav, ki so bile opravljene 

na področju raziskovanja povezav med izvajanjem načel managementa celovite kakovosti in 

uspešnostjo poslovanja organizacij. Med temi so tudi izsledki raziskave, ki sta jo leta 2000 

izvedla Singhal in Hendrikcs v ZDA. Pokazala sta na povezavo med uspešnim izvajanjem 

načel TQM, ki so podlaga nagradam za kakovost in odličnost, ter ugotovila, da ta vplivajo na 

poslovni izid organizacije v ZDA. Raziskava, ki jo je objavila Evropska fundacija za kakovost 

v Bruslju (EFQM), je pri več kot 600 dobitnikih nagrade za kakovost in odličnost pokazala, 

da so vsi po vrsti dosegali pomembno izboljšanje cene redne delnice, več dobička iz 
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poslovanja in prodaje, večje število zaposlenih in višje rasti premoženja. Uspeh dobitnikov 

nagrade je bil po več merilih finančne uspešnosti v povprečju znatno večji kot pri kontrolni 

skupini, v kateri ni bilo dobitnikov te nagrade (MIRS 2007, 67). Podobna raziskava, ki je 

bila opravljena na podlagi podatkov 120 evropskih in neevropskih nagrajencev za kakovost, 

ta dognanja dodatno potrjujuje (Boutler, Bendell in Abbas 2005, 11). Raziskava, ki jo je med 

letoma 1991 in 2004 izvajal  Nacionalni inštitut za tehnološke standarde (NIST), koordiniral 

pa MBNQA, prav tako pokaže uspešnost prejemnikov ameriške nagrade za kakovost in 

odličnost v primerjavi s kontrolno skupino. Tudi izsledki raziskave, opravljene v Avstraliji, so 

potrdili pozitivne učinke sistematične uporabe orodij za stalne izboljšave. V raziskavi so bili 

obravnavani tudi nekateri nefinančni dejavniki. Pokazalo se je, da so zelo pomembni. Med 

njimi izstopajo voditeljstvo (še posebej vršni management), analiziranje, uporaba podatkov in 

informacij ter orodij za spremljanje uspešnosti in planiranja procesov v primerjavi z drugimi 

dejavniki modela odličnosti (Hausner in Vogel 2007, 70). 

Študija, ki sta jo opravila Mann in Saunders leta 2001 na Novi Zelandiji v petnajstih 

organizacijah, vključenih v proces samoocenjevanja po modelu odličnosti, je pokazala močno 

povezavo med dejavniki in izidi uspešnosti poslovanja. Pri organizacijah, ki imajo razvite 

odlične pristope pri voditeljstvu, strateškem planiranju, osredotočenosti na porabnike in trg, 

osredotočenosti na zaposlene in procesnem pristopu, sta Mann in Saunders dokazala, da 

obstaja visoka verjetnost doseganja nadpovprečnih poslovnih izidov. Ti so sestavljeni iz 

izidov merjenja zadovoljstva porabnikov, finančnih in tržnih izidov, izidov s področja 

upravljanja človeških virov, upravljanja procesov ter ključnih izidov poslovanja (Mann in 

Saunders 2005, 565).  

Gomišček je s sodelavci leta 2007 na vzorcu 80 slovenskih organizacij opravil raziskavo 

glede poznavanja pristopov managementa kakovosti. Izsledki so pokazali, da jih večina 

organizacij pozna. Najbolj poznani so standardi ISO in model EFQM. Pozitiven vpliv 

managementa kakovosti izpostavljajo predvsem na področjih preglednosti procesa, ugleda 

organizacije, urejenosti organizacije, kakovosti izdelka in storitve, večja je stopnja 

zadovoljstva kupcev, manj je njihovih reklamacij (Gomišček, Maletič D. in Maletič M. 2007, 

71).  

Z ugotovitvami drugih avtorjev skušamo še dodatno podkrepiti razloge, zakaj naj bi 

nastanitveni obrati pri načrtovanju, organiziranju in implementaciji svojih storitev delovali po 

načelih celovite kakovosti in odličnosti poslovanja. Tudi razne državne službe bi morale bolj 

podpirati take pobude. Japonska, ki je svojo nagrado za kakovost kot prva ustanovila že leta 

1951, je s svojim gospodarskim vzponom to prav gotovo dokazala.  
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3.3.1 Potrditev oziroma zavrnitev raziskovalnih hipotez 

Končno potrditev oziroma zavrnitev posamezne hipoteze smo podali glede na izide 

strukturnega koeficienta (preglednica 20) in izide, ki smo jih pridobili s primerjavo 

aritmetičnih sredin (preglednica 17). Pri tem smo upoštevali tudi omejitve raziskave in 

ugotovitve drugih avtorjev. 

Hipoteza št. 1: Kadrovski vidik managementa kakovosti ima signifikantno pozitiven vpliv na 

dodano vrednost v gostinskem nastanitvenem obratu. 

Na podlagi izidov primerjave aritmetičnih sredin, prikazanih v preglednici 17 in vrednostih 

strukturnega koeficienta, prikazanih v preglednici 20 ter ob upoštevanju omejitev raziskave 

lahko hipotezo št. 1 le delno potrdimo.  

Vrednosti strukturnega koeficienta trditev, ki se nanašajo na prvo hipotezo, prikazujejo šibko 

povezavo posameznih spremenljivk (kadrovskega vidika managementa celovite kakovosti) z 

diskriminantno spremenljivko (dodana vrednost poslovanja). Statistična značilnost razlike se 

je pokazala pri trditvi oziroma vprašanju 1.5 (Osnovni cilj organizacije predstavlja pripadnost 

zaposlenih organizaciji).  Pripadnost zaposlenih organizaciji je eno izmed ključnih načel 

uspešnega izvajanja managementa celovite kakovosti oziroma doseganja odličnosti 

poslovanja. Tudi številne predhodne raziskave (Uran 2003; Kožar Jeruc 2008 idr.) in teorija 

potrjujejo, da so zaposleni za storitveni sektor najpomembnejši dejavnik uspešnosti. Področje 

strateškega ravnanja s človeškimi viri pa v sodobnih organizacijah predstavlja ključ do 

uspešnega poslovanja (Penger 2006). Prav zaradi ugotovitev iz naše raziskave in ugotovitev iz 

raziskav drugih avtorjev prve hipoteze nismo v celoti zavrnili. 

Hipoteza št. 2: Organizacijski vidik managementa celovite kakovosti ima signifikantno 

pozitiven vpliv na dodano vrednost v gostinskem nastanitvenem obratu.  

Izidi primerjave aritmetičnih sredin, prikazani v preglednici 17 in izidi vrednosti strukturnega 

koeficienta, prikazani v preglednici 20, kažejo močno povezavo posamezne spremenljivke 

(organizacijskega vidika managementa celovite kakovosti) z diskriminantno spremenljivko 

(dodana vrednost poslovanja). Raziskava je pokazala, da so ključni za uspešnost poslovanja in 

s tem višjo dodano vrednost štirje dejavniki (vsi predstavljajo trditve oziroma vprašanja iz 

drugega sklopa vprašalnika).  

Dejavniki, s katerimi lahko pojasnimo kar 84 odstotkov variance, so zapisani po vrstnem redu 

glede na moč povezave posamezne spremenljivke: 

 Sodelovanje na tekmovanjih za nagrade za kakovost. Strinjanje anketirancev s trditvijo, 

zapisano pod zaporedno številko 2.7 (Sodelujemo na tekmovanjih za nagrade za 

kakovost), se je pokazalo, kot eno ključnih pri doseganju višje dodane vrednosti 

poslovanja turističnih nastanitvenih obratov. 



86 

 Uporaba modela odličnosti EFQM. Organizacije, ki uporabljajo model odličnosti, so 

glede na izide naše raziskave uspešnejše pri doseganju višje dodane vrednosti. To se je 

pokazalo pri preučevanju odgovorov na zapisano trditev pod številko 2.5 (Uporabljamo 

model odličnosti EFQM). 

 Postavljen ločen oddelek/referat/oseba, odgovorni za kakovost. Naslednji pomembni 

dejavnik je izpeljan iz trditve 2.1 (V organizaciji imamo: oddelek/referat/osebo, 

odgovorne za kakovost). Glede na močno povezavo lahko ugotovimo, da so nastanitveni 

obrati, ki imajo ločen oddelek, referat ali osebo, odgovorne za kakovost, uspešnejši pri 

doseganju višje dodane vrednosti poslovanja. 

 Opredeljena strategija in cilji zagotavljanja kakovosti. Opredeljena strategija in cilji 

zagotavljanja kakovosti predstavljajo zadnjega izmed štirih dejavnikov, ki so se v okviru 

raziskave pokazali kot ključni pri uspešnosti poslovanja nastanitvenih obratov. Odgovori 

na trditev pod številko 2.2 (Znotraj organizacije imamo natančno opredeljeno strategijo in 

cilje zagotavljanja kakovosti) so pokazali močno povezavo te spremenljivke z 

diskriminantno spremenljivko (dodana vrednost poslovanja). 

Zaradi teh ugotovitev kljub že omenjenim omejitvam raziskave drugo hipotezo v celoti 

potrdimo. 

Hipoteza št. 3: Finančni vidik managementa celovite kakovosti ima signifikantno pozitiven 

vpliv na dodano vrednost v gostinskem nastanitvenem obratu. 

Tretjo hipotezo lahko delno potrdimo. Vrednosti strukturnega koeficienta trditev, ki se 

nanašajo nanjo, prikazujejo srednje močno do šibko povezavo posameznih spremenljivk 

(finančnega vidika managementa celovite kakovosti) z diskriminantno spremenljivko (dodana 

vrednost poslovanja). Statistična značilnost razlike aritmetičnih sredin se je pokazala pri 

glavnini trditev oziroma vprašanj  (3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10).  

Tudi empirične izkušnje drugih avtorjev kažejo, da je preprečevanje napak bistveno cenejše 

od njihovega popravljanja (Rusjan 1999, 270). Tako kljub zavedanju omejitev zaključimo, da 

ima finančni vidik managementa celovite kakovosti pomemben vpliv na višino dodane 

vrednosti poslovanja turističnih nastanitvenih obratov. Tudi po priročniku in zapisanih 

smernicah za prepoznavanje bistvenih vprašanj celovite kakovosti in poslovne odličnosti 

(MIRS 2004, 6) med temeljna področja sodi finančni vidik, ki vključuje upravljanje denarja, 

delovnega kapitala, stroškov, finančno vrednotenje strategij, upravljanje s premoženjem 

delničarjev, merila za finančno odločanje, definiranje in uporabo konceptov "stroškov 

kakovosti" ter oblikovanje cen in storitev. Kazalniki finančne uspešnosti tudi pokažejo, ali 

strategija, njeno uveljavljanje in izvajanje v organizaciji prispevajo h končnemu izboljšanju 

poslovanja. 

Delno potrditev prve in tretje hipoteze ter potrditev druge hipoteze v celoti podkrepimo z 

izračunom centroida skupine. Ta predstavlja aritmetično sredino diskriminantne 
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spremenljivke v določeni skupini. Centroid skupine pomeni povprečje vrednosti 

diskriminantne funkcije, razlika med centroidoma obeh skupin oziroma njuno mesto na 

abscisi pa predstavlja maksimalno ločljivost skupin. Na podlagi zbranih podatkov iz naše 

raziskave se preučevani skupini glede na skupno delovanje vseh diskriminantnih spremenljivk 

pomembno razlikujeta, saj je centroid prve skupine v pozitivnem, druge pa v negativnem 

polju (preglednica 21). Razdalja med njima je kar 4,78 merske enote.  

Preglednica 21: Centroida skupin 

DV na zap Funkcija 

1 

Nadpovrečna DV na zap 3,212 

Podpovprečna DV na zap -1,573 

Na histogramu (slika 3) je vidna relativno zvonasta in nekoliko v desno asimetrična 

porazdelitev skupine nastanitvenih obratov, ki so ustvarila nadpovprečno dodano vrednost.  

 

Slika 3: Histogram frekvence vrednosti kanonične diskriminantne funkcije skupine 

NDV 

Največja frekvenca je v točki centroida. Intersekcijsko linijo ni prekoračila nobena 

organizacija, kar lahko razložimo s tem, da so obravnavani vidiki managementa celovite 

kakovosti zelo močno povezani z uspešnostjo poslovanja in višino dodane vrednosti 

turističnih nastanitvenih podjetij. Na spodnjem histogramu (slika 4) je vidna relativno 

zvonasta in v levo asimetrična porazdelitev skupine nastanitvenih obratov, ki so ustvarili 

podpovprečno dodano vrednost. 
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Slika 4: Histogram frekvence vrednosti kanonične diskriminantne funkcije skupine 

PDV 

V primerjavi s porazdelitvijo skupine obratov, ki so ustvarili nadpovprečno dodano vrednost, 

je razvidna nekoliko večja raznolikost v opazovanih vidikih. To pomeni, da so med 

nastavitvenimi obrati s podpovprečno dodano vrednost večje razlike v vidikih vodenja v 

primerjavi s skupino nastanitvenih obratov, ki so dosegli nadpovprečno dodano vrednost. 

Intersekcijsko linijo je prekoračilo le 2 odstotka obratov. Ti bi načeloma morali soditi v 

skupino nastanitvenih obratov, ki so ustvarili nadpovprečno dodano vrednost. 

Preglednica 22: Klasifikacija izidov diskriminantne analize 

Dejanska razvrstitev DV na zap  
Podpovprečna DV 

na zap 
Skupaj 

Vrednost Nadpovrečna DV na zap 24 0 24 

Podpovprečna DV na zap 1 48 49 

Delež (%) Nadpovrečna DV na zap 100,0 0,0 100,0 

Podpovprečna DV na zap 2,0 98,0 100,0 

a. 98,6% od omenjenih lastnosti spremenljivk je pravilno porazdeljenih. 

Glede na klasifikacijo izidov diskriminantne analize (preglednica 22) lahko z gotovostjo 

trdimo, da so med skupinama obratov pomembne razlike. Skupini se v povprečju razlikujeta v 

98,6 odstotka omenjenih lastnosti (samo 2 odstotka organizacij, ki so dosegle podpovprečno 

dodano vrednost, je prekoračilo intersekcijsko linijo v desno). Končni izidi diskriminantne 

analize v celoti kažejo na dejstvo, da management celovite kakovosti vpliva na dodano 

vrednost in uspešnost poslovanja turističnih nastanitvenih obratov. 
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3.3.2 Stanje zagotavljanja celovite kakovosti v slovenski turistični nastanitveni dejavnosti 

Tretji del vprašalnika smo oblikovali z namenom, da bi dobili splošen vpogled v stanje in 

razmišljanje managementa, ki trenutno upravlja z nastanitvenimi obrati v Sloveniji. Zanimal 

nas je pogled managerjev na pomen določenih dejavnikov zagotavljanja kakovosti. Zanimali 

so nas tudi načini merjenja poslovne uspešnosti podjetja in pomembnosti posameznih ciljev, 

ki jih imajo za prioritetne v svojih nastanitvenih obratih. Spraševali smo jih tudi o zaznavanju 

koristi oziroma prednosti, ki so jih pridobili z morebitno že vpeljano strategijo zagotavljanja 

celovite kakovosti. Ta del vprašalnika smo preučevali izključno z deskriptivnega vidika 

(opisna statistika) in nismo uporabljali drugih statističnih metod. To smo storili zato, ker je bil 

tretji del vprašalnika že zasnovan tako, da nam poda le splošne odgovore v zvezi s trenutnim 

stanjem, po drugi strani pa smo te odgovore lahko primerjali z ugotovitvami, ki jih je 

pokazala opravljena analiza drugega dela vprašalnika (predstavljena v poglavju 3.2.3). 

Odgovori iz tretjega dela vprašalnika so dodatno pomagali tudi pri pisanju predloga priporočil 

za dvig kakovosti izdelkov in storitev turističnih nastanitvenih obratov. 

V prvem sklopu tretjega dela vprašalnika smo postavili osnovno vprašanje (Kaj je potrebno, 

da je storitev kakovostno izvedena?) in nato navedli petnajst trditev oziroma dejavnikov 

zagotavljanja kakovosti. Zanimalo nas je, kateri od naštetih dejavnikov se zdijo anketirancem 

pomembni in kateri manj oziroma nepomembni, če hočejo zagotoviti potrebno kakovost 

izvedenih storitev. V preglednici 23 predstavljamo odgovore anketiranih. 

Preglednica 23: Odgovori anketirancev glede pomena določenih dejavnikov kakovosti 
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4.1 Da je storitev opravljena, kot in ko to gost želi 4 5 4,59 0,495 0,108 
4.2 Katere kategorije je hotel/nastanitveni obrat 1 5 2,77 0,979 0,354 
4.3 Kako visoka je cena opravljene storitve  1 5 2,59 0,984 0,380 
4.4 Urejenost nastanitvenega obrata, npr. da je soba lepo 

opremljena  
3 5 4,11 0,698 0,170 

4.5 Dobra gastronomska ponudba 2 5 3,67 0,647 0,176 
4.6 Da ima organizacija jasno opredeljena interna merila za 

kakovostno izvedene storitve  
2 5 3,74 0,646 0,173 

4.7 Da imamo veliko dopolnilne/raznolike ponudbe  1 5 3,49 0,959 0,275 
4.8 Da je storitev vsakič opravljena na isti ravni 2 5 4,05 0,621 0,153 
4.9 Da organizacija zaposluje ljudi, ki so kvalificirani za 

opravljanje svojega dela 
1 5 3,44 0,913 0,265 

4.10 Da so za delo izbrani ljudje z najboljšimi referencami  2 5 3,84 0,646 0,168 
4.11 Komunikativnost in urejenost zaposlenih  4 5 4,49 0,503 0,112 
4.12 Ustrežljivost zaposlenih 3 5 4,19 0,659 0,157 
4.13 Neprestano izobraževanje/usposabljanje zaposlenih  2 5 3,96 0,753 0,190 
4.14 Lokacija nastanitvenega obrata 2 5 3,58 0,815 0,228 
4.15 Naravne danosti  1 5 3,22 0,932 0,289 

*1  Sploh ni pomembno, 2  Ni pomembno, 3  Je in ni pomembno, 4 – Pomembno, 5  Zelo 

pomembno 
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Managerji so si bili najbolj enotni pri odgovorih na trditvi 4.1 (Da je storitev opravljena, kot 

in ko to gost želi) in 4.11 (Komunikativnost in urejenost zaposlenih). Ta dva dejavnika so vsi 

predstavniki nastanitvenih obratov ocenili kot zelo pomembna oziroma pomembna, da so 

končni porabniki (gosti nastanitvenih obratov) zadovoljni z opravljeno storitvijo. 

Tudi dejavnika, zapisana pod številkama 4.4 (Urejenost nastanitvenega obrata, npr. da je soba 

lepo opremljena) in 4.12 (Ustrežljivost zaposlenih), so anketirani ocenili kot bolj pomembna. 

Pri trditvah 4.2 (Katere kategorije je hotel/nastanitveni obrat), 4.3 (Kako visoka je cena 

opravljene storitve), 4.7 (Da imamo veliko dopolnilne/raznolike ponudbe), 4.9 (Da 

organizacija zaposluje ljudi, ki so kvalificirani za opravljanje svojega dela), 4.14 (Lokacija 

nastanitvenega obrata) in 4.15 (Naravne danosti) so si bili odgovori najbolj različni. Nekateri 

imajo te dejavnike za pomembnejše, nekateri pa za sploh nepomembne. 

Če te odgovore in ugotovitve primerjamo z analizo drugega dela vprašalnika (poglavje 3.2.3), 

vidimo, da se anketirani zavedajo, da so za kakovostno opravljeno storitev in zadovoljstvo 

gostov odgovorni predvsem zaposleni nastanitvenega obrata. Management naj bi tako uvidel 

in priznal pomen kadrovske funkcije ter podprl njeno preoblikovanje v kakovostno ravnanje z 

ljudmi. Organizaciji bo ta dolgoročno prinesla veliko pozitivnih učinkov, na primer 

pripadnost in zadovoljstvo zaposlenih, izobražen kader, učinkovitejši sistem komuniciranja. 

Vse to omogoča boljše sodelovanje med managementom in podrejenimi, kar vodi do višje 

produktivnosti zaposlenih, kakovostno opravljenih storitev in zadovoljnih gostov. 

V drugem sklopu tretjega dela vprašalnika nas je zanimalo, kako turistični nastanitveni obrati 

v Sloveniji opredeljujejo poslovni uspeh organizacije in katere cilje si postavijo za prioritetne. 

Znova smo postavili osnovno vprašanje (Ocenite pomembnost spodaj navedenih ciljev 

organizacije) in nato navedli osemnajst različnih kazalnikov uspešnosti poslovanja. Kazalniki 

so bili tako finančne kot nefinančne narave. V preglednici 24 predstavljamo odgovore 

anketiranih. 
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Preglednica 24: Odgovori anketirancev glede pomena postavljenih ciljev organizacije 
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5.1 Dobri poslovni izidi 3 5 4,22 0,559 0,132 

5.2 Likvidnost  3 5 4,10 0,605 0,148 

5.3 Nižji stroški poslovanja 3 5 3,51 0,604 0,172 

5.4 Rast prihodkov  3 5 4,27 0,559 0,131 

5.5 Dosežen dobiček  2 5 3,52 0,868 0,246 

5.6 Dosežena donosnost investicij  2 5 3,81 0,700 0,184 

5.7 Dosežen tržni delež  2 5 3,25 0,778 0,240 

5.8 Dosežena dodana vrednost   3 5 3,89 0,636 0,163 

5.9 Zadovoljstvo gostov 3 5 4,64 0,510 0,110 

5.10 Lojalnost gostov  4 5 4,58 0,498 0,109 

5.11 Dober ugled organizacije 3 5 4,16 0,601 0,144 

5.12 Prilagodljivost zaposlenih na spremembe 3 5 4,38 0,543 0,124 

5.13 Strokovnost zaposlenih 3 5 4,08 0,571 0,140 

5.14 Pripadnost zaposlenih organizaciji 2 5 3,92 0,759 0,194 

5.15 Krepitev dolgoročnih partnerstev 2 5 4,00 0,687 0,172 

5.16 Čim manjše število reklamacij 2 5 4,03 0,881 0,219 

* 1  Sploh ni pomembno, 2  Ni pomembno, 3  Je in ni pomembno, 4 – Pomembno, 5 – Zelo 

pomembno 

Odgovori so pokazali, da si turistični nastanitveni obrati kot ključne postavljajo tako finančne 

kot nefinančne kazalnike in cilje. Še vedno zasledimo nekoliko večji poudarek pri 

postavljanju in doseganju finančnih kazalnikov in ciljev, a odstopanja niso velika.  

Zadnji sklop tretjega dela vprašalnika se je nanašal na prednosti oziroma koristi, ki so jih 

anketiranci zaznali ob morebitni že vpeljani strategiji kakovosti (preglednica 25).  
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Preglednica 25: Zaznane prednosti, koristi ob vpeljavi enotne strategije kakovosti 
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6.1 Povečanje dodane vrednosti organizacije 1 5 3,36 1,07 0,319 
6.2 Pospešeno/hitrejše vračanje naložb  1 5 2,95 1,01 0,344 
6.3 Povečanje produktivnosti dela zaposlenih  1 5 3,04 0,89 0,292 
6.4 Prihranki pri stroških zaradi manjšega menjavanja 

zaposlenih  
1 5 3,01 0,99 0,329 

6.5 Zmanjšano število reklamacij gostov zaradi opravljenih 
storitev 

2 5 3,62 0,72 0,199 

6.6 Okrepil se je ugled organizacije in okolja, ki mu 
pripadamo 

1 5 3,44 1,04 0,303 

6.7 Izboljšal se je naš konkurenčni položaj/tržni delež 1 5 3,52 1,17 0,332 
6.8 Ocene naših gostov glede kakovosti naših izdelkov in 

storitev so iz leta v leto boljše 
3 5 4,12 0,80 0,194 

* 1  Izidi se niso spremenili (spremembe nismo zaznali), 2  Zaznali majhno spremembo, 

3  Spremembo smo in nismo zaznali, 4  Spremembe smo zaznali, 5  Izidi so se spremenili v celoti 

(zaznali ogromno spremembo) 

Na trditve tega sklopa so managerji odgovarjali najbolj neopredeljeno. Večinoma so obkrožili 

trditev, da spremembe so in niso zaznali. V povprečju so se še najbolj spremenile ocene 

gostov glede kakovosti izdelkov in storitev. Te so bile iz leta v leto boljše. To se je pokazalo 

tudi v zmanjšanju reklamacij gostov nad opravljenimi storitvami.  

Na podlagi ugotovitev celotne empirične raziskave in drugih pridobljenih informacij iz 

teoretičnega dela v nadaljevanju predstavljamo priporočila za doseganje trajnostne kakovosti 

organiziranja procesov za učinkovitejše poslovanje turističnih nastanitvenih obratov.  
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4 PRIPOROČILA ZA DOSEGANJE TRAJNOSTNE KAKOVOSTI  

Pogoj za učinkovito implementacijo managementa celovite kakovosti je vizija nastanitvenega 

obrata kot celote. 

Vizija je trenutna, relativno skladna, združevalna, spodbujevalna in celovita konstelacija 

(mozaik) osnovnih dolgoročnih teženj, poslanstva, usmeritev, upanj, pričakovanj, ciljev in 

strategij organizacije. Je projekcija organizacije v prihodnost, ki ima motivacijsko moč, če je 

izzivalna, jasna, atraktivna, prepojena z vrednotami, usmerjena na potrebe zaposlenih in 

strank. Povzroča ustvarjalno motivacijsko napetost in sproža proces istenja zaposlenih z 

organizacijo, posebno če so njeni sooblikovalci in uresničevalci. Vizija je način 

komuniciranja managementa, ki zavedno in nezavedno usmerja težnje, odločitve, postopke in 

akcije zaposlenih ter sprošča njihovo energijo in pogum v skupno perspektivo organizacije 

(Mayer 1994, 1718). 

Namen priporočil ni zakoličiti ene in edine prave poti za vse in vsakogar, kot je veljalo v 

preteklosti, marveč podati smernice in opredeliti sistematični pristop, ki pomaga pri 

usmerjanju in krepitvi prizadevanja nastanitvenega obrata kot celote h končnemu cilju, 

doseganju odličnosti in trajne kakovosti pri svojem poslovanju. 

Ključno vlogo pri tem odigra komunikacija managementa, ki na bi bil usmerjen v prihodnost 

in bi navduševal ljudi za nove razvojne poti, in timsko delo, ki je osnovna oblika delovanja 

ljudi v sodobni organizaciji. Cilji so jasnejši in strategija učinkovitejša, če nastaja kot mozaik 

predlogov in prispevkov čim večjega števila kompetentnih posameznikov. Pri tem je 

pomembno, da te posameznike povezujejo skupne vrednote organizacijske kulture, prek 

katere se zaposleni v čim večji meri poistovetijo z organizacijo in njenimi dosežki. S tem 

zaposleni pridobijo občutek perspektivnosti organizacije in vidijo priložnosti, ki jim jih ta 

ponuja. 

Priporočila za izboljšanje stanja smo oblikovali po sistemu od vrha proti dnu. Morda se na 

videz tak predlog zdi sprt z razumom, a je v skladu z drugimi ustvarjalnimi in inovativnimi 

načeli sodobnega načina implementacije sprememb v organizacijah. Najprej so vedno cilji, ki 

izhajajo iz potreb, in šele nato njihova uresničitev. Vrh priporočil ima vlogo uskladitve ciljev 

posameznih podsistemov nastanitvenega obrata. Šele ko dosežemo potrebno skladnost med 

vsemi podsistemi, povečamo verjetnost, da bomo dejansko ustvarili želene razvojne pospeške, 

ki nas vodijo do strokovnih in poslovnih uspehov. 

4.1 Strateško načrtovanje in izdelava strategije 

Bistvo strateškega načrtovanja je izdelava strategije poslovanja organizacije in je usmerjeno v 

njeno okolje. V ospredje sta postavljeni analiza in primerjava med lastnimi sposobnostmi ter 
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trendi v okolju, zato strateško načrtovanje oblikuje dolgoročne usmeritve uspešnega razvoja 

organizacije, pogosto v več različicah. 

V literaturi in raziskavah o kakovosti storitev v turizmu se nanjo s strateškega vidika gleda 

kot na eno od štirih navedenih možnosti (Uran in Conti 2006, 4): 

 kot funkcijsko strategijo, upoštevajoč potrebo po funkciji upravljanja s kakovostjo znotraj 

organizacije; 

 kot samostojno strategijo diferenciacije s poudarkom na relativnih in absolutnih nivojih 

kakovosti za ugotovitev percepcije gosta o organizaciji in njenih storitvah, da bi ji lahko 

nudili višjo diferencirano vrednost; 

 kot eno od dimenzij strategije diferenciacije na način, da ravnamo s kakovostjo kot z eno 

od strateških spremenljivk; 

 kot organizacijsko kulturo, ki spada k vsaki strategiji. 

Strateško načrtovanje pomeni ponavljajoče se cikluse analiziranja, načrtovanja, izvedbe in 

nadzora ter pomembno prispeva k uspešnosti organizacije. Najprej se vršni management 

odloči, kam želi priti in šele nato izbere poti do tega cilja. Brez vizije in poslanstva ter jasno 

določenih ciljev organizacija deluje v več smereh hkrati in pri tem po nepotrebnem izgublja 

energijo in sredstva. Proces načrtovanja se v organizaciji izvaja zato, da bi management in vsi 

zaposleni uresničili svoje želje in dosegli želene cilje. Organizacija ima navadno več ciljev, ki 

so povezani z različnimi interesnimi skupinami (lastniki, vršni management, ostali zaposleni, 

porabniki/gosti, lokalna skupnost). Cilji organizacije naj bi bili zato postavljeni uravnoteženo. 

Management organizacije naj analizira okolje, preveri strateške cilje, vizijo in poslanstvo ter 

strategije za doseganje načrtovanih ciljev. Osnovni koraki v procesu strateškega načrtovanja 

so prikazani na sliki 5. 

 

Slika 5: Okvirna shema sedmih korakov strateškega načrtovanja 

Vir: QM Partner 2011. 
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4.2 Priporočila za vzpostavitev sistematičnega pristopa dviga kakovosti  

Sistematičen pristop dviga kakovosti je oblikovan s pomočjo temeljnih načel odličnosti in 

managementa celovite kakovosti poslovanja. Upoštevali smo tudi ugotovitve naše raziskave 

in pristop prilagodili temeljnim značilnostim turistične nastanitvene dejavnosti. Prav tako smo 

upoštevali spoznanja drugih avtorjev.  

Turistični nastanitveni obrat, ki želi vzpostaviti organizacijsko kulturo po načelih delovanja in 

upravljanja s celovito kakovostjo, naj bi zagotovil predvsem naslednje: 

 popolno podporo najvišjega managementa, 

 osredotočenost nastanitvenega obrata tako na gosta kot na vsakega zaposlenega, 

 vzpostavitev sistema ugotavljanja zadovoljstva gostov in tudi vseh zaposlenih, 

 stalne izboljšave, inovacije na vseh področjih delovanja obrata, 

 aktivno sodelovanje vseh v obrat vključenih deležnikov, 

 vzpostavitev uravnoteženega sistema kazalcev ugotavljanja uspešnosti poslovanja. 

V nadaljevanju predstavljamo področja, ki so ključna za učinkovito implementacijo 

managementa celovite kakovosti in s tem doseganje višje dodane vrednosti poslovanja 

turističnega nastanitvenega obrata. 

4.2.1 Popolna podpora managementa  

Polna podpora managementa oziroma vodenje za kakovost predstavlja temelj za učinkovito 

implementacijo načel upravljanja celovite kakovosti. Ključna vloga managementa pri 

vzpostavljanju celovite kakovosti je opredelitev ciljev, politik in načrtov doseganja kakovosti 

ter njihova morebitna prilagoditev. Cilji, politike in načrti kakovosti morajo biti jasni vsem 

zaposlenim. Cilji kakovosti sporočajo zaposlenim, kaj nameravajo storiti na področju 

zagotavljanja kakovosti. Politike kakovosti na drugi strani opisujejo, kako bodo zaposleni te 

cilje dosegli. Ciljem in politikam kakovosti naj bi sledili kratkoročno in dolgoročno realno 

zastavljeni akcijski načrti. Slednji naj bodo redno revidirani v okviru letne presoje kakovosti. 

V okviru aktivnega sodelovanja pri presoji kakovosti ima vršni management možnost 

vpogleda v težave pri izvedbi načrtov kakovosti ter s tem ukrepanja v odnosu do srednjega 

managementa, ki je operativno zadolžen za izvedbo načrtov. Vršni management z aktivnim 

sodelovanjem tudi simbolično nakaže pomembnost predanosti opredeljenim ciljem in 

politikam kakovosti pri vseh zaposlenih v organizaciji. 

Vršni management naj poda odgovore na tri temeljna vprašanja: 
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1. Analiza sedanjega stanja. Kje se trenutno nahajamo? 

Na to vprašanje lahko odgovorimo le s kompetentno opravljenimi analizami, ki zajemajo 

oceno makroekonomskega okolja v svetu, analizo gospodarske situacije v domačem okolju, 

podrobno analizo poslovanja (tržna analiza, analiza tržne strategije, ključnih dobaviteljev, 

gostov, analiza proizvodnje ali storitev, investicijske dejavnosti, razvoja kadrov, informatike, 

lastninske strukture ...) ter vseh ključnih procesov v organizaciji, strateške cilje in oblikovanje 

strategij za doseganje teh ciljev po posameznih poslovnih področjih.  

Pri tem nam lahko pomagajo različne statistične metode. Sodobno pojmovanje kakovosti z 

vidika statistike zajema stalno in pravilno uporabo vseh vrst statističnih metod (enostavnih ali 

kompleksnih; opisnih ali vzorčnih; metod univariatne, bivariatne ali multivariatne analize) z 

namenom zagotavljanja in izboljševanja kakovosti materialnih in nematerialnih izdelkov 

(storitev) ter neprestanega izboljševanja poslovnega procesa kot celote nabavnih, proizvodnih, 

trženjskih, kadrovskih in finančnih procesov v organizaciji (Bregar in Ograjenšek 2008, 318). 

Posledice ugotovitev statistične kontrole kakovosti posegajo na področje delovanja 

posameznih poslovnih funkcij, na primer zamenjave dobaviteljev zaradi neustrezne kakovosti 

dobavljenih izdelkov in storitev, moderniziranja proizvodnega procesa, zaposlovanja in 

odpuščanja zaposlenih, spreminjanja organizacijske strukture.  

Metode statistične kontrole kakovosti v fazi analize stanja na področju kakovosti omogočajo: 

 ugotavljanje, ali določene vrednosti statističnih parametrov ustrezajo vnaprej 

opredeljenim zahtevam ali pa je morebiti prišlo do nezaželenih odstopanj; 

 ugotavljanje vzrokov odstopanja preučevanih vrednosti statističnih parametrov od 

vnaprej opredeljenih zahtev. 

Metode statistične kontrole kakovosti v fazi ukrepanja na področju kakovosti omogočajo: 

 naknadno odpravljanje vzrokov odstopanja preučevanih vrednosti statističnih parametrov 

od vnaprej opredeljenih zahtev; 

 načrtno vnaprejšnje preprečevanje pojavljanja vzrokov, zaradi katerih prihaja do 

odstopanj, kar je osnova procesa izboljševanja. 

2. Vizija nastanitvenega obrata. Kaj je naš končni cilj? 

Končni cilj, h kateremu management organizacije teži, je dolgoročna konkurenčna prednost 

pred tekmeci v vseh dejavnostih, ki se kaže v odličnosti kakovostnih izdelkov in storitev, 

poslovanja, obnašanja in zadovoljstva zaposlenih. Brez osnovne vizije so razvojne namere 

nejasne, neurejene in neusklajene in zaradi tega neučinkovite (Mayer 1994, 19).  
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3. Akcijski načrti za dosego ciljev. Kako doseči končni cilj? 

Na različnih stopnjah procesa načrtovanja se uporablja različne metodološke pristope in 

tehnike, kot so na primer benchmarking,
1
 SWOT analiza, potrfeljska analiza, ocena 

programov ali storitev na S krivulji, verjetnostna ocena. Priprava akcijskega in strateškega 

načrta naj poteka v okviru timskega dela najodgovornejših zaposlenih v organizaciji. Pri 

pripravi sodelujejo tudi zaposleni na nižjih ravneh po organizacijski strukturi vodenja. Pri 

delu se uporabljajo različne metode timskega dela, od preproste logike vzročno-posledičnega 

diagrama, uporabe metode brainstorminga, paretovega načela, osnovnega pristopa po znanem 

Demingovem krogu izboljševanja PDCA (planirajnaredi–preveri–analiziraj) do metode 

SDCA (standardizirajnaredipeveriukrepaj).  

Metodologija, ki jo uporabljamo za izdelavo končnega pristopa za izboljšanje kakovosti, naj 

temelji na pristopih in načelih EFQM. Končni cilj je doseganje večje dodane vrednosti na 

zaposlenega ter višje stopnje poslovne odličnosti in konkurenčnosti nastanitvenega obrata. 

Zabukovec (2008, 10) po Demingu v Dahlgaard, Kristensen, Kanji Gopal (1998, 21) povzame 

sedem ključnih točk, ki jih management ne bi smel prezreti v procesu razvijanja celovite 

kakovosti. Te predstavljajo odličen povzetek in jih lahko management uporablja, kot opomnik 

pri razvijanju managementa celovite kakovosti. 

Sedem ključnih točk v procesu razvijanja celovite kakovosti: 

 ovrednotenje ciljev, pogojev in ovir za uvedbo upravljanja celovite kakovosti; 

 prekinitev z dosedanjo tradicijo upravljanja kakovosti; 

 imenovanje vodje za izboljševanje kakovosti, ki bo imel neposreden kontakt z vršnim 

managementom (predstavnik vodstva za kakovost); 

 vzpostavitev organizacijske strukture, ki bo omogočala prenos znanja na področju stalnih 

izboljšav po celi organizaciji; 

 pojasnitev vsem zaposlenim o nujnosti uvedbe sprememb ter dejstva, da se bodo 

spremembe dotaknile vsakega posameznika; 

 pojasnitev, da ima vsaka aktivnost ali opravljena delovna naloga znotraj organizacije 

svojega dobavitelja in odjemalca; 

 zagotovitev, da bodo vsi zaposleni v organizaciji aktivno sodelovali v procesu izgradnje 

celovite kakovosti v okviru timov, krožkov kakovosti ipd. 

Dodatno priporočamo in pripisujemo pomen še učinkoviti rabi orodij medosebne 

komunikacije. Velika večina neuspelih poskusov uvajanja sprememb v delovanje podjetij je 

posledica prav pomanjkljivega sporazumevanja in dogovarjanja. Komunikacija prevečkrat 

                                                 

1
 Formalno definicijo benchmarkinga je podal D. T. Kearns iz korporacije Xerox: To je stalen proces 

primerjave proizvodov, storitev in procesov z glavnimi konkurenti ali z vodilnimi podjetji v panogi 

(Kolarik 1995, 158). 
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poteka od vrha managementa navzdol k posameznim operativnim izvajalcem storitev, 

medtem ko se v nasprotni smeri in horizontalno med drugimi zaposlenimi ne dogaja. Tako 

komuniciranje oslabi prenos podatkov in znanja ter onemogoča pridobivanje povratnih 

informacij in vpogleda v razumevanje sprejetih sporočil.  Potrebna je vzpostavitev odprtega 

načina komuniciranja ter spodbujanje h podajanju konstruktivnih kritik vseh zaposlenih na 

vseh ravneh. Le tako je mogoče zagotoviti kakovostno komunikacijo in pričakovati, da se 

bodo zamisli managementa uresničile skladno s predstavami. Predstavitev sistematičnega 

pristopa dviga kakovosti vsem zaposlenim in javnosti naj bo  brezhibna. Pogosto se zgodi, da 

profesionalno izdelani in načrtovani predlogi ali strategije za uvajanje določenih sprememb, 

ki naj bi vodile k odličnim poslovnim priložnostnim, zaradi slabe predstavitve in medle 

implementacije ne izpolnijo pričakovanj oziroma ciljev. Možnost neuspeha lahko močno 

zmanjšamo, če na samem projektu dela skupina ljudi in ne posameznik. Nov načrt naj 

predstavi oseba, ki obvladuje veščine poslovnega nastopanja. Suvereno predstavljeni načrt, 

spodbudi zanimanje in odobravanje vseh vpletenih. 

4.2.2 Osredotočenost v nastanitvenem obratu  

Management organizacije naj bi zagotovil zbiranje informacij, pomembnih za obratovanje in 

identificiranje posameznih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost poslovanja nastanitvenega 

obrata. Elemente, ki ne zadovoljijo gosta, je treba dvigniti na raven zanj sprejemljivih 

standardov. Z elementi, ki jih gostje dojemajo kot nevtralne, naj bi se zaradi relativno 

majhnega pomena, ki ga imajo na njihovo zadovoljstvo, ukvarjali preudarno in tako časovno 

kot finančno omejeno. Treba se je posvetiti tistim dejavnikom, ki jih gostje dojemajo kot 

kritične, saj ti odločajo o bodoči nakupni izbiri. 

Po priročniku Funkcionalna kakovost za hotelirstvo (Uran 2008, 9) so glavne dimenzije 

kakovosti, ki jim naj organizacija sledi, naslednje:  

 razumevanje gostov (predvsem poznavanje in razumevanje zahtev in potreb gostov), 

 urejenost in izgled objekta, sobe, jedilnice, recepcije ter zaposlenih (pomen prvega vtisa 

in stika z gosti), 

 strokovnost in profesionalnost zaposlenih (poznavanje destinacije, vseh storitev in 

produktov, ki jih nastanitveni obrat ponuja; zaposleni morajo imeti ustrezna znanja in 

veščine), 

 odzivnost oziroma pripravljenost zaposlenih na izvajanje storitev in pomoč gostom 

(zaposleni morajo znati svojim gostom ustrezno svetovati in reševati morebitne pritožbe), 

 komunikacija (skrb za obveščenost gostov; informativne točke z informiranim osebjem 

na vidnih in lahko dostopnih lokacijah; pomembna je tako neverbalna, kot verbalna 

komunikacija; možnost telefonskega, pisnega in osebnega komuniciranja), 

 ustrežljivost (spoštovanje, upoštevanje, vljudnost in prijaznost), 

 varnost, 
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 dostopnost (invalidi, oznake …), 

 zanesljivost, verodostojnost. 

Poleg osredotočanja na zadovoljevanje potreb in želja zunanjih porabnikov je potrebna tudi 

osredotočenost na zaposlene, ki nastopajo v vlogi tako imenovanih notranjih porabnikov. 

Zaposleni so vezni člen med naštetimi osnovnimi elementi celovitega obvladovanja kakovosti 

in predstavljajo odločilni dejavnik (ne)uspešnosti delovanja v organizaciji uvedenega sistema 

kakovosti, saj so zaradi svoje seznanjenosti s procesi, ki v njej potekajo, sposobni opredeliti 

probleme in predlagati rešitve zanje. Če jih vključimo v proces neprestanega izboljševanja, 

lahko pomembno prispevajo k lažjemu in hitrejšemu doseganju cilja gospodarjenja 

organizacije (Bregar in Ograjenšek 2008, 321). 

Višjo kakovost pri vse nižjih stroških je tako mogoče zagotavljati le s pomočjo dobrih, 

predanih in zadovoljnih zaposlenih. Da bi zagotovili kakovost zunanjemu porabniku, je 

najprej treba odstraniti vse motnje, ki nastajajo med zaposlenimi in ki vplivajo na nižjo 

kakovost. Pri odpravljanju notranjih motenj ima zelo pomembno vlogo izobraževanje in 

usposabljanje zaposlenih, prav tako skrb za njihovo motiviranost in nagrajevanje.  

4.2.3 Vzpostavitev sistema ugotavljanja zadovoljstva gostov 

Glede na ugotovitve iz naše raziskave in raziskav drugih avtorjev lahko rečemo, da so 

resnično odlični tisti nastanitveni obrati, ki so sposobni zadovoljiti vse svoje udeležene 

strani.
2
 

Spremljanje in izboljševanje poslovanja ni nikoli lahko delo. Večino odločitev organizacije 

sprejemajo v pogojih negotovosti. Proces sprejemanja odločitev v pogojih negotovosti je 

mogoče podpreti in olajšati s sistematično uporabo statističnih metod. Bregarjeva in 

Ograjenškova (2008, 322) po Ishikawi razdelita metode merjenja in analize v procesih 

obvladovanja kakovosti v tri skupine:  

 Elementarne metode (osnovna orodja statistične kontrole kakovosti), ki naj bi jih 

obvladali vsi zaposleni v organizaciji. 

 Metode srednje težavnostne stopnje (statistično ocenjevanje parametrov in preverjanje 

hipotez), ki naj bi jih obvladali vsi managerji. 

 Metode najvišje težavnostne stopnje (načrtovanje poskusov, metode multivariatne 

analize, matematično programiranje), ki naj bi jih obvladali strokovnjaki. 

                                                 

2
 Udeležene strani so vsi tisti posamezniki ali skupine, ki vplivajo na organizacijo in nanjo učinkujejo. 

Sestavljajo jih odjemalci, zaposleni, partnerji, dobavitelji, družba, v kateri obrat/organizacija deluje, 

kot tisti, ki imajo v organizaciji finančni interes (MIRS 2004, 3). 
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Poznavanje zadovoljstva gostov s ponujenimi izdelki in storitvami je ključnega pomena, 

preden začne organizacija izboljševati kakovost in s tem zadovoljstvo gostov. Zaradi tega naj 

nastanitveni obrat še pred implementacijo managementa celovite kakovosti vzpostavi 

zanesljiv sistem ugotavljanja zadovoljstva gostov, zaposlenih in vseh drugih udeleženih 

strani. 

Obstaja več vrst preizkušenih metod zbiranja podatkov. Primerni so paneli kupcev, razne 

fokusne skupine, individualni intervjuji, anketni vprašalniki ter srečanja na sejmih. Te 

podatke zbiramo tako pri gostih kot tudi pri vseh drugih udeleženih straneh. 

4.2.4 Stalne izboljšave, inovacije in doseganje odličnosti na vseh področjih delovanja 

obrata  

Nepoznavanje orodij za izboljšanje kakovosti je po trenutnih raziskavah eden glavnih 

razlogov za to, da zaposleni ne sodelujejo pri izboljšavah kakovosti (Dahlgaard, Kristensen in 

Kanji Gopal 1998, 42). Vloga managementa je v spodbujanju zaposlenih h kreativnemu 

razmišljanju in timskemu delu, pri katerem naj ne bi bilo strahu pred morebitno zavrnitvijo 

predlagane ideje. Management naj zato predvidi ustrezno izobraževanje in usposabljanje ter 

načine nagrajevanja dobrih idej za reševanje problemov. 

Ob zavedanju vrednosti, ki jo zaposleni s svojim znanjem pomenijo za organizacijo, se je 

vloga sodobnega managementa spremenila. Njihove temeljne naloge so v iskanju partnerstva 

z zaposlenimi, v nudenju mentorstva, zagotavljanju virov za zaposlene, omogočanju čim 

boljših delovnih pogojev in organizacijskega vzdušja, v odstranjevanju ovir pri delu in 

podobno.  

Samoocenjevanje organizacije z modelom odličnosti pripomore k opredelitvi prednosti in 

področij za izboljšanje, kako daleč je organizacija na poti k odličnosti, kje je organizacija v 

primerjavi z drugimi ter v kaj naj usmeri svoje omejene vire, da bo od njih korist čim večja. 

Temeljne prednosti samoocenjevanja (MIRS 2004) so v prepoznavanju prednosti in področij 

za izboljšanje na podlagi dejstev, periodičnem merjenju napredka, izboljševanju razvoja 

strategije in poslovnega načrtovanja, ustvarjanju skupnega jezika med zaposlenimi, 

izobraževanju zaposlenih o temeljnih načelih odličnosti, razvijanju managerskih sposobnosti 

pri zaposlenih, vključevanju vseh zaposlenih v stalno izboljševanje, prepoznavanju in 

izmenjavi dobrih praks, primerjavi z drugimi z uporabo evropskih meril, vključevanju 

različnih predlogov za izboljšanje v poslovanje, priznavanju in nagrajevanju dosežkov 

zaposlenih ter pripravi na zunanje ocenjevanje (nagrade za kakovost in odličnost). 
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4.2.5 Aktivno sodelovanje vseh v obrat vključenih deležnikov  

V procesno zasnovanem sistemu celovite kakovosti imajo zahteve in pričakovanja tako 

zunanjih kot tudi notranjih porabnikov (zaposlenih) pomembno vlogo. Za doseganje stalnih 

izboljšav je zato treba načrtovati, kako te potrebe zadovoljiti. To pa je izvedljivo le ob 

predhodni povratni informaciji o stopnji zadovoljitve trenutnih želja in potreb, za kar je 

potrebno aktivno sodelovanje vseh zaposlenih. Delavec, ki opravlja določeno delo na svojem 

delovnem mestu, to tudi najbolje pozna. Zato najbolje ve, kako je mogoče izdelek in storitev 

izboljšati. Če sme zaposleni sodelovati in enakopravno soodločati pri spremembah, ki 

zadevajo njegovo delovno mesto, lahko veliko pripomore k dvigu ravni kakovosti. Ob tem se 

znatno povečujeta tudi zvestoba in zaupanje zaposlenega v organizacijo, saj ob enakopravnem 

soodločanju pridobi občutek koristnosti in pomembnosti v delovnem kolektivu. Sodelovanje v 

timih ima pri tem še posebej pomembno vlogo, saj spodbuja sodelovanje vseh zaposlenih, 

pomembno pa je predvsem pri reševanju problemov, ki presegajo meje enega funkcijskega 

področja. Pomembno je tudi timsko sodelovanje med porabnikom in dobavitelji. Z 

usposabljanjem svojih dobaviteljev si tudi porabnik povečuje možnost za celovito kakovost v 

svoji organizaciji (Zabukovec 2008, 1213). 

4.2.6 Vzpostavitev uravnoteženega sistema kazalcev  

Da management nastanitvenega obrata lahko sprejema kakovostne poslovne odločitve, mora 

razpolagati z veljavnimi informacijami o poslovanju obrata kot celote. Dokazi oziroma 

informacije, potrebni za zbujanje zaupanja v nastanitveni obrat, niso omejeni zgolj na 

finančne ali nefinančne izide. Potreben je uravnotežen izkaz za presojanje uspešnosti 

poslovanja določenega nastanitvenega obrata. Ta je sestavljen iz finančnih kazalnikov, ki 

izkazujejo preteklo delovanje, in nefinančnih kazalnikov, ki se uporabljajo kot vodilni 

kazalniki prihodnjega finančnega delovanja. Ti so predvsem kakovost (izmerjena na podlagi 

zadovoljstva in zvestobe gostov), zavzetost in sposobnosti zaposlenih ter splošno 

zadovoljstvo družbe in okolja, v katerem se nastanitveni obrat nahaja. 

4.3 Povzetek empiričnega dela 

V raziskavo smo od začetno izbranih 366 organizacij v nadaljnje preučevanje vključili 73 

organizacij, ki so bile v letu 2008 v Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti hotelov in 

drugih podobnih nastanitvenih obratov ter so nam vrnile popoln anketni vprašalnik. 

Anketiranje je potekalo v marcu, aprilu in maju 2010. S kvantitativno raziskavo smo 

ugotavljali, ali management celovite kakovosti signifikantno pozitivno vpliva na dodano 

vrednost v turističnih nastanitvenih obratih. Glede na problematiko, preučevano v 

magistrskem delu, je bila za nas zanimiva obravnava kakovosti z vidika poslovnih ved 
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oziroma poslovnih funkcij, ki sestavljajo poslovni proces. V našem primeru smo se usmerili 

na organizacijsko, kadrovsko in finančno funkcijo. 

S pomočjo deskriptivne analize prvega dela vprašalnika in izvedenimi opisnimi statistikami 

smo prikazali osnovne demografske značilnosti obravnavanega vzorca. Skladno s 

postavljenimi hipotezami smo definirali odvisne in neodvisne spremenljivke drugega dela 

vprašalnika. Odvisna spremenljivka je pri vseh preučevanih sklopih poslovna uspešnost 

turističnega nastanitvenega obrata, ki smo jo merili s finančnim kazalnikom dodane vrednosti 

za leto 2008. Po podatkih UMAR je povprečna dodana vrednost na zaposlenega za dejavnost 

55.1–Dejavnost hotelov in njim podobnih nastanitvenih obratov v letu 2008 znašala 29.666,00 

EUR (UMAR 2009).  

Izračunali smo srednje stopnje strinjanja s posameznimi trditvami upravljanja celovite 

kakovosti (kadrovski, organizacijski in finančni vidik). Kot srednjo mero doseženih točk 

ocene strinjanja z upravljanjem s celovito kakovostjo smo izračunali aritmetično sredino. 

Oceno variabilnosti smo prikazali s pomočjo standardnega odklona. Z odstotnimi deleži smo 

prikazali tudi odgovore na tretji del vprašalnika, kjer predstavljamo, trenutno stanje 

zagotavljanja celovite kakovosti v slovenski turistični nastanitveni dejavnosti. 

Z razpoložljivimi podatki smo skladno z izidi faktorske in diskriminantne analize prišli do 

zanimivih zaključkov.  

Glede na izračunane povprečne stopnje strinjanja po posameznih vprašanjih, gledano ločeno 

za skupini nastanitvenih obratov, (tiste ki so presegli in tiste, ki niso presegli povprečne 

dodane vrednosti na zaposlenega), smo na podlagi preizkusa o vrednosti razlike med dvema 

aritmetičnima sredinama za dva neodvisna vzorca prišli do naslednjih spoznanj:  

 Nastanitveni obrati, ki so presegli povprečno dodano vrednost poslovanja, kot ključne 

dejavnike managementa celovite kakovosti opredeljujejo dejstva, da vsa odstopanja, 

reklamacije in probleme rešujejo sproti ter skupaj z zaposlenimi. Pomembno jim je tudi 

redno spremljanje in ocenjevanje zadovoljstva ter klime med zaposlenimi. Kot poglavitni 

dejavnik so izpostavili interno usposabljanje in skupne projekte zaposlenih. Velik pomen 

pripisujejo razvijanju orodij za dvig kakovosti in standardov izdelkov in storitev ter 

rednemu ocenjevanju doseganja ravni kakovosti v organizaciji.  

 Nastanitveni obrati, ki presegajo povprečno dodano vrednost, se večinoma odločajo za 

oblikovanje internega sistema in načrta za zagotavljanje kakovosti. Ta vključuje tudi 

redno spremljanje postavljenih finančnih ciljev. Investicije v kakovost ocenjujejo kot 

dobre in nujno potrebne za uspešno delovanje v prihodnosti. 

 Vodenje kadrov po načelih managementa celovite kakovosti ima pomembno vlogo pri 

uspešnosti poslovanja turističnih organizacij. Prav pripadnost zaposlenih organizaciji je 

eno izmed ključnih načel uspešnega izvajanja TQM oziroma doseganja odličnosti 

poslovanja.   
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 Organizacije, ki posebno pozornost namenjajo različnim aktivnostim za doseganje 

kakovosti poslovanja na vseh nivojih delovanja, dosegajo višjo dodano vrednost 

poslovanja. 

 Cena oziroma oblikovanje cen izdelkov in storitev vpliva na samo kakovost opravljene 

storitve in s tem tudi na višino dodane vrednosti poslovanja nastanitvenega obrata. 

Pokazal se je tudi vpliv dnevnega spremljanja izidov, saj se organizacije le tako 

pravočasno odzovejo na morebitna odstopanja od postavljenih ciljev. 

 Klasifikacija podatkov diskriminantne analize je potrdila domnevo, da so med skupinama 

nastanitvenih obratov pomembne razlike v preučevanih vidikih. Skupini se v povprečju  

razlikujeta v 98,6 odstotka omenjenih lastnosti (2 odstotka organizacij, ki so dosegle 

podpovprečno dodano vrednost, je namreč prekoračilo intersekcijsko linijo v desno). 

Končne ugotovitve diskriminantne analize v celoti kažejo na dejstvo, da management 

celovite kakovosti vpliva na dodano vrednost in uspešnost poslovanja turističnih 

nastanitvenih obratov.  

Izračunana vrednost strukturnega koeficienta kaže močno povezavo posamezne spremenljivke 

organizacijskega vidika managementa celovite kakovosti z diskriminantno spremenljivko 

dodane vrednosti poslovanja.  

Kot ključni za uspešnost poslovanja in s tem višjo dodano vrednost so se pokazali štirje 

dejavniki, s katerimi lahko opredelimo kar 84 odstotkov pojasnjene variance: 

 sodelovanje na tekmovanjih za nagrade za kakovost, 

 uporaba modela odličnosti EFQM, 

 postavljen ločen oddelek/referat/oseba, odgovorni za kakovost, 

 opredeljena strategija in cilji zagotavljanja kakovosti.  

Največji vpliv na dodano vrednost poslovanja se torej pokaže pri organizacijskem vidiku 

managementa celovite kakovosti. S tem smo dobili potrditev, da je pravilno organiziran in 

postavljen management celovite kakovosti pomemben ter vpliva na višino dodane vrednosti 

in uspešnost poslovanja nastanitvenega obrata. Za ključni dejavnik zagotavljanja celovite 

kakovosti se tako izkaže h kakovosti oziroma odličnosti poslovanja usmerjena organiziranost 

vseh oddelkov na vseh ravneh organizacije.  

Na podlagi predstavljenih izidov smo sprejeli sklep, da lahko v celoti potrdimo hipotezo št. 2 

(Organizacijski vidik managementa celovite kakovosti ima signifikantno pozitiven vpliv na 

dodano vrednost v gostinskem nastanitvenem obratu). Hipotezo št. 1 (Kadrovski vidik 

managementa kakovosti ima signifikantno pozitiven vpliv na dodano vrednost v gostinskem 

nastanitvenem obratu) in hipotezo št. 3 (Finančni vidik managementa celovite kakovosti ima 

signifikantno pozitiven vpliv na dodano vrednost v gostinskem nastanitvenem obratu) pa 

lahko potrdimo le delno. 
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Na podlagi ugotovitev empirične raziskave in drugih pridobljenih informacij iz teoretičnega 

dela smo pripravili priporočila za doseganje trajnostne kakovosti turističnih nastanitvenih 

obratov. Priporočila predvidevajo usklajen pristop razvoja glede na trge in poslovna področja 

opredeljene cilje in načine delovanja ter določene finančne in človeške vire. 
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5 SKLEP 

Turizem je dejavnost, ki jo sestavlja veliko število ponudnikov parcialnih turističnih 

proizvodov, ki se združujejo v integralnega v turističnem kraju, območju oziroma destinaciji. 

Tako naj bi obravnavali kakovost z vidika parcialnega turističnega proizvoda in z vidika 

turistične destinacije ter na drugi strani z vidika subjektov, ki nastopajo v integralnem 

turističnem proizvodu, to pa so ponudniki turističnih proizvodov in družbeno okolje s 

ponudbo naravnih, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, s komunalno in socialno 

infrastrukturo, z ekonomsko razvitostjo in s prebivalci, ki živijo in delujejo v tej turistični 

destinaciji. Konkurenčnost turizma je v največji meri odvisna od visoke, vrhunske kakovosti 

posameznih turističnih ponudnikov, turistične destinacije in Slovenije kot celote (Uran in 

Conti 2006, 5). 

Slovenski turistični strokovnjaki si delijo enotno mnenje, da je slovenski turizem na področju 

naravnih, socialnih in kulturnih privlačnosti močnejši kot na področju sposobnosti ustvarjanja 

dodane vrednosti. Tudi tuji strokovnjaki so ugotovili, da je kakovost turističnih storitev šibka 

točka slovenskega turizma. Vanhove je v svojem prispevku leta 1999 zapisal: »Slovenija ima 

adute, s katerimi lahko ustvari dodano vrednost v turističnem sektorju. Toda veliko ovir bo 

treba premagati. Zagrabite priložnost«.  

V raziskavi Konkurenčnost turistične dejavnosti v Sloveniji (Stanovnik, Drnovšek in Uršič 

2009, 13) so ugotovili, da je dodana vrednost na zaposlenega v slovenskem gospodarstvu leta 

2008 znašala 35.672 evrov. Le v redkih, najuspešnejših turističnih organizacijah, so se tej 

vrednosti približali, večina pa se je gibala na povprečju delovno intenzivnih dejavnosti, in 

sicer krepko pod 20.000 evrov na zaposlenega.  

Države po svetu se že dolgo zavedajo pomena celovite kakovosti za konkurenčnost svojih 

organizacij, zato so začele njen razvoj, že pred desetletji spodbujati. Japonci so v ta namen 

uvedli Demingovo nagrado za kakovost že leta 1951. Ko so ZDA opazile, da njihove 

organizacije zaostajajo za japonskimi, so leta 1987 ustanovile državno nagrado za kakovost 

Malcoma Baldridga. Evropska unija je nekaj podobnega dočakala z vzpostavitvijo evropske 

nagrade za kakovost leta 1992. Slovenija je sledila evropskemu modelu z uveljavitvijo 

priznanja Republike Slovenije za kakovost v letu 1997. Merila za podeljevanje posameznih 

nagrad oziroma priznanj sorazmerno dobro prikazujejo vso zapletenost in razsežnost 

razumevanja celovite kakovosti, ki se vse bolj razvija v pojmovanje poslovne odličnosti. 

Pučko, Čater in Rejec Buhovac (2009, 72) menijo, da bo organizacija lahko dosegala 

poslovno odličnost, ki je imanentna pojmu celovite kakovosti, samo takrat, ko bo sebe videla  

kot del širšega sistema ustvarjanja vrednosti. 

Študija PIMS, ki so jo opravili znanstveniki in raziskovalci, da bi analizirali povezave med 

dobičkonosnostjo in kakovostjo, je temeljila na izkušnjah preko 3000 strateških poslovnih 

enot iz različnih dejavnosti. Pokazala je pozitivno razmerje med relativno kakovostjo 
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proizvodov organizacij, donosom na investicijo in tržnim deležem (Barzen in Wahle 1990, 

100). Pri primerjavi ponudnikov visoko kakovostnih storitev in njihovih konkurentov, sta 

avtorja ugotovila, da lahko prvi pričakujejo koristi od višjih cen, povečane dobičkonosnosti in 

nižjih neposrednih stroškov. Prav tako predvidevata, da bo dolgoročno gledano kakovost 

edini in najpomembnejši dejavnik uspešnosti poslovanja. 

Kako določimo dejavnike in merila kakovosti storitve, je odvisno od tega, ali gre za množične 

storitve s skromnimi stiki oziroma za profesionalne storitve s številnimi stiki med izvajalcem 

in porabnikom. Porabniki želijo in zahtevajo kakovostno storitev, vendar le redki vnaprej 

opredelijo, kakšno pričakujejo. Kakovost storitve je za porabnike odvisna od njenega izvajana 

in končnega dosežka. Zato poskušajo storitvene organizacije na različne načine ugotoviti, 

kako so bili porabniki zadovoljni z opravljeno storitvijo.  

Hotele in druge nastanitvene obrate v prvi vrsti predstavljajo ljudje, zato je pomembno, kako 

se ti v njih počutijo. Vodenje in organizacijska kultura sta pri tem ključna dejavnika. Vplivata 

na kakovost življenja zaposlenega, poslovanje posameznega tima, oddelka in celotne 

organizacije. Stalne spremembe in izboljšave so edina stalnica sodobnega časa, zato naj te 

postanejo del poslovanja in del kulture organizacije.  

V drugem delu naloge smo predstavili teoretična izhodišča v okviru treh podpoglavij. Najprej 

smo predstavili turistično nastanitveno dejavnost in opredelili njene poglavitne značilnosti. 

Nato smo se posvetili ugotavljanju in merjenju uspešnosti poslovanja turističnih nastanitvenih 

obratov. Podrobneje smo govorili o konceptu dodane vrednosti in ga prikazali iz različnih 

zornih kotov. V tretjem podpoglavju smo predstavili značilnosti managementa celovite 

kakovosti in odličnosti poslovanja. Ker je o tej tematiki veliko napisanega, smo se 

osredotočili na preučevanje teh pojmov v neposredni povezavi s turistično nastanitveno 

dejavnostjo. To poglavje smo končali s pregledom izsledkov podobnih predhodnih raziskav. 

Vsa podpoglavja se vsebinsko dopolnjujejo in skušajo prispevati k celostnemu razumevanju 

obravnavane problematike z več vidikov, še posebej pa osvetljujejo vlogo vlaganja v 

kakovost in krepitev enotne organizacijske kulture, ki se zaveda pomena stalnih izboljšav na 

poslovanje organizacije. 

Izboljševanje kakovosti poslovanja v turističnih nastanitvenih obratih ni kratkoročen ukrep, 

temveč dolgotrajen proces. Že na podlagi teoretičnih izhodišč smo prepoznali pomen 

človeškega faktorja, ki je odločilen pri vlaganju v kakovost in izboljšave, tako managementa, 

ki spodbuja organizacijsko kulturo, kot tudi zaposlenih, ki izvajajo naloge in imajo 

neposreden stik z gosti nastanitvenih obratov.  

V tretjem delu naloge smo opredelili temeljne značilnosti, namen in cilje raziskave. Prikazali 

smo metode raziskovanja in podrobneje opredelili hipoteze. Te podpirajo osnovni cilj naloge 

in podajo odgovor glede vpliva kadrovskega, organizacijskega in finančnega vidika 

managementa celovite kakovosti na uspešnost poslovanja turističnega nastanitvenega obrata. 
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Za kvantitativno raziskavo smo oblikovali anketni vprašalnik, sestavljen iz treh delov. 

Skladno s postavljenimi hipotezami smo definirali odvisne in neodvisne spremenljivke. 

Odvisna spremenljivka je pri vseh preučevanih sklopih poslovna uspešnost turističnega 

nastanitvenega obrata, ki smo jo merili s finančnim kazalnikom dodane vrednosti za leto 

2008. Podatke za raziskavo smo zbrali na vzorcu 73 slovenskih organizacij, ki so odgovorile 

na postavljena vprašanja. Po koncu zbiranja podatkov smo te uredili in analizirali. Pri tem 

smo uporabili računalniški programski paket SPSS za programsko okolje Windows. V 

nadaljevanju smo izvedli statistične analize in teste, pri katerih smo preverjali predpostavke o 

vrednostih določenih parametrov vzorca na podlagi podatkov, ki nam jih je uspelo pridobiti 

od respondentov. Delež preučevanih organizacij, zajetih v raziskavo, ki je v letu 2008 

preseglo povprečno raven dodane vrednosti za dejavnost 55.1, je znašal 33 odstotkov. V kar 

67 odstotkih organizacij pa dodana vrednost v letu 2008 ni dosegla povprečne ravni.  

S preučevanjem razlik med skupinama (nadpovprečna in podpovprečna dodana vrednost) smo 

lahko testirali postavljene hipoteze. Po izvedeni analizi smo oblikovali vsebinske zaključke 

empirične raziskave: 

 V turističnih nastanitvenih obratih z doseženo dodano vrednostjo, višjo od povprečja, 

največji pomen za uspešno poslovanje pripisujejo dejstvu, da vsa odstopanja, reklamacije 

in probleme razrešujejo sproti in skupaj z zaposlenimi. Visoka povprečna stopnja 

strinjanja se pokaže tudi pri vprašanju rednega spremljanja in ocenjevanja zadovoljstva 

ter klime med zaposlenimi. Kot poglavitni dejavnik omenjajo pomen internega 

usposabljanja in skupnih projektov zaposlenih. Večinoma imajo izdelane tudi 

specifikacije posameznih del zaposlenih.  

 Ti nastanitveni obrati pripisujejo velik pomen tudi razvijanju orodij za dvig kakovosti in 

standardov proizvodov in storitev ter rednemu ocenjevanju doseganja ravni kakovosti v 

organizaciji (raziskave/ankete o zadovoljstvu gostov). Večinoma se odločajo za 

izoblikovanje svojega internega sistema in načrta za zagotavljanje kakovosti. Kot ključni 

dejavnik so opredelili tudi redno spremljanje postavljenih finančnih ciljev. Statistično 

značilna razlika se je tako pokazala pri vprašanjih glede načinov spremljanja izidov 

poslovanja. Pomembno je, da se spremljajo dnevno, saj se organizacije le tako 

pravočasno odzovejo na morebitna odstopanja od postavljenih ciljev. Investicije v 

kakovost pa so ocenili kot dobre in nujno potrebne za uspešno delovanje v prihodnosti. 

 Izidi strukturnih koeficientov so pokazali, da so ključni za uspešnost poslovanja in s tem 

višjo dodano vrednost štirje dejavniki, in sicer sodelovanje na tekmovanjih za nagrade za 

kakovost, uporaba modela odličnosti EFQM, organizacije naj imajo 

oddelek/referat/osebo, odgovorne za kakovost in opredeljeno strategijo ter cilje 

zagotavljanja kakovosti. S temi dejavniki opredelimo kar 84 odstotkov pojasnjene 

variance. 

Na podlagi tretjega dela vprašalnika, ki smo ga oblikovali z namenom vpogleda na trenutno 

stanje in razmišljanje managementa glede pomena določenih dejavnikov zagotavljanja 
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kakovosti. Anketirance smo spraševali tudi po načinih merjenja uspešnosti poslovanja ter o 

morebitnih zaznanih koristih glede vlaganja v kakovost. Ugotovili smo: 

 Poglavitni dejavniki pri zadovoljitvi potreb in želja gostov ter zagotovitvi kakovosti 

storitve so predvsem opravljena storitev, kot in ko gost to želi, komunikativnost in 

urejenost zaposlenih, urejenost nastanitvenega obrata (npr. da je soba lepo opremljena) 

ter ustrežljivost zaposlenih. 

 Pri opredeljevanju načina merjenja uspešnosti poslovanja nastanitvenega obrata ter kaj 

zanje predstavlja poslovni uspeh, so pri kazalnikih finančne narave izpostavili dobre 

poslovne izide, likvidnost poslovanja, doseženo donosnost investicij in doseženo dodano 

vrednost, za ključne kazalnike nefinančne narave pa zadovoljstvo in lojalnost gostov, 

prilagodljivost zaposlenih na spremembe, strokovnost zaposlenih, krepitev dolgoročnih 

partnerstev in čim manjše število reklamacij. Odgovori so tako pokazali, da si turistični 

nastanitveni obrati kot ključne postavljajo tako finančne kot nefinančne kazalnike in cilje. 

Še vedno zasledimo nekoliko večji poudarek pri postavljanju in doseganju finančnih 

kazalnikov in ciljev, a odstopanja niso velika.  

 Prednosti oziroma koristi, ki so jih anketiranci zaznali ob morebitni že vpeljani strategiji  

kakovosti, pa se kažejo predvsem v ocenah gostov glede kakovosti izdelkov in storitev, ki 

so iz leta v leto boljše, zmanjšanem številu reklamacij gostov nad opravljenimi storitvami 

ter  izboljšanem konkurenčnem položaju in tržnem deležu. 

Na podlagi predstavljenih izidov smo sprejeli sklep in nobene od postavljenih hipotez nismo v 

celoti ovrgli. Delno smo potrdili prvo in tretjo hipotezo, ki sta testirali vpliv kadrovskega in 

finančnega vidika managementa celovite kakovosti na višino dodane vrednosti poslovanja 

turističnih nastanitvenih obratov. Drugo hipotezo, ki je testirala vpliv organizacijskega vidika 

managementa celovite kakovosti, pa smo v celoti potrdili. Končne sklepe smo podkrepili tudi 

z izračunom centroida skupine, ki predstavlja aritmetično sredino diskriminantne 

spremenljivke v določeni skupini. Centroid prve skupine je v celoti v pozitivnem, centorid 

druge pa v negativnem polju (slika 3 in slika 4), kar pomeni, da se preučevani skupini glede 

na skupno delovanje vseh diskriminantnih spremenljivk pomembno razlikujeta.  

Da management celovite kakovosti vpliva na višino dodane vrednosti poslovanja turističnih 

nastanitvenih obratov, dodatno potrjujejo tudi številne raziskave drugih avtorjev, ki smo jih 

skozi celotno nalogo sproti navajali. 

Vsekakor se je treba zavedati dejstva, da izboljševanje kakovosti poslovanja v turističnih 

nastanitvenih obratih ni kratkoročen ukrep, temveč dolgotrajen proces. V Sloveniji se 

organizacije precej hitro navdušijo za razne novosti iz tujine, kar velja tudi za orodja uvajanja 

kakovosti in poslovne odličnosti, vendar se vanje ne poglobijo dovolj. Poleg tega jih 

navdušenje hitro mine. V nasprotju z odličnimi povprečne organizacije vse te sisteme 

uporabljajo kot muhe enodnevnice, zato so učinki slabi. Kljub precejšnjim težavam s kadri, 

organizacije managementu človeških virov posvečajo zelo malo pozornosti in pogosto ne 
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znajo ukrepati, da bi težave odpravili. Tudi v naši raziskavi smo prišli do podobnih 

ugotovitev. Za uspešno premostitev tovrstnih težav je izredno pomembna kakovost odnosov 

med vsemi zaposlenimi, saj se prek njih pretakajo informacije in nove ideje, kar je za uvajanje 

sprememb zelo pomembno.  

Z vključevanjem zaposlenih v programe izobraževanja in usposabljanja dokazano narašča tudi 

stopnja uspešnosti poskusov uvajanja izboljšav oziroma novosti. S tem pa narašča tudi 

kakovost izvajanja storitev. 

Pomemben izziv kadrovske funkcije je torej ugotoviti ustrezno raven raznolikosti, ki 

posamezniku in organizaciji omogoča optimalno izrabo kadrovskih zmogljivosti, hkrati pa 

določiti raven avtonomnosti odločanja in odgovornosti, ki jo imajo pri oblikovanju in 

izvajanju aktivnosti akterji kadrovske funkcije, torej managerji na vseh ravneh organizacije, 

neposredni vodje, zaposleni in kadrovski managerji (Zupan 2006, 3). 

Na podlagi izsledkov iz naše raziskave, številnih izkušenj strokovnjakov, ki delujejo na 

področju kakovosti in odličnosti poslovanja, ter pregledane literature smo oblikovali 

priporočila za doseganje trajnostne kakovosti organiziranja procesov za učinkovitejše 

poslovanje turističnih nastanitvenih obratov.  

S priporočili smo na enem mestu v zgoščeni obliki predstavili ključna področja, deležnike in 

potrebne dejavnosti za učinkovitejšo implementacijo managementa celovite kakovosti v 

turistično nastanitveno dejavnost. Poleg tega predstavljena priporočila omogočajo, da se 

zainteresirani nastanitveni obrati lahko priprav in postavitve internega sistema zagotavljanja 

kakovosti lotevajo sistematično in strukturirano. 

Managementa celovite kakovosti in odličnosti poslovanja ne moremo iskati le na papirju. Gre 

za realne in otipljive dosežke organizacije ter njeno prepričanje, da bo kakovost trajnostno 

dosežena tudi v prihodnosti. Če preglede drugih raziskav povežemo z našimi ugotovitvami, se 

pokaže, da je za uspešno poslovanje potrebnih več dejavnikov: voditeljstvo, organizacijska 

kultura, management zaposlenih, procesov in storitev, stalne izboljšave in drugi. Delujejo v 

soodvisnosti, vsak nastanitveni obrat pa mora sam najti optimalno razmerje med njimi. 

5.1 Prispevek k znanosti 

Z izvedbo raziskave smo na izbrani populaciji slovenskih turističnih nastanitvenih obratov 

preverili vpliv managementa celovite kakovosti na njihovo dodano vrednost poslovanja. To 

smo izvedli s pomočjo vprašalnika, pri čemer so lahko anketiranci vsako trditev ocenili od 1 

do 5. Trditve oziroma vprašanja smo skrbno izbrali na podlagi predhodno pregledane 

strokovne literature in raziskav s tega področja. Po opravljeni analizi in dobljenih izidih smo 

opredelili poglavitne dejavnike, ki vplivajo na kakovost opravljene storitve. Dejavnike smo 
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opredelili tudi ob predpostavki, da gre pri naši raziskavi za turistično nastanitveno dejavnost. 

Zanjo veljajo nekatere specifične značilnosti, ki jih pri drugih storitvenih panogah ni zaslediti.  

Prispevek k znanosti vidimo na več področjih. Najprej smo ugotovili, da imajo organizacije z 

višjo razvito stopnjo upravljanja managementa celovite kakovosti signifikantno pozitivne 

učinke na višino dodane vrednosti poslovanja. Dodatno smo pokazali, da na uspešnost 

poslovanja obrata signifikantno pozitivno vpliva predvsem odlično razvit organizacijski vidik 

managementa celovite kakovosti. Ta vidik bi lahko opredelili kot vezni člen upravljanja z 

managementom celovite kakovosti. Povezuje vse vpletene, na vseh ravneh in v vseh procesih 

izvajanja storitev nastanitvenega obrata. Glede na izsledke raziskave so ključni dejavniki 

zagotavljanja celovite kakovosti: 

 ločeno organiziran oddelek/referat ali oseba, odgovorni za kakovost, 

 natančno opredeljena strategija in jasni cilji turističnega nastanitvenega obrata, 

 poznavanje in uporaba metod, tehnik in orodij, ki se uporabljajo pri modelu odličnosti 

EFQM, ter 

 sodelovanje nastanitvenega obrata na različnih razpisih in tekmovanjih za nagrade 

doseganja celovite kakovosti poslovanja. 

Prispevek magistrske naloge vidimo tudi v tem, da bi ta spodbudila vse akterje turistične 

nastanitvene dejavnosti h konstruktivni presoji obravnavanih in sodobno naravnanih 

priporočil za doseganje višje ravni kakovosti poslovanja organizacije. Prispevati smo želeli 

tudi k enotnemu razumevanju pomena kakovosti poslovanja na dolgoročno uspešnost 

poslovanja nastanitvenega obrata. Dodaten prispevek vidimo še v ozaveščanju managementa 

slovenskih organizacij, ki se srečujejo z močno konkurenco v evropskem in svetovnem trgu, 

da bi oblikovale sebi primeren in prilagojen model ter strategijo celovitega upravljanja s 

kakovostjo in s tem izboljšale uspešnost poslovanja.  

Ugotovitve raziskave prispevajo tudi k razvoju družboslovnih znanosti in prihodnjim 

raziskovalcem ponujajo smernice za nadaljnje raziskave na tem področju. 

5.2 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Pri nadaljnjem raziskovanju managementa celovite kakovosti bi bilo smiselno, da bi si pri 

tovrstnih raziskavah že vnaprej zagotovili številčnejši odziv oziroma sodelovanje turističnih 

nastanitvenih obratov. Tako bi dobili več vhodnih informacij, s čimer bi bili izidi statistične 

analize zanesljivejši. Prav velikost preučevanega vzorca se je pri naši raziskavi pokazala kot 

glavna omejitev. Treba je upoštevati, da je v slovenskem prostoru izredno težko dobiti večji 

vzorec, saj odzivnost že ponavadi ni dobra, pa tudi sicer populacija ni velika. 

Raziskovanje bi lahko razširili tudi zunaj meja Slovenije in zbrali podatke s širšega območja 

EU. Tako bi lahko opravili primerjavo stopnje zrelosti managementa celovite kakovosti in 
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vplivov na višino dodane vrednosti poslovanja med slovenskimi in drugimi evropskimi 

nastanitvenimi obrati. Na podlagi primerjave bi bila smiselna tudi dopolnitev modela 

odličnosti EFQM, prirejenega posebej za turistični nastanitveni sektor. 

Poleg raziskave pri zaposlenih v turističnih nastanitvenih obratih bi se lahko hkrati izvajala še 

raziskava pri gostih. Tako bi dobili odgovore, ali tudi oni storitve slovenskih hotelskih 

organizacij vidijo kot kakovostne; šele tako bi lahko raven dosežene kakovosti bolj objektivno 

ovrednotili. Naredili bi lahko tudi raziskavo o tem, kako posamezni dejavniki vplivajo na 

zaposlene in kako jih motivirati, da ti svoje storitve opravljajo kakovostno in se v celoti 

predajo delu v nastanitvenem obratu. 

S primerjalno analizo med turistično nastanitveno dejavnostjo in drugimi storitvenimi 

dejavnostmi bi lahko prišli do zanimivih ugotovitev, kako je v teh dejavnostih razvit 

management celovite kakovosti, in (mogoče) tudi do drugačnih pristopov motiviranja 

zaposlenih za njeno doseganje. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. DEL 

SD1) Vrsta organizacije:   

a)  s. p. (samostojni podjetnik)  

b)  d. o. o. (družba z omejeno odgovornostjo)  

c)  d. d. (delniška družba)  

d)  drugo _______________  

  

SD2) V kateri statistični regiji Slovenije je sedež vaše organizacije oz. nastanitveni obrat: 
  (Obkrožite samo en odgovor.) 

a) Pomurska regija 

b) Podravska regija 

c) Koroška regija 

d) Savinjska regija 

e) Zasavska regija 

f) Spodnjeposavska regija 

g) Jugovzhodna Slovenija 

h) Osrednjeslovenska regija 

i) Gorenjska regija 

j) Notranjsko-kraška regija 

k) Goriška regija 

l) Obalnokraška regija 

SD3) Velikost organizacije glede na število zaposlenih:  

(Obkrožite število.) 

1- veliko (več kot 201 zaposlen)     2- srednje (51-200 zaposlenih)       3- majhno/mikro (do 50 zaposlenih) 

SD4) Vrsta nastanitvenega obrata: 

(Obkrožite število pred skupino nastanitvenega obrata.) 

1. skupina:  Hotelska podjetja/ hoteli: počitniški, poslovni/kongresni, prehodni, počitniški in poslovni 

2. skupina: Motel, penzion, apartma, turistična kmetija 

3. skupina: Drugo ___________   

SD5) Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v gostinskih nastanitvenih obratih v letu 2008 

je znašala 29.666,00 EUR. V Vašem podjetju je bila dodana vrednost na zaposlenega v letu 2008: 

(Obkrožite število.) 

1 - višja 2 - nižja  

Skupna dodana vrednost v letu 2008 _____________________ 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Pomurska_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Podravska_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Koro%C5%A1ka_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Savinjska_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zasavska_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Spodnjeposavska_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jugovzhodna_Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Osrednjeslovenska_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gorenjska_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Notranjsko_-_kra%C5%A1ka_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gori%C5%A1ka_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Obalno_-_kra%C5%A1ka_regija
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2. DEL: VPRAŠANJA O VIDIKIH ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 

(1. kadrovski, 2. organizacijski in 3. finančni) 

1. Kadrovski vidik (sklop št. 1) 
Odgovor: (1 – sploh ne drži; 

5 – drži v celoti 

1.1 V organizaciji imamo: oddelek/referat/osebo, odgovorne za kadre 1 2 3 4 5 

1.2 Redno spremljamo in ocenjujemo zadovoljstvo ter klimo med 

zaposlenimi 
1 2 3 4 5 

1.3 Vsak zaposlen ima razdelan individualni načrt za izboljšanje 

kakovosti svojega dela 
1 2 3 4 5 

1.4 Interno usposabljanje in skupni projekti zaposlenih so stalnica naše 

organizacije  
1 2 3 4 5 

1.5 Osnovni cilj organizacije predstavlja pripadnost zaposlenih 

organizaciji 
1 2 3 4 5 

1.6 Sodelovanje zaposlenih pri odločanju je pomembna prioriteta 

vodstva organizacije  
1 2 3 4 5 

1.7 Specifikacije posameznih del v naši organizaciji so izdelane 1 2 3 4 5 

1.8 Pretok informacij (horizontalno, vertikalno in prečno) v našem 

podjetju je dober  
1 2 3 4 5 

1.9 Sodelovanje z dobavitelji in drugimi zunanjimi sodelavci je na 

visoki ravni   
1 2 3 4 5 

1.10 Spodbujamo samoocenjevanje dela zaposlenih na vseh ravneh 

izvajanja storitev  
1 2 3 4 5 

1.11 Vsa odstopanja, reklamacije, probleme razrešujemo sproti in skupaj 

z zaposlenimi  
1 2 3 4 5 

 

2. Organaizacijski vidik (sklop št. 2) 
Odgovor: (1 – sploh ne drži; 

5 – drži v celoti 

2.1 V organizaciji imamo: oddelek/referat/osebo, odgovorne za 

kakovost 
1 2 3 4 5 

2.2 Znotraj organizacije imamo natančno opredeljeno strategijo in cilje 

zagotavljanja kakovosti 
1 2 3 4 5 

2.3 Osnovni cilj organizacije predstavlja zadovoljstvo in lojalnost 

gostov  
1 2 3 4 5 

2.4 Vpeljan imamo sistem vodenja kakovosti (ki jih narekujejo 

standardi kakovosti ISO)  
1 2 3 4 5 

2.5 Uporabljamo model poslovne odličnosti (EFQM)  1 2 3 4 5 

2.6 Imamo izoblikovan svoj interni sistem in načrt zagotavljanja 

kakovosti  
1 2 3 4 5 

2.7 Sodelujemo na tekmovanjih za nagrade za kakovost 1 2 3 4 5 

2.8 Udeležujemo se seminarjev/delavnic/konferenc in usposabljanj na 

temo kakovosti/odličnosti  
1 2 3 4 5 

2.9 Redno izvajamo ocenjujemo stanje doseganja ravni kakovosti v 

organizaciji (raziskave/ankete o zadovoljstvu gostov …) 
1 2 3 4 5 

2.10 V organizaciji imamo razvita orodja za dvig kakovosti in 

standardov produktov in storitev 
1 2 3 4 5 

2.11 Prioriteta organizacije je doseganje postavljenih nefinančnih ciljev 

pred finančnimi  
1 2 3 4 5 
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3. Finančni vidik (sklop št. 3) 
Odgovor: (1 – sploh ne drži; 

5 – drži v celoti 

3.1 V sklopu strategije organizacije imamo točno določeno višino 

sredstev za zagotavljanje kakovosti, ki je na letni ravni ne smemo 

prekoračiti 

1 2 3 4 5 

3.2 Na kakovost opravljene storitve vpliva višina cene za opravljeno 

storitev 
1 2 3 4 5 

3.3 Pri oblikovanju cen izdelkov in storitev uporabljamo prihodkovni 

management (cene izdelkov in storitev oblikujemo na podlagi 

informacij o zasedenosti iz preteklih obdobij) 

1 2 3 4 5 

3.4 Osnova za merjenje (osnovno merilo/cilj) uspešnosti poslovanja 

predstavlja podatek o doseženi dodani vrednosti 
1 2 3 4 5 

3.5 Izide poslovanja spremljamo in prikazujemo po enotno sprejetem 

sistemu USALI 
1 2 3 4 5 

3.6 Finančne cilje merimo s pomočjo benchmarkinga (primerjava 

finančnih in drugih izkazov z izkazi konkurentov)  
1 2 3 4 5 

3.7 Finančne cilje merimo s pomočjo plana in realizacije (dosežen 

dobiček, tržni delež, dodana vrednost v primerjavi z načrtovanim) 
1 2 3 4 5 

3.8 Danes je nujno treba investirati v programe za izboljšanje 

kakovosti storitev 
1 2 3 4 5 

3.9 Stroški, ki nastajajo zaradi napak pri izvajanju storitev, so večji  kot 

stroški programov kakovosti    
1 2 3 4 5 

3.10 Spremljanje realizacije postavljenih finančnih ciljev poteka dnevno 

skozi vse leto 
1 2 3 4 5 

3.11 Prioriteta organizacije je doseganje postavljenih finančnih ciljev 

pred nefinančnimi   
1 2 3 4 5 

 

3. DEL: SPLOŠNA VPRAŠANJA GLEDE DEJAVNIKOV KAKOVOSTI, CILJEV 

POSLOVANJA in ZAZNAVANJA KAKOVOSTI 

4. 
Da je storitev kakovostno izvedena, je pomembno:  
(1 – Sploh ni pomembno, 2 – Ni pomembno, 3 – Je in ni pomembno, 4 – Pomembno, 5 – Zelo pomembno) 

4.1 Da je storitev opravljena kot in ko to gost želi 1 2 3 4 5 

4.2 Katere kategorije je naš hotel/nastanitveni obrat 1 2 3 4 5 

4.3 Kako visoka je cena opravljene storitve 1 2 3 4 5 

4.4 Urejenost nastanitvenega obrata, npr. da je soba lepo opremljena  1 2 3 4 5 

4.5 Dobra gastronomska ponudba 1 2 3 4 5 

4.6 Da ima organizacija jasno opredeljena interna merila za kakovostno 

izvedene storitve 
1 2 3 4 5 

4.7 Da imamo obilo dopolnilne ponudbe/raznolike ponudbe  1 2 3 4 5 

4.8 Da je storitev vsakič opravljena na isti ravni 1 2 3 4 5 

4.9 Da zaposlujemo, ki so kvalificirani za opravljanje svojega dela 1 2 3 4 5 

4.10 Da so za delo izbrani ljudje z najboljšimi referencami  1 2 3 4 5 

4.11 Komunikativnost in urejenost zaposlenih  1 2 3 4 5 

4.12 Ustrežljivost zaposlenih 1 2 3 4 5 

4.13 Neprestano izobraževanje/usposabljanje zaposlenih  1 2 3 4 5 
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4.14 Lokacija nastanitvenega obrata 1 2 3 4 5 

4.15 Naravne danosti  1 2 3 4 5 

 

5. 
Ocenite pomembnost navedenih ciljev organizacije:  
(1 – Sploh ni pomembno, 2 – Ni pomembno, 3 – Je in ni pomembno, 4 – Pomembno, 5 – Zelo pomembno) 

5.1 Dobri poslovni izidi 1 2 3 4 5 

5.2 Likvidnost  1 2 3 4 5 

5.3 Nižji stroški poslovanja  1 2 3 4 5 

5.4 Rast prihodkov  1 2 3 4 5 

5.5 Dosežen dobiček  1 2 3 4 5 

5.6 Dosežena donosnost investicij  1 2 3 4 5 

5.7 Dosežen tržni delež  1 2 3 4 5 

5.8 Dosežena dodana vrednost  1 2 3 4 5 

5.9 Zadovoljstvo gostov 1 2 3 4 5 

5.10 Lojalnost gostov  1 2 3 4 5 

5.11 Dober ugled organizacije 1 2 3 4 5 

5.12 Prilagodljivost zaposlenih na spremembe 1 2 3 4 5 

5.13 Strokovnost zaposlenih 1 2 3 4 5 

5.14 Pripadnost zaposlenih organizaciji 1 2 3 4 5 

5.15 Krepitev dolgoročnih partnerstev 1 2 3 4 5 

5.16 Čim manjše število reklamacij 1 2 3 4 5 

5.17 Širitev dejavnosti in osvajanje novih trgov 1 2 3 4 5 

5.18 Prispevek k razvoju občine ali lokalni skupnosti 1 2 3 4 5 

 

6. 

Prednosti oziroma koristi, ki ste jih zaznali z vpeljavo enotne/načrtne strategije 

kakovosti znotraj organizacije: 
(Če v razvoj kakovosti ne vlagate, prosimo, pustite prazno.) 1 – Izidi se niso spremenili (nismo zaznali); 5 – Izidi so se 
spremenili v celoti (zaznali ogromno spremembo) 

6.1 Povečanje dodane vrednosti organizacije 1 2 3 4 5 

6.2 Pospešeno/hitrejše vračanje naložb  1 2 3 4 5 

6.3 Povečanje produktivnosti dela zaposlenih  1 2 3 4 5 

6.4 Prihranki pri stroških zaradi manjšega menjavanja zaposlenih  1 2 3 4 5 

6.5 Zmanjšano število reklamacij gostov nad opravljenimi storitvami 1 2 3 4 5 

6.6 Okrepil se je ugled organizacije in okolja, ki mu pripadamo 1 2 3 4 5 

6.7 Izboljšal se je naš konkurenčni položaj/tržni delež 1 2 3 4 5 

6.8 Ocene naših gostov glede kakovosti naših izdelkov in storitev so iz 

leta v leto boljše 

1 2 3 4 5 
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IZIDI STATISTIČNE OBDELAVE PODATKOV 

1. DEL: ODGOVORI NA SPLOŠNI DEL 

SD1) Vrsta organizacije:   

 

Frekvenca Odstotek 

d. d. 12 16,4 

d. o. o. 36 49,3 

s. p. 18 24,7 

drugo 7 9,6 

 

SD2) Statistična regija nastanitvenega obrata 

  Frekvenca Odstotek 

Pomurska regija  6 8,2 

Podravska regija  3 4,1 

Koroška regija  2 2,7 

Savinjska regija  6 8,2 

Zasavska regija  1 1,4 

Spodnjeposavska regija  2 2,7 

Jugovzhodna Slovenija  11 15,1 

Osrednjeslovenska regija  15 21,9 

Gorenjska regija  9 12,3 

Notranjsko-kraška regija  4 5,5 

Goriška regija  5 6,8 

Obalno-kraška regija 9 12,3 

 

SD3) Velikost organizacije glede na število zaposlenih 

  Frekvenca Odstotek 

Majhna 58 79,5 

Srednja 7 9,6 

Velika 8 11,0 

 

SD4) Vrsta nastanitvenega obrata 

  Frekvenca Odstotek 

Hotelska podjetja/ hoteli 50 68,5 

Motel, Penzion, Apartma, Turistična kmetija 15 20,5 

Drugo 8 11,0 

 

SD5) Struktura organizacij glede na doseženo povprečno dodano vrednost v letu 2008 

  Frekvenca Odstotek 

Nadpovprečna DV 24 32,9 

Podpovprečna DV 49 67,1 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Pomurska_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Podravska_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Koro%C5%A1ka_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Savinjska_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zasavska_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Spodnjeposavska_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Jugovzhodna_Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Osrednjeslovenska_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gorenjska_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Notranjsko_-_kra%C5%A1ka_regija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gori%C5%A1ka_regija
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2. DEL: ODGOVORI NA VPRAŠANJA O VIDIKIH ZAGOTAVLJANJA 

KAKOVOSTI 

(1. kadrovski, 2. organizacijski in 3. finančni) 

1. sklop: Kadrovski vidik zagotavljanja kakovosti pri nastanitvenih obratih. 

 

Najnižja 

stopnja 

strinjanja 

Najvišja 

stopnja 

strinjanja 

Povprečna 

stopnja 

strinjanja 

Std. 

odklon 

Koef. 

variabilnosti 

1.1 V organizaciji imamo: oddelek/referat/osebo, 

odgovorne za kadre 

1 5 3,45 1,424 0,413 

1.2 Redno spremljamo in ocenjujemo zadovoljstvo ter 

klimo med zaposlenimi 

1 5 4,03 0,942 0,234 

1.3 Vsak zaposlen ima razdelan individualni načrt za 

izboljšanje kakovosti svojega dela 

1 5 2,34 1,096 0,468 

1.4 Interno usposabljanje in skupni projekti zaposlenih 

so stalnica naše organizacije 

2 5 3,51 0,899 0,256 

1.5 Osnovni cilj organizacije predstavlja pripadnost 

zaposlenih organizaciji 

2 5 3,32 0,780 0,235 

1.6 Sodelovanje zaposlenih pri odločanju je 

pomembna prioriteta vodstva organizacije 

1 5 2,89 1,253 0,434 

1.7 Specifikacije posameznih del v naši organizaciji so 

izdelane 

2 5 3,55 0,834 0,235 

1.8 Pretok informacij (horizontalno, vertikalno in 

prečno) je v naši organizaciji  dober 

1 5 3,55 0,708 0,200 

1.9 Sodelovanje z dobavitelji in drugimi zunanjimi 

sodelavci je na visoki ravni 

1 5 3,38 0,738 0,218 

1.10 Spodbujamo samoocenjevanje dela zaposlenih na 

vseh ravneh izvajanja storitev 

1 5 2,60 1,077 0,414 

1.11 Vsa odstopanja, reklamacije, probleme 

razrešujemo sproti in skupaj z zaposlenimi 

1 5 3,92 0,983 0,251 

 

2. sklop: Organizacijski vidik zagotavljanja kakovosti pri nastanitvenih obratih. 

  
Najnižja 

stopnja 

strinjanja 

Najvišja 

stopnja 

strinjanja 

Povprečna 

stopnja 

strinjanja 

Std. 

odklon 

Koef. 

variabilnosti 

2.1 V organizaciji imamo: oddelek/referat/osebo, 

odgovorne za kakovost 

1 5 3,38 1,04 0,306 

2.2 Znotraj organizacije imamo natančno opredeljeno 

strategijo ter cilje zagotavljanja kakovosti 

1 5 3,34 1,04 0,312 

2.3 Osnovni cilj organizacije predstavlja zadovoljstvo 

ter lojalnost gostov 

1 5 3,37 0,99 0,295 

2.4 Vpeljan imamo sistem vodenja kakovosti (ki jih 

narekujejo standardi kakovosti ISO) 

1 5 2,99 1,38 0,462 

2.5 Uporabljamo model poslovne odličnosti (EFQM) 1 5 2,34 1,31 0,561 

2.6 Imamo izoblikovan svoj interni sistem ter načrt 

zagotavljanja kakovosti 

1 5 3,77 1,32 0,350 

2.7 Sodelujemo na tekmovanjih za nagrade za 

kakovost 

1 5 2,37 1,31 0,552 

2.8 Udeležujemo se seminarjev/delavnic/konferenc in 

usposabljanja na temo kakovosti/odličnosti 

1 5 3,44 1,01 0,295 

2.9 Redno ocenjujemo stanje doseganja ravni 

kakovosti v organizaciji (raziskave/ankete o 

zadovoljstvu gostov …) 

1 5 3,97 0,94 0,237 

2.10 V organizaciji imamo razvita orodja za dvig 

kakovosti in standardov izdelkov in storitev 

1 5 3,68 1,28 0,347 

2.11 Prioriteta organizacije je doseganje postavljenih 

nefinančnih ciljev pred finančnimi 

1 5 3,71 0,96 0,260 
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3. sklop: Finančni vidik zagotavljanja kakovosti pri nastanitvenih obratih. 

 

Najnižja 

stopnja 

strinjanja 

Najvišja 

stopnja 

strinjanja 

Povprečna 

stopnja 

strinjanja 

Std. 

odklon 

Koef. 

variabilnosti 

3.1 V sklopu strategije organizacije imamo točno 

določeno višino sredstev za zagotavljanje kakovosti, ki 

je na letni ravni ne smemo prekoračiti 

1 5 3,04 0,920 0,302 

3.2 Na kakovost opravljene storitve vpliva višina cene 

za opravljeno storitev 

1 5 2,68 1,039 0,387 

3.3 Pri oblikovanju cen izdelkov in storitev 

uporabljamo prihodkovni management (cene 

proizvodov in storitev oblikujemo na podlagi 

informacij zasedenosti iz preteklih obdobij) 

1 5 3,66 1,003 0,274 

3.4 Osnova za merjenje (osnovno merilo/cilj) 

uspešnosti poslovanja predstavlja podatek o doseženi 

dodani vrednosti 

1 5 3,74 0,800 0,214 

3.5 Izide poslovanja spremljamo in prikazujemo po 

enotno sprejetem sistemu USALI 

2 5 3,51 0,766 0,218 

3.6 Finančne cilje merimo s pomočjo benchmarkinga 

(primerjava finančnih in drugih izkazov z izkazi 

konkurentov) 

1 5 2,52 1,144 0,454 

3.7 Finančne cilje merimo s pomočjo plana in 

realizacije (dosežen dobiček, tržni delež, dodana 

vrednost  v primerjavi z načrtovanim) 

1 5 4,08 0,846 0,207 

3.8 Danes je nujno treba investirati v programe za 

izboljšanje kakovosti storitev 

1 5 3,88 0,927 0,239 

3.9 Stroški, ki nastajajo zaradi napak pri izvajanju 

storitev, so večji kot stroški programov kakovosti 

1 5 3,51 1,132 0,323 

3.10 Spremljanje realizacije postavljenih finančnih 

ciljev poteka dnevno skozi celo leto 

1 5 3,92 0,846 0,216 

3.11 Prioriteta organizacije je doseganje postavljenih 

finančnih ciljev pred nefinančnimi 

1 5 3,19 1,076 0,337 
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3. DEL: ODGOVORI NA SPLOŠNA VPRAŠANJA GLEDE DEJAVNIKOV 

KAKOVOSTI, CILJEV POSLOVANJA ter ZAZNAVANJA KAKOVOSTI 

4. Da je storitev kakovostno opravljena, je potrebno: 

 

Najnižja 

stopnja 

strinjanja 

Najvišja 

stopnja 

strinjanja 

Povprečna 

stopnja 

strinjanja 

Std. 

odklon 

Koef. 

variabilnosti 

4.1 Da je storitev opravljena kot in ko to gost želi 4 5 4,59 0,495 0,108 

4.2 Katere kategorije je naš hotel/nastanitveni obrat 1 5 2,77 0,979 0,354 

4.3 Kako visoka je cena opravljene storitve 1 5 2,59 0,984 0,380 

4.4 Urejenost nastanitvenega obrata, npr. da je soba 

lepo opremljena 

3 5 4,11 0,698 0,170 

4.5 Dobra gastronomska ponudba 2 5 3,67 0,647 0,176 

4.6 Da ima organizacija jasno opredeljena interna 

merila za kakovostno izvedene storitve 

2 5 3,74 0,646 0,173 

4.7 Da imamo obilo dopolnilne ponudbe/raznolike 

ponudbe 

1 5 3,49 0,959 0,275 

4.8 Da je storitev vsakič opravljena na isti ravni 2 5 4,05 0,621 0,153 

4.9 Da zaposlujemo ljudi, ki so kvalificirani za 

opravljanje svojega dela 

1 5 3,44 0,913 0,265 

4.10 Da so za delo izbrani ljudje z najboljšimi 

referencami 

2 5 3,84 0,646 0,168 

4.11 Komunikativnost in urejenost zaposlenih 4 5 4,49 0,503 0,112 

4.12 Ustrežljivost zaposlenih 3 5 4,19 0,659 0,157 

4.13 Neprestano izobraževanje/usposabljanje 

zaposlenih 

2 5 3,96 0,753 0,190 

4.14 Lokacija nastanitvenega obrata 2 5 3,58 0,815 0,228 

4.15 Naravne danosti 1 5 3,22 0,932 0,289 

 

5. Pomembnost ciljev poslovanja 

 

Najnižja 

stopnja 

strinjanja 

Najvišja 

stopnja 

strinjanja 

Povprečna 

stopnja 

strinjanja 

Std. 

odklon 

Koef. 

variabilnosti 

5.1 Dobri poslovni izidi 3 5 4,22 0,559 0,132 

5.2 Likvidnost  3 5 4,10 0,605 0,148 

5.3 Nižji stroški poslovanja 3 5 3,51 0,604 0,172 

5.4 Rast prihodkov  3 5 4,27 0,559 0,131 

5.5 Dosežen dobiček  2 5 3,52 0,868 0,246 

5.6 Dosežena donosnost investicij  2 5 3,81 0,700 0,184 

5.7 Dosežen tržni delež  2 5 3,25 0,778 0,240 

5.8 Dosežena dodana vrednost   3 5 3,89 0,636 0,163 

5.9 Zadovoljstvo gostov 3 5 4,64 0,510 0,110 

5.10Lojalnost gostov  4 5 4,58 0,498 0,109 

5.11Dober ugled organizacije 3 5 4,16 0,601 0,144 

5.12 Prilagodljivost zaposlenih na spremembe 3 5 4,38 0,543 0,124 

5.13 Strokovnost zaposlenih 3 5 4,08 0,571 0,140 

5.14 Pripadnost zaposlenih organizaciji 2 5 3,92 0,759 0,194 

5.15 Krepitev dolgoročnih partnerstev 2 5 4,00 0,687 0,172 

5.16 Čim manjše število reklamacij 2 5 4,03 0,881 0,219 

5.17 Širitev dejavnosti in osvajanje novih trgov 1 5 3,21 0,881 0,275 

5.18 Prispevek k razvoju občine ali lokalni skupnosti 1 5 3,29 0,841 0,256 
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6. Zaznavanje kakovosti 

 

Najnižja 

stopnja 

strinjanja 

Najvišja 

stopnja 

strinjanja 

Povprečna 

stopnja 

strinjanja 

Std. 

odklon 

Koef. 

variabilnosti 

6.1 Povečanje dodane vrednosti organizacije 1 5 3,36 1,07 0,319 

6.2 Pospešeno/hitrejše vračanje naložb  1 5 2,95 1,01 0,344 

6.3 Povečanje produktivnosti dela zaposlenih  1 5 3,04 0,89 0,292 

6.4 Prihranki pri stroških zaradi manjšega menjavanja 

zaposlenih  

1 5 3,01 0,99 0,329 

6.5 Zmanjšano število reklamacij gostov nad 

opravljenimi storitvami 

2 5 3,62 0,72 0,199 

6.6 Okrepil se je ugled organizacije in okolja, ki mu 

pripadamo 

1 5 3,44 1,04 0,303 

6.7 Izboljšal se je naš konkurenčni položaj/tržni delež 1 5 3,52 1,17 0,332 

6.8 Ocene naših gostov glede kakovosti naših izdelkov 

in storitev so iz leta v leto boljše 

3 5 4,12 0,80 0,194 
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IZPIS FAKTORSKE ANALIZE V CELOTI 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,487 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1471,218 

df 528 

Sig. 0,000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

1.1(KV) 0,744 0,333 

1.2 0,272 0,004 

1.3 0,563 0,178 

1.4 0,628 0,175 

1.5 0,514 0,082 

1.6 0,841 0,474 

1.7 0,745 0,086 

1.8 0,606 0,037 

1.9 0,498 0,028 

1.10 0,480 0,030 

1.11 0,559 0,130 

2.1(OV) 0,938 0,467 

2.2 0,934 0,411 

2.3 0,965 0,239 

2.4 0,839 0,409 

2.5 0,921 0,556 

2.6 0,955 0,599 

2.7 0,917 0,568 

2.8 0,964 0,265 

2.9 0,817 0,206 

2.10 0,949 0,541 

2.11 0,513 0,092 

3.1(FV) 0,341 0,012 

3.2 0,614 0,101 

3.3 0,514 0,182 

3.4 0,702 0,114 

3.5 0,597 0,081 

3.6 0,679 0,272 

3.7 0,836 0,142 

3.8 0,767 0,283 

3.9 0,587 0,161 

3.10 0,738 0,194 

3.11 0,498 0,063 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 5,524 16,738 16,738 4,870 14,758 14,758 4,279 12,965 12,965 

2 3,271 9,913 26,651 2,645 8,016 22,774 3,237 9,809 22,774 

3 2,337 7,083 33,734       

4 2,126 6,444 40,178       

5 1,891 5,731 45,909       

6 1,792 5,429 51,338       

7 1,768 5,357 56,694       

8 1,640 4,970 61,664       

9 1,439 4,362 66,026       

10 1,321 4,003 70,029       

11 1,170 3,545 73,574       

12 1,030 3,120 76,695       

13 1,010 3,060 79,754       

14 0,780 2,365 82,119       

15 0,758 2,298 84,417       

16 0,685 2,075 86,492       

17 0,627 1,899 88,392       

18 0,596 1,807 90,199       

19 0,500 1,515 91,714       

20 0,480 1,453 93,168       

21 0,426 1,290 94,457       

22 0,404 1,223 95,681       

23 0,346 1,050 96,731       

24 0,269 0,815 97,545       

25 0,211 0,641 98,186       

26 0,165 0,500 98,686       

27 0,139 0,421 99,107       

28 0,102 0,309 99,416       

29 0,064 0,194 99,610       

30 0,060 0,182 99,792       

31 0,030 0,092 99,884       

32 0,023 0,070 99,954       

33 0,015 0,046 100,000       

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 



Priloga 3 

 

 



Priloga 3 

 

 
Factor Matrix

a
 

 
Factor 

1 2 

2.7 0,684 0,316 

2.1(OV) 0,675 0,108 

2.2 0,631 0,113 

2.5 0,630 0,400 

2.6 0,566 -0,528 

2.10 0,526 -0,514 

3.6 0,515 -0,082 

2.8 0,490 0,156 

2.3 0,466 0,148 

1.3 0,403 0,124 

3.8 0,399 0,351 

1.4 0,380 0,174 

3.9 0,378 -0,133 

2.9 0,373 -0,258 

3.3 0,370 0,213 

3.10 0,363 0,248 

3.4 0,334 -0,055 

3.7 0,294 -0,236 

2.11 0,293 -0,076 

3.2 -0,277 0,156 

1.7 0,271 0,112 

3.5 0,268 0,092 

1.5 0,260 0,118 

1.6 -0,142 0,674 

2.4 -0,128 0,627 

1.1(KV) 0,385 -0,431 

1.11 0,126 -0,338 

3.11 0,110 0,225 

1.8 -0,013 0,192 

1.9 0,098 0,137 

1.10 0,116 -0,127 

3.1(FV) -0,058 -0,094 

1.2 -0,002 -0,063 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 2 factors extracted. 5 iterations required. 
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Rotated Factor Matrix
a
 

 
Factor 

1 2 

2.7 0,749 0,082 

2.5 0,745 -0,018 

2.1(OV) 0,634 0,255 

2.2 0,599 0,229 

3.8 0,523 -0,095 

2.8 0,500 0,119 

2.3 0,476 0,114 

3.10 0,439 -0,025 

3.3 0,427 0,008 

1.4 0,415 0,047 

1.3 0,409 0,101 

3.6 0,399 0,336 

1.7 0,290 0,044 

1.5 0,284 0,033 

3.5 0,278 0,059 

3.4 0,258 0,219 

3.11 0,210 -0,136 

1.9 0,155 -0,067 

3.1(FV) -0,099 0,051 

2.6 0,213 0,744 

2.10 0,186 0,712 

1.6 0,225 -0,651 

2.4 0,213 -0,603 

1.1(KV) 0,108 0,567 

2.9 0,187 0,413 

1.11 -0,066 0,354 

3.7 0,130 0,354 

3.9 0,255 0,309 

3.2 -0,157 -0,277 

2.11 0,212 0,216 

1.8 0,088 -0,171 

1.10 0,034 0,168 

1.2 -0,034 0,053 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 



Priloga 3 

 

Factor Transformation Matrix 

Factor 1 2 

1 0,857 0,516 

2 0,516 -0,857 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.   

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

 

Factor Analysis 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,638 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 919,344 

df 136 

Sig. 0,000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

1.1(KV) 0,618 0,464 

1.3 0,374 0,180 

1.4 0,303 0,163 

1.6 0,761 0,312 

2.1(OV) 0,892 0,479 

2.2 0,895 0,441 

2.3 0,924 0,234 

2.4 0,727 0,317 

2.5 0,897 0,591 

2.6 0,934 0,835 

2.7 0,896 0,619 

2.8 0,923 0,271 

2.9 0,240 0,100 

2.10 0,926 0,745 

3.3 0,147 0,108 

3.8 0,580 0,276 

3.10 0,553 0,191 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 4,519 26,585 26,585 3,971 23,358 23,358 3,716 21,857 21,857 

2 2,829 16,639 43,224 2,355 13,852 37,211 2,610 15,353 37,211 

3 1,785 10,498 53,722       

4 1,664 9,786 63,508       

5 1,363 8,018 71,526       

6 1,055 6,208 77,734       

7 0,814 4,789 82,523       

8 0,778 4,576 87,099       

9 0,641 3,769 90,868       

10 0,591 3,478 94,346       

11 0,383 2,251 96,597       

12 0,240 1,413 98,010       

13 0,139 0,816 98,826       

14 0,080 0,473 99,299       

15 0,050 0,294 99,593       

16 0,036 0,213 99,806       

17 0,033 0,194 100,000       

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Factor Matrix
a
 

 
Factor 

1 2 

2.7 0,741 0,265 

2.5 0,696 0,326 

2.1(OV) 0,682 0,118 

2.2 0,651 0,127 

2.8 0,483 0,193 

2.3 0,453 0,170 

3.8 0,449 0,273 

1.3 0,409 0,111 

3.10 0,397 0,184 

1.4 0,384 0,127 

3.3 0,302 0,131 

2.9 0,297 -0,109 

2.6 0,569 -0,716 

2.10 0,530 -0,681 

1.1(KV) 0,379 -0,566 

2.4 -0,066 0,559 

1.6 -0,061 0,555 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 2 factors extracted. 9 iterations required. 
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Rotated Factor Matrix
a
 

 
Factor 

1 2 

2.7 0,785 0,051 

2.5 0,768 -0,023 

2.1(OV) 0,673 0,162 

2.2 0,648 0,142 

3.8 0,521 -0,072 

2.8 0,520 0,015 

2.3 0,483 0,024 

3.10 0,437 -0,011 

1.3 0,419 0,061 

1.4 0,403 0,036 

3.3 0,329 0,000 

2.9 0,229 0,218 

2.6 0,238 0,883 

2.10 0,216 0,836 

1.1(KV) 0,123 0,670 

2.4 0,161 -0,539 

1.6 0,164 -0,534 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 
Factor Transformation Matrix 

Factor 1 2 

1 0,918 0,397 

2 0,397 -0,918 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.   

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

 

Factor Analysis 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,625 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 900,033 

df 105 

Sig. 0,000 
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Communalities 

 Initial Extraction 

1.1(KV) 0,618 0,479 

1.3 0,372 0,180 

1.4 0,294 0,163 

1.6 0,746 0,262 

2.1(OV) 0,889 0,471 

2.2 0,894 0,439 

2.3 0,922 0,232 

2.4 0,724 0,277 

2.5 0,896 0,592 

2.6 0,933 0,887 

2.7 0,894 0,622 

2.8 0,922 0,268 

2.10 0,924 0,799 

3.8 0,576 0,273 

3.10 0,553 0,194 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

 
Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 4,318 28,787 28,787 3,798 25,317 25,317 3,570 23,803 23,803 

2 2,785 18,564 47,351 2,343 15,617 40,934 2,570 17,131 40,934 

3 1,711 11,404 58,755       

4 1,649 10,991 69,746       

5 1,237 8,249 77,995       

6 1,048 6,988 84,983       

7 0,680 4,531 89,514       

8 0,593 3,955 93,469       

9 0,392 2,613 96,082       

10 0,241 1,605 97,687       

11 0,145 0,965 98,652       

12 0,081 0,539 99,191       

13 0,051 0,337 99,527       

14 0,038 0,250 99,777       

15 0,033 0,223 100,000       

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Factor Matrix

a
 

 
Factor 

1 2 

2.7 0,741 0,270 

2.5 0,697 0,327 

2.1(OV) 0,670 0,150 

2.2 0,644 0,158 

2.8 0,477 0,201 

2.3 0,449 0,175 

3.8 0,443 0,277 

1.3 0,404 0,128 

3.10 0,395 0,195 

1.4 0,379 0,140 

2.6 0,589 -0,735 

2.10 0,552 -0,703 

1.1(KV) 0,389 -0,572 

2.4 -0,069 0,522 

1.6 -0,058 0,509 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 2 factors extracted. 9 iterations required. 
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Rotated Factor Matrix
a
 

 
Factor 

1 2 

2.7 0,787 0,045 

2.5 0,769 -0,025 

2.1(OV) 0,675 0,127 

2.2 0,654 0,109 

2.8 0,518 0,004 

3.8 0,517 -0,080 

2.3 0,481 0,017 

3.10 0,440 -0,023 

1.3 0,422 0,042 

1.4 0,403 0,021 

2.6 0,251 0,908 

2.10 0,230 0,864 

1.1(KV) 0,131 0,679 

2.4 0,142 -0,507 

1.6 0,148 -0,490 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

Factor Transformation Matrix 

Factor 1 2 

1 0,919 0,395 

2 0,395 -0,919 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.   

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
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SISTEMATIČEN PRISTOP ZA IZBOLJŠANJE STANJA IN DOSEGANJE 

TRAJNOSTNE KAKOVOSTI V TURISTIČNIH NASTANITVENIH OBRATIH 
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Analiza 

sedanjega 

stanja. 

Kje se 

trenutno 

nahajamo? 

Analiza 

zunanjega 

okolja. 

Analiza 

gospodarske 

situacije. 

Ocena 

makroekon-

omskega 

okolja v 

svetu. 

Opredelitev 

ciljev in 

politik. 

Kaj je naš 

končni cilj? 

Razvijanje 

poti 

programov 

za kakovost  

Na kakšen 

način doseči 

končni cilj? 

POSTAVITEV TEMELJEV ZA KASNEJŠO UČINKOVITO IMPLEMENTACIJO TQM  

 
1. FAZA 

 

IZDELAVA in VPELJAVA AKCIJSKIH NAČRTOV ZA  

DVIG KAKOVOSTI na vseh ravneh izvajanja storitev 

 2. FAZA 

 

V
O

D
E

N
J
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A
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A
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O
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N
J
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PROCES DOSEGANJA CELOVITE KAKOVOSTI in 

ODLIČNOSTI  TURISTIČNIH NASTANITVENIH 

OBRATOV 

Postopek 

vrednotenja 

uresničenega. 
Kaj je 

organizacija 

dosegla? 
dosega?) 

Prilagajanje in 

oblikovanje 

alternativnih 

načrtov. 

Razvijanje novih 

programov. 

VREDNOTENJE IN OCENA URESNIČEVANJA TQM  

(Stalno usklajevanje ciljev, vizije in strategije turističnih nastanitvenih obratov) 

3. FAZA 

 
Povezovanje 

poslovnih 

ciljev s 

kadrovskimi 

viri. Skrb za 

motivira-

nost in 

zadovoljstvo 

zaposlenih. 

Osredotoče-

nost na 

vsakega 

gosta. 

Določitev 

kritičnih 

dejavnikov. 

Stalno 

spodbujanje 

k novim 

inovacijam, 

izboljšavam. 

Aktivno 

sodelovanje 

vseh 

zaposlenih. 

Izobraževan

je in 

usposabljanje 

zaposleni. 

Sodelovanje 

na 

tekmovanjih 

za kakovost. 

Vzpostavitev 

uravnoteže-

nega sistema 

kazalcev 

merjenja in 

vrednotenja 

uspešnosti 

poslovanja. 

(fin./nef. k) 


