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POVZETEK 

 

Diplomska naloga obravnava dva vidika gostoljubnosti do gosta v storitveni dejavnosti: 

gostoljubnost kot najpomembnejši element pri izgradnji kakovostne storitve in gostoljubnost 

kot najpomembnejšo točko razlikovanja med ponudniki v storitvenem sektorju. Hkrati z 

uporabo elementov gostoljubja v odnosu do gosta tržimo kakovost storitev, ki je odvisna 

predvsem od osebja. V storitvenem podjetju ima namreč vsak posameznik pomembno nalogo 

v procesu trženja. V prvem delu naloge obravnavamo teoretična izhodišča s področja storitev 

in gostoljubnosti, v drugem delu so prikazani rezultati ankete in pogled vodstvene skupine v 

obravnavanem podjetju na gostoljubnost. V sklepnem delu naloge so predstavljeni predlogi, 

kako spodbuditi zaposlene v podjetju, da bodo v večji meri upoštevali pomen gostoljubja in 

ga uspešno uveljavili pri svojem delu. Pomemben del diplomske naloge je tudi kodeks 

gostoljubnosti za Medical center Rogaška, ki je v prilogi. 

 

Ključne besede:gostoljubnost, kakovost storitev, kakovost  in trženje, konkurenčna prednost. 

 

SUMMARY 

 

The diploma thesis focuses on two aspects of hospitality towards guests within the service 

industry: hospitality as the most important element in providing quality service to customers, 

and hospitality as the element to distinguish among providers in the service sector. Through 

the use of elements of hospitality in relation to guests, quality services are being delivered. 

The quality of services depends, in particular, on service providers. Each individual within a 

service-providing company has an important task in the marketing process. The first part of 

the thesis discusses the theoretical foundations in the fields of services and hospitality, while 

the second part presents the results of the survey, i.e. the view of management at the 

hospitality in the company concerned. The final part of the thesis provides suggestions on 

how to help employees understand the importance of hospitality and integrate it successfully 

in their work. An important part of the thesis is also the Code of Hospitality for Medical 

Centre Rogaška, which is added in the annex. 

 

Key words: hospitality, service quality, hospitality and marketing, competitive advantage. 

UDK: 649.9:339.138(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V strokovni literaturi je zelo veliko napisanega o tem, kako zagotoviti kakovostno storitev. 

Kljub temu se zaposleni v storitveni dejavnosti vedno znova soočamo z zahtevnostjo 

premagovanja ovir pri obvladovanju kakovosti, ki zagotavlja zadovoljstvo gostov in s tem 

vpliva na poslovni uspeh podjetja. 

V nalogi obravnavam gostoljubnost v podjetju Medical center Rogaška. V njem namreč 

nenehno posodabljamo opremo in uvajamo sodobne tehnologije ter skrbimo za izobraževanje 

zaposlenih, kar zagotavlja visok nivo kakovosti zdravstvenih, lepotnih in sprostitvenih 

storitev. Problem pa vidim v tem, da se v podjetju premalo zavedamo pomena gostoljubnosti, 

ki je ključni element pri zagotavljanju kakovosti storitev. Prepričana sem, da moramo več 

narediti glede zlatih pravilih »gostoljubne storitve«, ki vpliva na zadovoljstvo gosta in s tem 

na njegovo lojalnost/zvestobo.  

 

1.2  Namen in cilji diplomskega dela 

 

Namen diplomskega dela je analiza gostoljubnosti v procesu zagotavljanja/izgradnje 

kakovosti zdraviliških storitev na primeru Medical centra Rogaška. Izvedli smo anketo in 

predstavili predloge za izboljšave.  

 

Cilji diplomskega dela so: 

- prikazati teoretične vidike storitve (domače in tuje), 

- opredeliti posebnosti zdraviliške storitve, 

- teoretično opredeliti gostoljubnost, 

- prikazati pomen gostoljubnosti v storitvenem sektorju, 

- analizirati gostoljubnost v Medical centru Rogaška, 

- predstaviti predloge za izboljšave. 

 

Ključni cilj diplomskega dela je oblikovanje kodeksa na področju gostoljubnosti v 

obravnavanem podjetju, ki bo: 

- zagotavljal smernice ravnanja v praksi, 

- pomembno orodje za trajnostno rast na področju kakovosti in trženju storitev.  

 

Zastavili smo naslednje hipoteze: 

H 1: Zaposleni v obravnavanem podjetju so do svojih gostov zelo gostoljubni. 

H 2: Anketirani menijo, da je gostoljubnost eden od ključnih dejavnikov kakovosti storitve. 
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H 3: Zdraviliške storitve (medicinske, lepotne in sprostilne) so na visoki kakovostni ravni.  

 

1.3  Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

 

Pri nalogi gre za poslovno raziskavo, raziskovalna tema spada v področje marketinga storitev.  

Raziskava je statične narave. Pristop k raziskovanju v teoretičnem delu naloge je deskriptiven, 

v tem delu smo uporabili metodo opisovanja, zgodovinsko metodo, metodo kompilacije in 

primerjalno metodo. 

 

Uporabili smo znanstveno literaturo, vire iz obravnavanega podjetja in internetne vire. Večino 

podatkov smo pridobili s kvalitativnimi metodami. Podatke smo črpali tudi iz razgovorov z 

vodjo marketinga in vodji posameznih oddelkov v obravnavanem podjetju. V empiričnem 

delu naloge je bila uporabljena komparativna metoda in metoda anketiranja.  

 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

 

V obravnavanem podjetju ves čas izvajamo ankete o zadovoljstvu gostov in po potrebi 

vodimo osebne razgovore.  

 

V podjetju smo dobili vse želene podatke za analizo gostoljubnosti. Predpostavljamo, da bodo 

v nalogi podani predlogi za izboljšave uporabljeni v praksi in podkrepljeni z nenehnimi 

izboljšavami naše ponudbe/kakovosti storitev. 

 

V nalogi obravnavam kakovost storitev v zdraviliški dejavnosti.  Omejitve naloge pa so: 

-  geografska: raziskava je omejena na Zdravilišče Rogaška Slatina in obravnavano podjetje, 

- vsebinska: raziskava se omejuje na element gostoljubnosti, ki je pomemben element     

kakovosti storitev (še posebej v zdraviliški dejavnosti). 
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2 OPREDELITEV STORITEV 

 

Beseda storitev izhaja iz latinskega izraza »servio«, kar v našem jeziku pomeni delati za 

nekoga oziroma služiti nekomu, mu pomagati, streči, ustrezati, odslužiti, oskrbovati, ponujati, 

skrbeti zanj, narediti nekaj zanj, zadovoljevati, obnašati se (Bradač 1990, 483, povz. po Snoj 

1998, 32). 

 

Storitev je vsako dejanja ali delovanje, ki ga nekdo lahko ponudi drugemu, je neopredmeteno 

ter ne pomeni lastništva nečesa. Njena izvedba je lahko povezana s fizičnimi izdelki ali pa 

tudi ne (Kotler 2004). 

 

Zaradi razlik v vrstah in stopnjah razvoja storitvenega sektorja storitve v posameznih državah 

obravnavajo precej različno. Storitev lahko opredelimo kot posebno dejanja ali delovanje, ki 

ga izvajalec storitve ponudi porabniku (Potočnik 2000).  

 

2.1 Pomen storitvene dejavnosti 

 

Povečan pomen storitev za narodna gospodarstva je povečal vpliv storitvenega sektorja na 

oblikovanje ekonomske politike države. Tako se pri načrtovanju gospodarske politike in pri 

povezovanju na mednarodni ter regionalni ravni v vse več državah danes upoštevajo tudi 

storitve. 

 

Na rast storitvenega sektorja  so vplivali demografski, socialni, ekonomski in politični razlogi, 

kot so: povečana mobilnost ljudi, globalizacija, politične integracije (na primeru EU), 

spremembe življenjskih navad, povečano število zaposlenih žensk, daljša življenjska doba 

prebivalstva, večje število upokojencev (Potočnik 2000), zavedanje ljudi o pomenu zdravja.  

 

Preskok v gospodarstvo, ki temelji na storitvah, pomeni, da bo čedalje več ljudi zaposlenih na 

področju storitev, porabljali pa bomo vse več raznovrstnih storitev. Razvoj novih storitev 

bistveno vpliva na organizacijo proizvodnje in proizvodne procese. Povečuje se hitrost in 

učinkovitost storitev, omogočen je njihov prenos čez državne meje,  s tem pa omogočeno 

trgovanje z njimi. 

 

V Sloveniji so bile storitvene dejavnosti dolgo časa zaščitene pred tujo konkurenco. Posledice 

so vidne v manjši ponudbi, višjih cenah v primerjavi z razvitimi državami, v nižji kakovosti. 

V Sloveniji prevladujejo trgovina, promet in zveze ter turizem (Potočnik 2000). 

 

Delež storitvenega sektorja v strukturi slovenskega gospodarstva se je ob skrčenju 

industrijskih dejavnosti od začetka gospodarske krize precej okrepil. Delež storitvenega 
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sektorja je tako leta 2010 nekoliko presegel ciljno vrednost za leto 2013 (67 %). Slovenija od 

povprečja EU tako odstopa po nižjem deležu tržnih storitev (Kmet Zupančić 2012). 

 

Glavna slabost tržnih storitev v Sloveniji je premajhen delež na znanju temelječih storitev, ki 

imajo - zaradi tesne povezanosti z drugimi sektorji - velik potencial za izboljšanje 

konkurenčnosti celotnega gospodarstva (prav tam).  

 

Večja inovacijska aktivnost v storitvenem sektorju je eden od glavnih dejavnikov, da v 

Sloveniji povečamo delež tržnih storitev, izboljšamo raven kakovosti storitev in s tem njihovo 

konkurenčnost. Zato je treba v podjetjih vlagati v raziskave in razvoj ter skrbeti za napredek 

na drugih področjih: spodbujati podjetništvo, uveljavljati marketinško miselnost in uvajati 

sodobne marketinške metode v podjetjih, uvajati sodobne poslovne modele ter drugo. 

 

2.2 Osnovne značilnosti storitev 

 

Osnovne značilnosti storitev so neopredmetenost, neločljivost, minljivost, spremenljivost, 

težavnost ugotavljanja in merjenja kakovosti, visoka stopnja tveganja, prilagajanje ponudbe 

posebnim zahtevam porabnikov, ustvarjanje osebnih stikov med porabnikom in izvajalcem 

storitve (Potočnik 2000). V nadaljevanju bomo te značilnosti opisali.  

 

Neopredmetenost je lastnost storitve, ki onemogoča porabniku, da bi storitev videl, okusil, 

čutil, slišal ali zavohal pred nakupom  (Kotler, Bowen in Makens 2003). Zaradi 

neopredmetenosti storitve skušajo ponudniki dodati fizične dokaze svojim abstraktnim 

ponudbam. Sama izvedba storitve je vedno neopredmetena, torej neotipljiva (Potočnik 2000).  

 

Da bi kupci zmanjšali svojo negotovost, iščejo dokaze o kakovosti storitev. Po prostoru, 

ljudeh, opremi, oglasnem gradivu, simbolih in ceni bodo sklepali, kakšna je kakovost storitev. 

Naloga ponudnika je torej »postreči z dokazi«, da »postane neopredmeteno opredmeteno« 

(Kotler 2004). 

 

Neločljivost storitve pomeni istočasno izvajanje in porabo storitve. Za razliko od izdelka, ki 

ga najprej proizvedemo, prodamo in nazadnje porabimo, storitev najprej prodamo, nato pa jih 

izvedemo in porabimo sočasno (Snoj 1998). Sočasni izvedbi in porabi storitev pravimo tudi 

simultanost storitve (Potočnik 2000). 

 

Ker je porabnik prisoten, ko se storitev proizvaja, je interakcija med izvajalcem in 

porabnikom posebnost trženja storitev. Kadar imajo porabniki zelo močne preference do 

nekega izvajalca, je cena zaradi omejenosti časa tega izvajalca temu primerno visoka (Koltler 

2004). Ker so porabniki storitev zelo občutljivi na to, kdo storitev izvaja, je zelo pomembno, 
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kako je izvajalec usposobljen in urejen, saj le strokovni izvajalci ustvarjajo zadovoljstvo in 

konkurenčnost (Konečnik 2007).  

 

Minljivost storitve. Storitve načelno prenehajo obstajati v trenutku, ko so izvedene (Snoj 

1998). Minljivost  storitve pomeni tudi to, da je ne moremo skladiščiti za kasnejšo prodajo ali 

uporabo. Prav tako storitev ne moremo ponaročiti, kot je to mogoče pri izdelkih (Potočnik 

2000). Storitve lahko izvedemo le v določenem prostoru in ob določenem kraju – ne moremo 

jih izvajati pred določenim časom ali po določenem času. Posledica minljivosti storitev je 

lahko tudi izguba dobička, če ne zapolnimo oziroma izvedemo vseh razpoložljivosti. Težave 

zaradi minljivosti storitve pa nastajajo tudi takrat, kadar je povpraševanje variabilno 

(Konečnik 2007). 

 

Spremenljivost storitve. Ker je storitev v veliki meri odvisna od tega, kdo, kdaj in kje jih 

izvaja, so zelo spremenljive (npr. nekateri zdravniki so izjemno razumevajoči in prijazni, 

drugi imajo do svojih pacientov precej manj potrpljenja, nekateri kirurgi so zelo uspešni pri 

opravljanju določenih operacij, drugi manj). Kupci storitev se zavedajo te spremenljivosti in 

se pogosto, preden izberejo ponudnika, posvetujejo s prijatelji (Kotler 2004). Storitvena 

podjetja lahko naredijo tri pomembne korake k zagotavljanju kakovosti. To so (prav tam): 

- vlaganje v dobre postopke zaposlovanja in usposabljanja, 

- standardiziranje procesa izvajanja storitve v podjetju, 

- spremljanje zadovoljstva porabnikov (anketiranje). 

 

Težavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti je zelo velika, saj storitve praviloma izvajajo 

ljudje in jih ne moremo ocenjevati kot izdelke, ki so narejeni s stroji v proizvodnem procesu.  

Izvajalec storitve ne more natančno ugotavljati in nadzirati njene kakovosti, saj se srečuje z 

različnimi  ljudmi, ki imajo različna pričakovanja in različno dojemajo storitev. Poleg tega je 

ocenjevanje kakovosti storitve odvisno od mnenj, vrednot in pričakovanj porabnikov oziroma 

potencialnih porabnikov (Potočnik 2000). 

 

Visoka stopnja tveganja ja zaznana pri nakupu storitve, saj je ne moremo prej preveriti in 

pregledati, kot to velja pred nakupom izdelka (Potočnik 2000). 

 

Prilagajanje ponudbe posebnim zahtevam porabnikov. Storitve se med seboj zelo razlikujejo. 

Nekatere so visoko standarizirane, druge pa dopuščajo izvajalcu možnost, da jih prilagodi 

stranki. Za nekatere storitve je prilagodljivost ob izvedbi storitve potrebna in predstavlja 

pozitiven pristop k trženju. Raven prilagodljivosti in izvedba storitve »po meri« posameznega 

porabnika sta zelo pomembni za definiranje ponudbe storitev (Potočnik 2000). 

 

Ustvarjanje osebnih stikov med porabnikom in izvajalcem storitve. Celo za najosnovnejša 

storitvena opravil (npr. čiščenje avtomobila v avtopralnici), pogosto velja, da so znanje, 
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vedenje in komunikacijske sposobnosti izvajalca storitve pomembnejše kot sama storitev 

(Potočnik 2000). Aktivno vključevanje uporabnikov pri izvajanju storitev krepi  negotovosti v 

managementu. V številnih primerih lahko aktivno vključevanje uporabnikov v izvajanje 

storitev ponudnikom oteži uspešnost v managementu storitev, ker so različni: v kulturnem 

obnašanju, v izkušnjah ter spretnostih in  imajo različno raven poznavanja storitev (Snoj 

1998). 

 

2.3 Vrste storitev 

 

Obstajajo različne razvrstitve storitev. V nadaljevanju bom opisala tri primere razvrstitev 

storitev: 

- Horovitz in Jurgens Panak (1997) razvrščata storitve v dve vrsti – zasnovani in izvedbeni. 

- Marolt in Gomišček (2005) razvrščata storitve po glavnih storitvenih dejavnostih. 

- Potočnik (2000) razvršča storitve na segmente.  

 

Horovitz in Jurgens Panak (1997) menita, da se bitka za kakovost storitve bije na dveh poljih 

– zasnovani in izvedbeni. Dobro zasnovan model storitve pomeni »opravljanje pravega dela«. 

Dobra izvedba storitve pomeni »pravilno opravljeno delo«. Tako pravilno zasnovana kot 

dobro izvedena storitev pomeni obvladovati strateške in operativne vodstvene veščine v 

podjetju, ki opravlja storitveno dejavnost. 

 

Marolt in Gomišček (2005) razvrščata storitve po glavnih storitvenih dejavnostih: distribucija 

blaga, osebne storitve, zdravstvene storitve, komunalne storitve, finančne storitve, transportne 

storitve, državna in javna uprava, uporaba tehničnih sredstev, rekreacija in zabava, vzgoja in 

izobraževanje, varstvo okolja, poslovne storitve in vzdrževalne storitve. Zaradi hitrega 

tehnološkega razvoja se pojavljajo vedno nove storitve, ki jih nekaj let nazaj nismo poznali. 

Zato je praktično nemogoče opredeliti ali razvrstiti vse storitve tako, da bi bila izbrana 

klasifikacija vseobsegajoča. 

 

Potočnik (2000) razvršča storitve na segmente, ki so:  

- storitve na osnovi opreme ali izvajalca: storitve lahko temeljijo na opremi ali na ljudeh. Če 

storitve temeljijo na ljudeh, lahko le-te opravljajo nekvalificirani, kvalificirani ali visoko 

kvalificirani izvajalci. Nekatere storitve lahko temeljijo tako na opremi kot na ljudeh (npr. 

avtopralnica nam lahko ponudi ročno ali strojno pranje avtomobila). 

 

- storitve glede na porabnike: glede na povpraševanje razlikujemo  porabniške st in 

proizvodne storitve. Pri porabniških  gre za končno povpraševanje stranke po storitvi. Pri 

podjetniških storitvah pa gre za medorganizacijsko povpraševanje. 

 

V zdravstvu se izvajajo predvsem porabniške storitve. 
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- zasebne in javne storitve: storitve se mnogokrat razvrščajo tudi glede na njihovo ekonomsko 

funkcijo ali glede na to, kaj pomenijo porabnikom oziroma ponudnikom. Ponavadi se delijo 

na zasebne (tržne) in javne (netržne).  

 

- tradicionalne in nove storitve: med tradicionalne storitve uvrščamo transport, turizem in 

gostinstvo, trgovino, bančništvo ter zavarovalništvo. Med nove storitve, ki temeljijo na 

razvoju informacijske tehnologije, pa sodijo obdelava in prenos podatkov in informacij, 

računalniška podpora oblikovanju izdelkov, računalniško vodenje proizvodnje in poslovanja, 

telekomunikacije, elektronske bančne storitve, lizing, franšizing ter pravne, poslovne in druge 

intelektualne storitve. 

 

- storitve v proizvodnem procesu: to so tiste storitve, ki se morajo opraviti pred proizvodnim 

procesom, ki tečejo med proizvodnim procesom in tiste, ki so neposredno povezane s 

proizvodnim procesom. 

 

- storitve na podlagi znanja in rutinske storitve: mednje prištevamo zdravstvene, 

izobraževalne, svetovalne, kulturno-umetniške storitve ipd.  

Rutinske oziroma standardizirane storitve so: lizing, franšizing, turistična potovanja, trgovina 

na drobno ipd. Tudi pri storitvah, ki so bile nekoč popolnoma  rutinske, je v današnjem času 

nujen inovativen pristop in po meri posameznika izvedena storitev. 

 

- formalne in neformalne storitve: z vidika registracije in nadzora nad poslovanjem storitvenih 

organizacij se storitve delijo na formalni sektor storitev, ki je v celoti registriran in vključen v 

izračun bruto družbenega proizvoda, sem spadajo tudi zdravstvene ustanove.  

Storitvene dejavnosti, ki so delno ali pa sploh niso registrirane, pa  sestavljajo neformalni 

sektor storitev. To so dejavnosti, ki so glavni vir »sive« ekonomije (npr. čiščenje stanovanj). 

 

- notranje in zunanje storitve: notranje storitve izvajajo vsa podjetja za lastne potrebe. Cena 

teh storitev med oddelki je pogosto dogovorjena (transferna) cena.  

Če podjetje pogodbeno prenese izvajanje storitev na drugo podjetje oziroma najame drugega 

izvajalca, govorimo o najemu zunanje storitve (npr. čiščenje prostorov, varovanje zgradb 

ipd.). 

 

V obravnavanem podjetju gre za dejavnost, kjer so storitve  povezane z ljudmi (npr. pregledi 

pri zdravnikih, masaža, operativni posegi) in storitve, ki so povezane z razumom ali 

mišljenjem ljudi (npr. predavanje zdravnika, izobraževanje oziroma svetovanje porabniku o 

zdravem načinu življenje). Storitve, ki se izvajajo v zdravilišču oziroma v zdravstvu, temeljijo 

izključno na storitvah ljudi. Izvajajo se predvsem osebne storitve, pri katerih je porabnik 

prisoten.  
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Vloga človeka pri izvajanju v tovrstni dejavnosti je dominantna (Marolt in Gomišček  2005). 

Izvajalci storitev morajo izpolnjevati zelo pomembne kriterije: strokovnost, poštenost, 

zanesljivost, pripravljenost za izobraževanje, vljudnost itd.  

Zdravstvene, lepotne in sprostitvene storitve uvrščamo predvsem med tradicionalne storitve. 

Razvoj in napredek v medicini pa je zelo tesno povezan z razvojem posameznih novih 

storitev. Razvoj in izvajanje storitev v medicinskem turizmu temelji na inovativnosti, znanju 

in človeškem kapitalu. 

 

2.4 Posebnosti storitev v zdraviliški dejavnosti 

 

Potovanje in bivanje v zdraviliških krajih sodi med razmeroma stalne in najstarejše vrste 

turizma (Zorko 1999). Zdraviliški turizem in storitev v zdravilišču izhaja predvsem iz 

osnovne človekove potrebe po zdravju ali obnavljanju telesnega zdravja. V zadnjih desetletjih 

pa so se uveljavili motivi, kot so: potreba po sprostitvi, potreba po obnavljanju psihofizičnih 

moči, preventiva, rekreacijski motiv, potreba po lepoti itd.  

 

Osnovna značilnost zdraviliškega turizma, ki ga hkrati tudi loči od ostalih zvrsti  turizma je, 

da se morajo naravni zdravilni dejavniki (termalne vode, mineralne vode, klima, plini, morska 

voda, slanica, šota, blato) uporabiti na mestu izvora (Rumbak 2009).  

 

Ponudba v zdraviliški dejavnosti je kompleksna in zdravilišča posamezne storitve ponujajo v 

obliki programov. Celoviti programi so prilagojeni potrebam gosta/porabnika in zdravilni 

naravni dejavnik  (npr. pitje zdravilne vode) je ključna storitev v programu. Naravni dejavnik 

gostje/porabniki lahko koristijo tudi ob izvajanju posameznih storitev v času bivanja v 

zdravilišču. 

 

Zdraviliški turizem in s tem povpraševanje po storitvah dejavnosti imajo nekatere posebnosti 

(Planina 1997): 

- osrednji del povpraševanja in ponudbe so zdravstvene storitve; 

- porabnikovo povpraševanje je v večji meri odvisno od njegovih potreb po zdravstvenih 

storitvah  in od njegovih razpoložljivih finančnih sredstev; 

- porabnikovo povpraševanje ni toliko odvisno od cene zdravstvene storitve; 

- zdraviliško-turistična ponudba je v večini zdravilišč izrazito toga; 

- nekoč so bila sredstva zdravstvenih zavarovalnic osnovni vir financiranja stroškov storitev 

v zdraviliški dejavnosti, danes se ta delež bistveno zmanjšuje na račun posameznih 

gostov/porabnikov zdraviliških storitev; 

- povprečna doba bivanja gostov v zdraviliščih je daljša; 

- sezonska nihanja in s tem povpraševanje po zdraviliških storitvah je manjše in s tem je 

izkoriščenost kapacitet vse večja. 
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Zanimiva je specifičnost zdraviliškega turizma (Gojčič 2005): 

- zdraviliški turizem pomaga državam in krajem izboljševati položaj na spreminjajočem se 

trgu z dopolnjevanjem ponudbe; 

- večina gostov, ki obišče zdravilišče, je z višjim socialno-ekonomskim statusom; 

- gost za storitve v zdravilišču  povprečno porabi več; 

- v omenjenem turizmu se beleži zelo velik delež stalnih gostov, ki se vračajo, zato je še 

posebej pomembna kakovost storitev, ki jih gostu/porabniku nudimo; 

- obstoječe zmogljivosti v zdraviliškem turizmu se hitro obnavljajo; 

- zdravilišča zaposlujejo predvsem lokalno prebivalstvo, kar ima ugoden vpliv na socialno-

ekonomski položaj posameznega območja; 

- s koriščenjem naravnih virov, ki so vključeni v storitve, zdraviliški turizem ugodno 

prispeva k vzdrževanju značilnosti okolja in ohranjanja naravnih virov; 

- odlična zdraviliška storitev lahko pripomore k zmanjšanju zdravstvenih stroškov.  

 

Storitve v zdraviliški dejavnosti, ki so povezane z medicinsko storitvijo, lahko po Babić 

Hodovićevi (2010) uvrstimo v tako imenovani tridimenzionalni koncept storitev. Zaposleni 

pri izvajanju storitve vključujejo poleg osnovnih elementov za kakovostno storitev še 

posvetovanje, prijaznost, varnost, odstopanje od pravil na zahtevo oziroma željo 

odjemalca/gosta. Omenjeni elementi pomagajo preseči pričakovano raven storitve za gosta v 

procesu izvajanja storitve. 
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Slika 1: Tridimenzionalni koncept storitve 

 

Vir: Babić Hodović 2010 

 

Na poti k odličnosti storitev je potrebno dopolniti omenjeni koncept usmerjenosti podjetja k 

zadovoljnemu kupcu/gostu. Potrebno je upravljati z imidžem in komunikacijo podjetja kot 

celoto, kot podpora in obogatitev – krepitev storitvene ponudbe (Grönroos  2000, 73-82, povz. 

po Babić Hodović 2010). 

 

2.5 Pomen kakovosti trženja storitev 

 

2.5.1 Definicija kakovosti storitev 

 

Kakovost storitev zadeva prevlado določene vrste storitev v nekem obdobju njihove uporabe, 

zadovoljstvo pa je koncept, ki je vezan na konkretno okoliščino v zvezi z uporabo neke 

storitve (Snoj 1998). Ko se pri izvajanju storitev organizacije – ponudnika/izvajalca storitev – 

kaže konstantno zadovoljstvo odjemalcev v zvezi z ravnijo ponujenih storitev, govorimo o 

njihovi dejanski kakovosti (prav tam). 
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Kakovost pomeni dostaviti ustrezen izdelek ali storitev v roke kupcu in to v ustreznem času in 

po ustrezni ceni (Dolinšek 2006). Iz zornega kota odjemalca je kakovost zmes objektivne, 

»trde« kakovosti, ki jo je možno laboratorijsko ali drugače natančno izmeriti, in subjektivne 

»mehke« kakovosti, ki je prepuščena zaznavanju posameznega, subjektivnega odjemalca 

(Snoj 1998). 

 

Zaznana kakovost storitev je razlika med pričakovano in dejansko prejeto storitvijo, kot jo 

zazna porabnik. Kakovost storitve je povezana s pojmovanjem nečesa pozitivnega, dobrega, 

odličnega. Takšno pojmovanje je lahko tudi enostransko, saj pri zaznavanju in merjenju 

kakovosti iste storitve različni porabniki dajejo oceno od najslabše do najboljše. Kakovost se 

ustvarja v zaznavanju porabnikov (Potočnik 2000). 

 

2.5.2 Trženjsko usmerjeno storitveno podjetje 

 

Uspeh in rezultati poslovanja storitvenega podjetja niso zagotovljeni s tem, da ustanovi 

oziroma organizira oddelek trženja. Zelo pomemben je pogled in sodelovanje tudi ostalih 

oddelkov v podjetju. V kolikor ostali oddelki menijo, da je trženje samo prodajna funkcija, 

ima podjetje malo možnosti za trajnejši uspeh. Podjetje postane sodobno trženjsko šele tedaj, 

ko se zaposleni prav na vseh oddelkih v podjetju opredelijo za trženjski koncept in 

uresničujejo trženjske dejavnosti, kar je glavna naloga notranjega trženja (Potočnik 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Vpliv zadovoljstva na obseg prodaje 

 

Vir: Potočnik 2000 

 

Izboljšanje kakovosti storitev in s tem zadovoljstva porabnikov ima na začetku progresivni 

vpliv na prodajo, zlasti če podjetje ugodno rešuje pritožbe. Nato ostaja stopnja zadovoljstva 
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na isti ravni, dokler podjetje s pozitivnim presenečenjem ne ustvari navdušenja, ki poveča 

zvestobo in s tem prodajo storitev bolj kot samo zadovoljstvo. 

 

Z uporabo elementov gostoljubnosti pri svojem delu zaposleni v storitveni dejavnosti svojega 

gosta navdušujejo in na ta način podjetju povečujejo prodajo storitev. 

 

Zavedati se moramo, da se pričakovanja porabnikov storitev razlikujejo in sčasoma tudi 

spreminjajo. Nad tem dejstvom je potrebno skrbno bdeti, slediti najnovejšim smernicam in 

trendom, ter pravočasno ukrepati oziroma se spreminjati.  
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3 GOSTOLJUBNOST V STORITVENEM SEKTORJU 

 

Gostoljubnost je zelo pomembna v storitveni dejavnosti, saj brez gostoljubnosti ni dobre 

storitve, morda je celo bistveni del storitve.  

 

Od vseh dejavnikov, ki zagotavljajo kakovostno storitev, je vse odvisno od gostov, kako bodo 

zadovoljni s storitvijo in kako jo bodo doživeli. Prav doživetje v veliki meri vpliva, ali se bo 

gost znova odločil za obisk in nakup oziroma koriščenje storitve pri nas ali ne. Na kakovost 

storitev in doživetje, ki ga občuti gost, imajo vpliv predvsem izvajalci storitev in je v veliki 

meri odraz gostoljubja. Gostoljubje je eden od dejavnikov kakovostne storitve, ki nas lahko 

zelo loči od konkurence po tem, da smo boljši in ponujamo nekaj več (Hrovat 1980).  

 

Narava gostoljubnih odnosov je zelo raznolika in sega od gostoljubja, ki v veliki meri 

vključuje prvine zavetja, prenočišča in pogostitve neznancev z namenom omogočiti tujcu 

nadaljevanje poti, do gostoljubja, ki želi zadostiti potrebam poslovnih in drugačnih  

zavezništev. V paleto gostoljubnih možnosti sodita tudi gostoljubje, ki ga izrekamo 

sorodnikom in znancem, pa tudi gostoljubje večjemu številu ljudi ob prireditvah (Sedmak 

2011, povz. po Skok 2011, 88). 

 

Gostoljubnost  ja stvar  človekove življenjske kulture, ki izjemno močno vpliva na prijaznost 

in kakovost življenja nasploh. Torej je tema zelo zanimiva ne samo v odnosu gostitelj – gost, 

ampak  za celotno področje človekovega družbenega življenja. Oseba, ki je gostoljubna, je 

hkrati samozavestna. Ljudje, ki so samozavestni, imajo zaupanje vase, v svoje znanje in delo, 

znajo svoj svet ponosno pokazati in tudi deliti z drugimi /gosti. Takšni ljudje so lahko iskreno 

gostoljubni. Zaradi občutja zadovoljstva ob izvedbi kakovostne in gostoljubne storitve se 

ljudje radi vračajo tja, kjer so bili zadovoljni in srečni. Za vse to je odgovoren gostitelj 

(Meršol 2001). 

 

3.1 Definicija gostoljubnosti 

 

Gostoljubnost je topel in darežljiv sprejem obiskovalca/gosta/, ki je tujec. Biti gostoljuben 

pomeni tudi skrb in spoštovanje druge osebe. Gostoljubna oseba izraža hvaležnost, 

velikodušnost in duhovnost (Ivanuša-Bezjak, Barabaš in Humski 2012).   

 

Gostoljubnost je vrednota, ki je v današnji moderni urbani, individualistični in anonimni 

družbi skorajda izginila. Pomeni biti odprt za sočloveka. Dobra gostoljubnost je nekaj, kar si 

veliko ljudi želi, le malo ljudi pa ve, kako to izpolniti. Gostoljubnost oziroma negostoljubnost 

je odraz dobro oziroma slabo opravljene storitve. Kakovostna storitev v gostinstvu, hotelirstvu 

in turizmu je povezana z razumevanjem gostovih potreb, želja in pričakovanj. Ni dobre 
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storitve brez gostoljubnosti in ni mogoče biti gostoljuben, če je tisto, kar ponujaš, slabo. 

Gostoljubje je lastnost, ki predstavlja najširši okvir nekega delovanja; je tudi del promocije 

npr. podjetja, kraja, države. Gostoljubnost je tisti razlog, zaradi katerega se je gostu vredno 

vračati oziroma vrniti. Gostoljubnost ne pomeni biti prijazen samo do gosta, ampak tudi do 

sebe (prav tam).    

 

Gostoljubnost je naše vedenje, kadar imamo goste in lahko jo razumemo kot odgovornost za 

dobro počutje gosta, kadar je v gosteh (zasebno ali poslovno) (Lashely in Morrison 2000). 

Avtorja tudi ugotavljata, da različnim tipom gostov različno izkazujemo gostoljubnost. Kadar 

je gostoljubnost naša službena dolžnost, se trudimo biti gostoljubni ne glede na razpoloženje, 

kadar pa imamo goste v zasebnem življenju, pa je gostoljubnost spontana.  

 

Avtorji navajajo kakovostno in gostoljubno storitev, kar pomeni, da je gostoljubnost 

ekvivalent celoviti kakovosti storitve oziroma vsem ostalim dejavnikom, ki zagotavljajo 

kakovost. Lahko trdimo, da je gostoljubnost celo ključni del v verigi oziroma procesu 

izvajanja storitve, po kateri nas gost ocenjuje, ali smo upravičili njegova pričakovanja 

oziroma pričakovanja presegli. Gostoljubnost se odraža v odnosu gostitelja do gosta, prav 

tako pa se gostoljubnost kaže v prijetnem prostoru oziroma okolju. 

 

3.2  Zgodovinski vidik razvoja gostoljubnosti   

 

Že v davnih časih so gostoljubnosti posvečali veliko pozornosti, npr. v antični Grčiji je bila to 

zelo velika vrlina in je imela bistven pomen v poslovanju z neznanci. Tujce, ki so potovali 

mimo, so povabili v hišo in jim ponudili hrano ter pijačo. Tudi pri Rimljanih v antiki 

gostoljubnost ni bila nekaj nenavadnega. Gostoljubnost je bila celo zelo cenjena. Tujca so 

sprejeli kot dragega gosta, ki jim prinaša srečo in blagostanje (Ivanuša-Bezjak, Barabaš in 

Humski 2012).  

 

Sprejemanje gostov in gostoljubje od starega veka pa vse do 12. stoletja temelji predvsem na 

razlagah arheologov, zgodovinarjev in jezikoslovcev. Raven gostoljubja je bila različna, 

odvisna od razvitosti dežele in zaznamovana glede na zemljepisno lego ozirom s krajem 

bivanja posameznega ljudstva (Skok 2011). 

 

Veljalo je nekoč in velja še danes, da je od namena obiska odvisno, čemu bo gostitelj namenil 

največ pozornosti v svoji pripravi na obisk. Pri nenapovedanem obisku se je gostitelj odločil 

za ponudbo glede na svoje zmožnosti. V zgodovini najdemo tudi primer gostov s posebnimi 

potrebami predvsem v stari Grčiji, ko so za gostoljubje prosili utrujeni popotniki, ter v 

slovenskem bajeslovju in v francoski romantični literaturi, ko so gostitelji nudili skrb 

ranjenim vitezom. Namen takšnih obiskov je bil počitek, skromno soočenje z življenjem v 
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obiskanem kraju in nabiranje moči za nadaljevanje poti. Gost do gostitelja ni imel posebnih 

pričakovanj in se je hitro zadovoljil. Gostitelj je ponudil hrano, pijačo, poskrbel za konja, nato 

pa pripravil kopel in ležišče (prav tam). 

 

Primeri iz starega Rima in renesančne Francije pa prikazujejo dogajanje na gostiteljevem 

domu, ko je šlo za pričakovane ali celo povabljene obiske. Gostitelj v starem Rimu je povabil 

goste na večerjo in s tem spodbudil njihova pričakovanja. V Rimu je npr. veljalo načelo, da ni 

vljudno povabiti več kot osem gostov. Slednje je bilo nevljudno in so se ostali gostje počutili 

zapostavljeni. V omenjenem obdobju ni bil v ospredju odnos gost – gostitelj, ampak pomen 

prireditve, hrana in pijača. Enako je veljalo za Mezopotamijo in Egipt (prav tam). 

 

V takratni Grčiji je bila radovednost gostitelja razlog za sprejem gosta/obiskovalca. Popotniki 

so prinašali novice iz daljnih krajev, poleg tega pa ponesli ime gostitelja v svet. V renesančni 

Franciji je bila izpostavljena prijaznost, vljudnost, ustrežljivost ter dosledno upoštevanje 

gostovih želja od gostitelja (prav tam). 

 

Primeri iz zgodovine nam povedo, da so imeli naši predniki do gostov podoben odnos, kot ga 

imamo danes. Gostoljubnost iz preteklosti nam ponuja veliko elementov, s katerimi si lahko 

pomagamo še danes, in sicer:  

- zgodovina nam predstavlja različne oblike srečanj, ki služijo različnim namenom obiskov; 

- razlogi za gostiteljstvo so se v preteklosti in se še danes skrivajo v osebni etiki, strahu pred 

nadnaravnimi bitji ali slabo vestjo, v radovednosti, zgolj v gostiteljskem bontonu ali pa v 

želji po ustvarjanju in potrjevanju socialnega statusa; 

- osnovna sosledja dogajanj med izvajanjem različnih oblik obiskov ali srečanj (prav tam). 

 

Pred nekaj desetletji, ko ni bilo na voljo tako različne ponudbe, npr.  hrane, sprostitvenih 

storitev ipd., se je moral gostitelj potruditi, da je lahko gostu ustregel.  

 

Rogaška Slatina je bila kot zdravilišče in letovišče  kraj svetovljanstva in strpnosti; konflikti 

in neredi so bili stvar velikih mest (Utenkar in Mlacović 2009). Že stari Grki so vedeli, da se v 

vodi skriva ključ do zdravja. To starodavno resnico potrjujejo tudi številni zadovoljni ljudje, 

ki so preizkusili terapijo s termalnimi in mineralnimi kopelmi. Zdravilišče Rogaška so svoj 

čas obiskovali člani vladarskih družin in visokega plemstva (Habsburg, Bonaparte, 

Hohenzollern, Bourbon, Obrenović, Karađorđević, …) ter drugi pomembni gostje (pisateljica 

Bertha von Suttner, glasbenik Franz Liszt) (Knjiga gostov Zdravilišča Rogaška Slatina). 

 

Na osnovi preučevanja zapisanih zgodovinskih virov in dokazanih dejstvih o obravnavanem 

zdravilišču menimo, da je bila kakovost storitev na primerni ravni za takratni čas. Glede na 

dejstvo, da so Rogaško obiskovali gostje »visokega stanu« oziroma najvišjih krogov, tudi 

menim, da je storitev spremljala  gostoljubnost gostiteljev. Takrat so bile na voljo zgolj dve 
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ali tri zdraviliško-medicinske storitve, sedaj je storitev mnogo več. Če opravljamo eno 

storitev, se lahko posvetimo izboljšavi kakovosti le-te. Več storitev kot ponujamo, bolj je 

kompleksen proces k izgradnji kakovostne storitve. Preteklost je bogata z nasveti za današnjo 

rabo. 

3.3 Gostoljubnost – gost in gostitelj 

 

V odnosu gost - gostitelj lahko govorimo o dvojnem/obojestranskem zadovoljstvu, v kolikor 

smo z odnosom in izvedbo storitve uspeli gosta navdušiti. Gost je zadovoljen, pa tudi mi sami 

smo veseli in ponosni, da smo svoje delo dobro opravili.  

 

Pozitivno doživetje gostoljubnosti je ključni element za uspešno potovanje gosta. Da bo 

gostoljubno doživetje ostalo zasidrano v spominu kot pozitivna in dragocena izkušnja, sta 

potrebni v bistvu samo dve stvari, in sicer pozitivno presenečenje ter odnos gostitelja do 

gosta.V besedi gostoljubnost se skriva ljubezen do gosta - stranke (Ivanuša-Bezjak, Barabaš 

in Humski 2012). Naš gost ne stoji vedno pred nami. Lahko nam piše po elektronski pošti, ker 

potrebuje informacije in šele potem postane naš gost. Tudi ti potencialni gostje si zaslužijo 

enak pristop kot tisti, s katerimi komuniciramo v živo (prav tam). 

 

Vsak element v procesu izvajanja storitve predstavlja vrednost v verigi vrednosti za gosta. 

Omenjeni avtorji še poudarjajo: » Gostoljubnost je v prvi vrsti komuniciranje z gosti/ 

obiskovalci. Komunikacija je prenos informacij, sporočil, izkušenj in ustvarjanje novih idej, 

usklajevanje mišljenja, dokazovanje ali pa zanikanje«. 

 

Gostitelji komunicirajo s svojimi gosti: 

- neposredno ali direktno (iz oči v oči) in 

- posredno oziroma indirektno (telefon, elektronska pošta), 

- ustno (iz oči v oči, telefon) in 

- pisno (elektronska ali konvencionalna pošta), 

- besedno (verbalno) in 

- telesno (neverbalno), 

- formalno oziroma neformalno in 

- poslovno oziroma osebno (v razpravah), 

- navpično (gost – na višjem hierarhičnem mestu) in 

- včasih (s stalnim dolgoletnim gostom) tudi horizontalno, torej na enakem nivoju. 

 

Gostje se zelo razlikujejo med seboj: po narodnosti, spolu, socialnem statusu, različnih 

običajih itd. Pri delu z ljudmi/gosti  se je nujno potrebno zavedati, da je  vsak človek osebnost 

zase, ima svoje ime, naziv, zasebno življenje, zdravstvene težave, skrbi. Kot gostitelji 

raznolikosti ne smemo ocenjevati, moramo jo opaziti na način, da bo gost zadovoljen (Jere 

Lazanski 1997). Pri vsakem stiku z gostom moramo biti profesionalni in iskreni. 
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Profesionalni pomeni združevanje strokovnega znanja, upoštevanje pravil poslovnega 

protokola ter poslovnih ravnanj. Če gre ob izvajanju storitve nekaj narobe, pravimo, da nam 

bo gost oprostil, ne bo pa nam oprostil ignorance in neiskrenosti.  

 

V procesu celovite obravnave gosta je prav gostoljubnost tisti del védenja posameznega 

zaposlenega, ki daje gostu občutek, da je zaželen. Odgovorov na vprašanje, zakaj je prav ta 

občutek tako pomemben za gosta, je veliko. Ključnega pomena predvsem iz ekonomskega 

vidika  za posameznika ali podjetje je, da se gost vrne. Gost pa se rad vrača tja, kjer se počuti 

kot doma, kjer ima občutek, da je zaželen. Gostoljubnost je dober kazalec konkurenčne 

prednosti posameznika ali podjetja (Meršol 2001). Gostoljubnost je ključni element v 

zmagovalni kombinaciji za zadovoljnega gosta in s tem konkurenčna prednost podjetja (prav 

tam). 

 

3.4 Deset elementov gostoljubnosti   

 

Storitev bo dobro opravljena, če se izvajalec zaveda, da gostu storitve, zaradi njene lastnosti, 

kot je minljivost, ne more vrniti kadar z njo ni zadovoljen. Za odlično opravljeno storitev se 

izvajalec lahko zahvali sebi in desetim zlatim pravilom, ki veljajo, ko je izvajalec v stiku z 

gostom (Jere Lazanski 1997). 

 

3.4.1 Nadzorovanje svojega razpoloženja 

 

Čustveno inteligentni ljudje se zavedajo samih sebe, razumejo svoje razpoloženje. Prav zaradi 

omenjenega dejstva tako tesno povezujemo obvladovanje našega razpoloženja s čustveno 

inteligenco. Le-ta je v bistvu človekov značaj, ki se navzven izraža kot vedenje in je izredno 

pomemben dejavnik uspešnosti posameznika v vsakodnevnih  poslovnih in osebnih odnosih.   

 

Nekoč je bilo za zaposlenega dovolj, da je imel ustrezno izobrazbo in strokovno 

usposobljenost. V današnjih časih pa so pomembne tudi osebne kakovosti delavca. Visok 

inteligenčni kvocient ni več odločilno merilo uspešnosti, je pa res, da je marsikje temeljni 

pogoj za vstop v visoko storilnostno naravnano okolje. Takšen zaposleni svoje sposobnosti 

ocenjuje realno, je sposoben nadzorovati impulzivne izbruhe, je vreden zaupanja in v svojem 

okolju deluje pošteno. Spremembam se zlahka prilagaja ter pri sprejemanju odločitev 

upošteva tudi čustva sodelavcev. Ponavadi so takšni ljudje bolj prepričljivi, znajo bolje 

motivirati, delati v timu in hitro navezovati družabne stike. Predvsem je za zaposlene, ki 

veliko delajo z ljudmi, tovrstna inteligenca ključna, sicer se jim njihovo delo lahko zdi 

prezahtevno, stresno in morda tudi neprimerno. Vsa negativna čustva, ki se kopičijo v nas in 

slabo vplivajo na razpoloženje – od jeze, žalosti, zavisti, razočaranja, strahu …, so sicer 

normalna, a ko prestopimo prag delovnega mesta, se moramo osredotočiti na dobro dejanje, ki 

ga lahko storimo za gosta ali sodelavca. Splošno razpoloženje in življenjska filozofija je ena 
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od petih komponent čustvene inteligence in se glasi tako: Kdor se zavestno odloči da so 

njegove zelo bistvene vrednote sreča, ljubezen, osebna rast in razvoj ter se na tem področju 

dodatno usposablja, ima večje sposobnosti za uživanje v življenju in za optimizem.  

 

Čustvene inteligence se učimo vse življenje, ko se učimo razumeti, upoštevati in izražati 

lastna čustva ter sodelovati z drugimi. Pri zaposlenih z visoko razvito čustveno inteligenco 

prevladuje optimizem, v okolje pa se sproščajo pozitivna čustva, kar v odnosu do gostov 

odločilno vpliva na učinkovitost in rezultate (Račnik 2008). 

 

3.4.2 Nasmeh za gosta 

 

Prvo pravilo gostoljubnosti je nasmeh gostu/porabniku in je zelo pomemben ob prvem stiku z 

gostom (Jere Lazanski 1997). Gostu pove, da je resnično dobrodošel, da smo ga veseli, ter da 

se v času obiska in kasneje lahko obrne na nas. Nasmeh pove sogovorniku, da je simpatičen in 

prijeten, da smo ga sprejeli kot enakovrednega. Izraža toplino in odprtost. S tem mu vzbudimo 

občutek njegove lastne pomembnosti. Verjetno iz osebnih izkušenj veste, da skoraj vsi ljudje 

vrnejo nasmeh, kadar se jim vi nasmehnete. Po taki gesti je težko ostati hladen in zadržan, saj 

nasmeh izjemno pripomore k medsebojnemu zbliževanju. Rokovanje moramo oplemenititi z 

nasmehom pa tudi v samem procesu komuniciranja ga pogosto uporabljamo (prav tam). 

 

Pogled v oči mora sovpadati z rokovanjem in nasmehom. S pogledom ohranjamo stik s 

sogovornikom. Pomeni, da se zanj zanimamo in ga poskušamo razumeti. Izraža tudi  

odkritost. Pogled je učinkovit, če ga uporabljamo večkrat in pogosto. Seveda pa ne sme trajati 

predolgo, vsaj ne več kot tri sekunde. Predolg, prebadajoč pogled predstavlja silovit pritisk, ki 

so ga redki sposobni vzdržati (Uran 2008). Za zaposlenega v turistični dejavnosti je 

priporočljiv stalen smehljaj. 

 

3.4.3  Obravnavanje gostovega problema kot svojega 

 

Kadar pride do pritožbe ali reklamacije, mora imeti izvajalec vedno za cilj gosta pomiriti in 

pritožbo rešiti tako, da bosta zadovoljna gost in izvajalec storitve (Ivanuša-Bezjak, Barabaš in 

Humski 2012).  

 

Zakaj je tako pomembno gostov problem zaznati in ga uspešno rešiti?  

Razlogov za to je veliko (Musek Lešnik 2007): 

- povprečno podjetje letno izgubi 20 % svojih kupcev/potrošnikov ravno zaradi  

nezadovoljstva; 

- več kot 90 % zelo nezadovoljnih gostov/potrošnikov se nikoli ne vrne; 
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- zelo nezadovoljen potrošnik v povprečju svojo izkušnjo pove 8 do 16 drugim ljudem (s 

pomočjo interneta lahko ta številka vrtoglavo zraste), tudi najbolj zadovoljen potrošnik 

razdeli izkušnjo v povprečju le 5 do 6 ljudem;  

- odvisno od področja in dejavnosti so stroški za pridobivanje novega gosta/potrošnika 

lahko do šest krat (ali celo več) večji od stroškov ponovne prodaje obstoječemu 

(obdržanemu) gostu/potrošniku. Običajno je ceneje prepričati nezadovoljnega potrošnika, 

da ostane, kot pridobiti novega. 

- zmanjšanje števila »odhodov« potrošnikov le za 5 %, lahko vpliva na 25 do 85 % (po 

nekaterih raziskavah tudi do 125 %) višji dobiček. 

 

Predvsem pa se je smiselno ukvarjati z njimi, ker se da mnoga nezadovoljstva z učinkovitim 

odzivom spremeniti v povsem drugačno - pozitivno izkušnjo. Hiter odgovor in reševanje 

težav, ki so povzročile nezadovoljstvo, lahko povzroči, da 85 % potrošnikov vrne, ki bi sicer 

zaradi negativne izkušnje odšli drugam (Musek Lešnik 2007). 

   

Dejanske pritožbe so le vrh ledene gore napak storitvenega podjetja, saj se po izkušnjah 

pritoži le 5% nezadovoljnih porabnikov (Potočnik 2002). Temeljna načela za reševanje 

pritožb so predvsem (prav tam): 

- vzpostavitev komunikacijskih povezav med porabniki/gosti in kontaktnim osebjem; 

- določitev odgovornosti v primeru nepravočasnega in pomanjkljivega reševanja pritožb; 

- določitev pooblaščenih oseb v podjetju za reševanje pritožb; 

- reševanje pritožb brez posebnega obremenjevanja tistega, ki se pritoži. 

 

Vsake gostove pripombe moramo biti veseli, kljub temu da se gost/potrošnik obrača na nas s 

svojo negativno izkušnjo in izraža nezadovoljstvo. In v kolikor informacija o nezadovoljstvu 

našega gosta ne pride do nas, je tudi ne moremo reševati oziroma se izboljševati.  Zaposleni 

so dolžni mnenje gosta posredovati predpostavljenim, pa naj bo dobro ali slabo. Samo na 

takšen način se lahko nepravilnosti odpravijo in podjetje oziroma posameznik postane boljši. 

 

3.4.4  Prepričanost v to, da gost dobi vse, kar potrebuje 

 

Potreba je psihofizični občutek pomanjkanja nečesa. Če gost potreb z opravljeno storitvijo ne 

poteši, je nezadovoljen. V primeru nezadovoljstva ima gost dve alternativi, in sicer lahko 

poišče druge izvajalce storitev oziroma storitve za zadovoljevanje potreb  ali pa na takšen 

način svoje potrebe zmanjša (Snoj 1998).  

  

Na nastajanje in zadovoljevanje potreb gostov vpliva splet dejavnikov, ti so (prav tam):  

- ljudem lastni dejavniki (ti so posledica vzgoje, dednosti, kulture, običajev, intelekta, spola, 

starosti, dohodek, izobrazbe), 
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- dejavniki okolja (kulturno okolje, ekonomsko okolje, naravno okolje, družina, krog 

znancev in prijateljev, ponudba storitev/izdelkov …). 

 

Zavedanje gostove prisotnosti in njegovih potreb so ključnega pomena za gospodarski razvoj. 

Gostje so vse bolj izbirčni, imajo vse večja pričakovanja in želje doživeti nekaj neodkritega, 

edinstvenega. To za gostitelje predstavlja vse večje zahteve, ker morajo izpolniti 

pričakovanja, če želijo, da se jim gostje vračajo, postanejo stalne stranke in jih priporočajo 

svojim prijateljem (Ivanuša-Bezjak, Barabaš in Humski 2012).  

 

Gost/uporabnik visoko kakovostnih medicinsko-lepotnih in  sprostitvenih storitev pričakuje 

individualen posvet oziroma obravnavo s strani zaposlenega/svetovalnega osebja, da bi z 

izbiro storitev optimalno poskrbel za svoje zdravje in dobro počutje. Večina omenjenih gostov 

si želi doživetje, dobro počutje in kakovost v medosebnih odnosih. Zaradi tega tovrstne 

storitve potrebujejo razlago in utemeljitev. Odločujočega pomena je človeški faktor (Jakoš  

2010). Razgovor svetovalec – gost je sestavljen iz različnih faz, ki so: 

- kontaktna faza, 

- informativna faza, 

- svetovanje s koristno argumentacijo in cenovnimi podatki in 

- zaključna faza. 

 

V zaključni fazi gost potrdi nakup storitev in terminski razpored le-teh. Ob zaključku te faze 

pogledamo še enkrat argumente, jih povzamemo in storitveno ponudbo potrdimo. Ob tem se 

prepričamo, da je gost dobil vse, kar potrebuje (prav tam).   

 

Obravnavani element gostoljubnosti običajno ne velja samo za eno osebo/zaposlenega, ampak 

zajema skupino sodelavcev. Zelo tesno je povezano s timskim delom, kjer je pomemben vsak 

posameznik za dosego skupnega cilja, ki se imenuje zadovoljen gost (Jere Lazanski 1997). 

 

3.4.5  Bodite pozorni na gostovo vedenje 

 

Gostje so zelo heterogena skupina ljudi, vsak s svojimi željami, izkušnjami in značilnostmi 

(Grintal 2013). 

 

Posamezne skupine imajo določene potrebe, značilne zanje. Osebje/zaposleni se mora do vseh 

strank vedno vesti korektno, najsi gre za zelo bogato stranko ali »navadno« stranko, za 

moškega poslovneža ali za žensko, nasmejanega Italijana ali manj razpoloženega zahtevnega 

ruskega gosta. 

 

Ljudje imamo različne značaje in vsak izmed nas drugače reagira v določeni situaciji (Jere 

Lazanski 1997). Predvsem v storitveni dejavnosti, kjer je sodelovanje gost - zaposleni 
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nenehno tesno povezano, naletimo na goste, ki reagirajo nepremišljeno.  Npr. včasih naletimo 

na gosta, ki sploh ne opazi, kako se trudimo zanj, mi pa smo naredili vse in še več. Naletimo 

na gosta, ki zahteva vse naenkrat in ga ne zanimajo ostali gostje, ki čakajo. Na drugi strani 

srečamo prestrašene goste, ki se ne znajdejo tako hitro in tiho čakajo, da bodo prišli na vrsto, 

vendar pa nam nekaj želijo sporočiti. Posebna pozornost zaposlenih na vedenje je potrebna pri 

skupini starejših strank/gostov. Starejši lahko slabše slišijo ali vidijo in tako potrebujejo 

dodatno pomoč, zaposleni pa mora v tem primeru govoriti  bolj razločno in jasno. Starejši se 

velikokrat tudi radi pogovarjajo (prav tam).  

 

Iz omenjenih primerov je razvidno, da moramo zaposleni v dejavnosti, ki je tesno povezana z 

gosti biti pozorni na vsakega posameznega gosta, tistega ki tiho sedi ter čaka in tistega malo 

bolj  hrupnega.  

 

Goste torej lahko razdelimo po različnih kriterijih. Delitve  moramo jemati samo kot pomoč 

pri delu, saj ljudi pač ne moremo razporejati v predalčke. Glede na njihovo vedenje, so (Metz, 

Gruner in Kessler 2006): samozavestni, nesamozavestni, zgovorni, razburjeni, nezaupljivi, 

stiskaški, naduti, gostje s problemi. 

 

Pri svojem delu se lahko srečate s pretirano čustvenimi ali popolnoma nečustvenimi ljudmi, 

nekatere stranke/gostje so lahko nagnjene k nenehnemu stokanju in so negativno usmerjene, 

spet drugi so agresivne ali hvalisave. Če so gostje težavni, lahko ne naredimo nič ali pa 

spremenimo svoje vedenje in razumevanje težavnih ljudi. Na splošno velja, da učinkovito in 

olikano osebje prilagodi slog komuniciranja in vedenja ter preusmeri pogovor. Z gostom se 

bomo najbolje razumeli, če najdemo podobnosti, stične točke in pogovor nato obrnemo v 

želeno smer. Prilagajanje sloga je temeljna spretnost pri komuniciranju. S prilagajanjem 

svojega sloga in s poslušanjem lahko poglobite zaupanje in razumevanje, gosta/sogovornika 

pa pripravite k sodelovanju. Pa vendar lahko pozitiven učinek dosežete šele s povedanim. 

Zaposleni mora svoje goste prepoznati/poznati, se znati vanje vživeti, le tako jih lahko razume 

in prispeva k njihovemu večjemu zadovoljstvu. 

  

3.4.6 Delajte timsko 

 

Timsko delo: 

- je sestavina vseh sodobnih konceptov zagotavljanja kakovosti oziroma večine dobro 

organiziranih in učinkovitih poslovnih sistemov (Borko 1998);  

- si lahko predstavljamo kot močno verigo, katere členi so sodelavci, ki delujejo za dosego 

skupnega cilja – zadovoljnega gosta. Če se pretrga samo en člen, veriga ni cela in končni 

cilj ni dosežen (Jere Lazanski 1997). 

 

Živimo v okolju, kjer se zdi, da je turbulentno vrvenje standard in spreminjanje edina stalnica.  
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Podjetja so prisiljena v hitro in učinkovito prilagajanje zahtevam tržišča. Za uspeh v tem 

novem okolju je potrebno znati združiti znanje, sposobnosti, izkušnje in poglede širokega  

kroga  ljudi/zaposlenih. Zaradi tega izhaja potreba po timih in dobrem sodelovanju zaposlenih 

v timih. 

 

Trikotnik uspeha predstavlja tri ključne elemente, ki prevladujejo pri večini sodobnih  

poslovnih strategij (Borko 1998):  

- kakovost - predanost kakovosti in vrednotam potrošnikov,  

- znanstveni pristop - z znanjem do neprestanih izboljšav, 

- tim (kot celota) - okolje ter duh timskega dela in sodelovanja (prav tam).  

  

 

 

 

Slika 3:  Trikotnik uspeha 

 

Vir: Borko 1998 

 

 

Noben od elementov trikota ne more biti učinkovit brez drugih dveh, povezani skupaj pa so 

izjemno močni. Pomembno je opozoriti, da je na vrhu stolpa uspeha kakovost, ki jo definira 

kupec. Osnovo pa tvorita na podatkih temelječ znanstveni pristop k učenju ter kultura  

timskega dela. Le z uporabo znanstvenih pristopov, kako svoje izdelke in storitve posreduje 

kupcem ter z združevanjem notranje energije lahko podjetje izboljšuje svoje procese, storitve 

in izdelke ter tako zadovoljuje svoje kupce (Borko 1998).  

 

Biti in delati v timu pomeni deliti cilje in vrednote ter duh sodelovanja. Tim resnično deluje, 

ko njegovi člani vedo, da lahko bistveno več dosežejo skupaj, kot če bi delo morali opraviti 
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sami. Timsko delo v podjetju je lahko povezano s projektno nalogo, ki se prične in zaključi. 

Pri tem so naloge v timu točno določene. V tim pa so lahko povezani zaposleni posameznega 

podjetja, v posameznem oddelku oziroma zaposleni v podjetju kot celota (Borko 1998).  

 

Za učinkovito delovanje timov pri projektnih nalogah  je potrebno vedeti in upoštevati (Borko 

1998):  

-  timi morajo imeti jasno določene namene in cilje, ki služijo organizaciji,  

-  timi potrebujejo jasno definirane parametre, v okviru katerih naj delajo,  

-  timi morajo biti sposobni komunicirati v okolju znotraj širše organizacije,  

-  timi potrebujejo ljudi s potrebnim znanjem in izkušnjami,  

-  timi morajo vedeti, kako bodo izpolnili svojo nalogo. 

 

Timsko delo je zelo pomembno za uspeh podjetja in zadovoljnega gosta,  ker se (prav tam):   

-  izpostavijo talent, sposobnosti, izkušnje in znanja posameznikov,  

-  s sinergijskim učinkom timskega dela dosežejo več,  

-  pripomorejo k boljšemu razumevanje problemov sodelavcev,  

-  stimulirajo kreativnost, saj ljudje izmenjavajo (soočajo) ideje,  

-  delijo bremena in pomagajo, kjer je to potrebno,  

-  delijo skupinsko odgovornost za sprejete odločitve,  

-  motivirajo,  

-  dopuščajo vpliv širšega kroga sodelujočih na odločitve, ki zadevajo tudi njih,   

-  vključijo tiste, ki bodo prevzeli odgovornost za pretvorbo idej v aktivnost.  

  

Uporaba timskega dela je najboljši način za vključitev slehernega zaposlenega, ki to želi, v 

prizadevanja za uspeh projekta ali prizadevanj za izboljšanje kakovosti storitev/izdelkov v 

posameznem podjetju. Način obnašanja v timu je kritičen za uspeh timskega dela. Zelo 

pomembno pri timskem sodelovanju je, da se zaposleni podpirajo in pomagajo drug drugemu, 

si prisluhnejo in spoštujejo ideje drug drugega ter da se obravnavajo z enako mero 

spoštovanja. Nekateri timi lahko razpadejo zaradi nesporazumov/prepirov, ker posamezniki 

želijo dominirati.  

 

Poznamo tri vrste vedenja, ki ga lahko izzovejo različne reakcije gosta ali sodelavca in ki 

vplivajo na timsko delo in s tem na zadovoljnost gosta (Jere Lazanski 1997): 

- agresivno je vedenje človeka, ki se počuti ogroženega in reagira z napadom na svojega 

sogovornika,   

- pasivno je vedenje človeka, ki se neprestano opravičuje, skuša prevzeti vlogo manjvredne 

osebe ter se prilagaja zahtevam in pogledom večine in 

- odločno vedenje kaže človek, ki  se bori za svoje pravice, ne da bi s tem okrnil pravice 

drugih. Takšno vedenje vodi človeka k odprtemu soočenju z našimi pogledi in stališči, 

istočasno pa tudi razkriva naše razumevanje položaja in mnenj drugih. 
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Najbolj uspešni timi delujejo zato, ker so ustrezna mešanica znanj, osebnosti in izkušenj, kako 

doseči postavljene cilje.   

 

3.4.7  Uglajenost in vljudnost 

 

Biti uglajen in vljuden lahko imenujemo tudi vedenje zaposlenega, ki je izredno pomembno 

za celotno podobo storitvenih dejavnosti. Uglajen in vljuden je lahko tisti zaposleni, ki ima 

rad svoje delo in se zaveda, da nima tekmeca (Jere Lazanski 1997). 

 

Vedenje zaposlenega znotraj podjetja, ki temelji na uglajenosti ter vljudnosti, morajo  

usmerjati tudi pozitivna stališča, kar se odraža na različnih ravneh. Takšno vedenje usmerjajo 

pozitivna stališča zaposlenih, kot so (Musek Lešnik 2007): 

- pripravljenost pomagati (sodelavcem, podjetju, potrošnikom), poštenost (fair play) in 

druge prosocialne vrline (altruizem, empatija, tovarištvo, solidarnost); 

- dobronamernost in pripravljenost sprejeti tudi manj idealne okoliščine brez pritoževanja in 

izpostavljanja sebičnih interesov; 

- osebna iniciativnost, pripravljenost prispevati nove zamisli za dobrobit podjetja; 

- skrbnost (vestnost, natančnost) pri opravljanju zadolžitev in nalog; 

- zanimanje za vprašanja, ki so pomembna za podjetje; 

- zavednost, pripadnost podjetju, ki jo spremlja ugodje ob njegovih uspehih; 

- skrb za osebni razvoj zaradi razvoja podjetja, idr. 

 

Za storitvena podjetja je uglajeno in vljudno vedenje do gosta/kupca zelo pomembno. Biti 

uglajen in vljuden, ko je gost zadovoljen s storitvami, ni težko. Predvsem je pomembno, da 

smo uglajeni in vljudni, ko rešujemo težave nezadovoljnega gosta. V tem primeru lahko letijo 

očitki in kritika na nedolžnega človeka/zaposlenega, kjer je še kako pomembna umirjenost in 

uglajenost zaposlenega. Uglajeno vedenje je najboljša rešitev v vseh situacijah. 

 

3.4.8  Prepričanost o gostovem zadovoljstvu 

 

Zadovoljiti kupce/goste ni več dovolj. Treba jih je razveseliti. Ali bo kupec/gost po nakupu 

zadovoljen, je odvisno od razmerja med zaznano ponudbo in pričakovanji kupca/gosta. Če je 

npr. gostovo počutje po opravljeni storitvi  slabše od pričakovanega, je nezadovoljen. Če 

rezultat ustreza pričakovanjem, je gost zadovoljen. Lahko pa rezultat opravljene storitve 

presega pričakovanja gosta, potem je le ta zelo zadovoljen ali navdušen (Kotler 2004). 

 

Uspeh storitvenega podjetja je odvisen od nakupnih odločitev porabnikov storitev. Omenjena 

podjetja si zato prizadevajo zadovoljiti porabnike tako, da bi ostali zvesti podjetju in 

storitvam, ki jih ponujajo oziroma izvajajo le-ti. Pomembno je razlikovati med kakovostjo 

storitve in porabnikovim zadovoljstvom. Kakovost storitve porabnik zaznava racionalno, 

medtem ko je njegovo zadovoljstvo emocionalno. Da bi podjetje doseglo večje zadovoljstvo 
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porabnikov/gostov, mora sprejeti »koncept navdušenja«, ki temelji na pozitivnem 

presenečenju (Potočnik 2000). 

 

Trije razlogi, ki so pomembni pri raziskavi zadovoljstva porabnikov/gostov (prav tam): 

- da se podjetje osredotoči na izboljšanje kakovosti storitev, 

- da spremlja in ugotovi, koliko so bili prejšnji ukrepi uspešni in 

- da odkrije pomanjkljivosti in prednosti svojih storitev v primerjavi s storitvami najboljših 

konkurenčnih podjetij. 

 

V storitveni dejavnosti imajo pri pripravi raziskave zadovoljstva porabnikov/gostov  

najpomembnejšo vlogo zaposleni, ki so v kontaktu z gosti. Prav ti zaposleni pa lahko tudi 

največ prispevajo k izboljšavam. Zadovoljstvo gostov/porabnikov storitev lahko spremljamo 

na več načinov in merimo z različnimi metodami. Uporaba le ene metode navadno ne daje 

dovolj informacij o celostnem vtisu storitve na gosta, preveliko število metod pa po drugi 

strani ni primerno, saj lahko vnese zmedo (Jakoš 2010). 

 

Najpogosteje uporabljene metode so: 

- analiza izgubljenih kupcev (analiza zajema primerjavo števila izgubljenih kupcev v 

določenem časovnem obdobju s prejšnjimi časovnimi obdobji, še pomembnejša pa je 

analiza vzrokov za izgubljanje kupcev);  

- namišljeno nakupovanje (namišljeno nakupovanje je metoda, pri kateri podjetje najame 

usposobljene osebe, ki se pretvarjajo, da so potencialni kupci); 

- skupinski in globinski intervju potrošnikov (navadno skupinski intervju vodi usposobljen 

voditelj, ki se pripravi na temo pogovora, nato pa povabi šest do dvanajst oseb, ki so 

predstavniki ciljne populacije. Skupinski intervju ima pred globinskim to prednost, da so v 

skupini ljudje bolj sproščeni in se bolj vključujejo v razgovor); 

- anketni vprašalnik (na ta način občasno ugotavljamo stopnjo zadovoljstva kupcev s 

storitvami); 

- povabilo kupcem (kupce lahko povabimo, da nas obiščejo in nam zaupajo svoje težave); 

- spremljanje pritožb (pritožbe so pomemben vir podatkov, ki pripomorejo k ugotavljanju 

vzrokov nezadovoljstva, pomagajo pa tudi v strateških in taktičnih odločitvah) (prav tam).      

 

S tem ko se želimo prepričati in pokažemo zanimanje, ali je naš gost zadovoljen s storitvijo in 

se pri nas dobro počuti, mu izkazujemo posebno pozornost, ki gostu zagotovo godi. V 

primeru, da smo zadovoljili ali presegli njegova pričakovanja, si zagotavljamo njegov 

ponovni obisk in gost bo ponesel naše dobro ime do prijateljev in znancev. Zaposleni, ki so 

pri svojem delu v kontaktu z gostom, sprejemajo njegove pritožbe, v kolikor jih gost pove. 

Lahko pa v razgovoru z gostom zaposleni povpraša, kako se gost počuti in ali je zadovoljen z 

obravnavo. Hkrati mora paziti, da je vljuden ter nevsiljiv. Med gostoljubnostjo in vsiljivostjo 

je lahko zelo tanka meja. 
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3.4.9 Presenečanje gosta 

 

Malenkosti, s katerimi nepričakovano presenečamo gosta, se razlikujejo med seboj glede na 

storitveno dejavnost, v kateri se opravljajo. Da bi podjetje doseglo večje zadovoljstvo 

porabnikov/gostov, mora sprejeti »koncept navdušenja«, ki temelji na pozitivnem 

presenečenju (Potočnik 2000). 

 

Presenečenje za gosta pomeni, da ga presenetimo, mu damo nekaj več, česar ne pričakuje 

oziroma ne predvideva. Gostu poleg storitve, ki jo je kupil in plačal,  lahko damo  samo 

malenkost, npr. darilce, ki ga posebej razveseli, preseneti ali razvedri. Presenečenje za gosta 

je lahko tudi nepozabno doživetje ali gesta, kar sicer ni vključeno v proces izvedbe storitve. 

 

Presenečenje za gosta je lahko zadeva, ki je povezana s pridobivanjem novih znanj, npr.  v 

kozmetičnem salonu damo gostu informacijo oziroma ga poučimo, kako naj bo pazljiv in 

rešuje težave s suho kožo na rokah. Presenečenje za gosta je lahko tudi v opremi prostora 

oziroma v drobnih dodatkih (urejenost, izgled, npr. časopis za branje, posebna postavitev 

pohištva, ipd.). Navduševanje in presenečenje gostov je lahko rezultat nenehnega 

prizadevanja zaposlenih za ustvarjanje zaupanja vrednih odnosov. Če so zaposleni vložili v 

svojo ponujeno storitev dodaten čas in energijo, so kupca ne samo presenetili, lahko so ga tudi 

navdušili. Rezultat tega bo večji obisk in posledično uspešnejši poslovni rezultat ( Michelli 

2007). 

 

3.4.10 Poosebljanje svojega dela 

 

Če pri svojem delu v odnosu do gosta združimo vse elemente gostoljubnosti, lahko rečemo, 

da poosebljamo svoje delo. Zaposleni bi se morali zavedati, da se marsikateri gost rad vrne in 

koristi storitev tudi zaradi osebja. In če osebje želi poosebljati svoje delo, to pomeni, da poleg 

upoštevanja elementov gostoljubnosti daje pozornost svoji urejenosti (obleka, osebna 

urejenost) in urejenosti svojega neposrednega delovnega okolja. Ko poosebljamo svoje delo, 

profesionalno pokažemo, da nam delo ni odveč, da ga z veseljem opravljamo in ker smo 

zadovoljni mi, postanejo zadovoljni tudi naši gosti (Jere Lazanski 1997). 
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4 PREDSTAVITEV MEDICAL CENTRA ROGAŠKA 

 

Podjetje Zdravilišče Rogaška - Zdravstvo d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1993. Dejavnost 

podjetja je veliko širša kot le zdraviliška, naše delo je internacionalno, saj velik del prihodka 

ustvarijo gosti iz tujine. Zato smo v letu 2008 registrirali blagovno znamko Medical center 

Rogaška, pod katero želimo dolgoročno postati prepoznavni. 

Podjetje Medical center Rogaška je največja zasebna zdravstvena ustanova v Sloveniji in je 

sestavni del skupine Diagnostični center Bled. Podjetje je vključeno v Skupnost slovenskih 

naravnih zdravilišč, aktivno sodeluje pri aktivnostih Slovenske turistične organizacije in je 

bilo pobudnik pri nastajanju interesnega združenja Slovenia Medical. Prav tako pa tudi 

aktivno sooblikuje turistično ponudbo destinacije Rogaška Slatina. 

4.1 Razvoj Zdravilišča Rogaška Slatina  

 

Legenda pravi, da je zdravilni rogaški vrelec nastal po naročilu Apolona, boga sonca. Ta je 

ukazal krilatemu konju Pegazu, naj poleti proti zemlji in na kraju, kjer bo udaril s kopitom, bo 

nastal rogaški vrelec (Roitschocrene), ki bo ljudem pomagal do ozdravitve. 

 

Zdravilišče Rogaška Slatina sodi z več stoletno tradicijo med starejša zdravilišča v Sloveniji 

in Evropi. Prvi z marmorjem obzidan studenec, ki naj bi bil eden od starih izvirov rogaške 

mineralne vode, se v listini salzburškega nadškofa Konrada omenja daljnega leta 1141 (Režek 

1964). Uporabljeni material kaže, da je slovela že takrat, čeprav se o njeni zdravilnosti še 

dolgo ni pisalo. Zdravilne učinke so poznali številni domačini in romarji, ki so glas o čudežni 

vodi širili po vsej deželi Štajerski in dlje. 

 

Prvi pisni viri o mineralni vodi so bili objavljeni leta 1572, nastala je prva pisna analiza nekoč 

slavnega alkimista Leonharda Thurneysserja. Voda je vsebovala zlato, bergkler, žveplo, 

magnet in divjo vodo (Mlacovič 1995, 8, povz. po Horvat 2000, 38). Danes velja prepričanje, 

da je vrelce odkril hrvaški ban Petar Zrinjski okoli leta 1665. Ban je po pitju vode čudežno 

ozdravel. Nekaj let kasneje (1676) je bilo ob vrelcih zgrajeno prvo gostišče, ki ga je postavil 

baron Peter Courty. 

 

Sorbait, profesor dunajske medicinske fakultete in dvorni zdravnik (osebni zdravnik cesarice 

Eleonore), je leta 1680 napisal knjigo, v kateri je ime vrelca povezal s krajem.  Leta 1771 je 

zdravilno slatino raziskoval zdravnik z dunajske medicinske fakultete. Tako so že v 17. 

stoletju pričeli rogaško kislico predpisovati uglednim pacientom in ji tako zagotovili mesto v 

zdraviliški praksi (Donat Mg 100 let). 
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Leta 1803 se je z velikim zavzemanjem grofa Attemsa, ki mu je pomagal avstrijski 

nadvojvoda Janez, začel razvoj sodobnega zdravilišča, vrelci zdravilne vode so prišli v last 

štajerske deželne vlade. Naslednje leto začne v zdravilišču ordinirati prvi zdravnik, ki postane 

tudi direktor. V prvi polovici 19. stoletja je zdravilišče začelo privabljati vse bolj petične 

goste z dunajskega dvora in iz cele Evrope.  

 

Med obema vojnama se zdravilišče ni širilo tako intenzivno. Zgradili so sicer nekaj hotelov 

(eden je bil grajen po načrtih arhitekta Plečnika) in vil, restavracijo ter novo športno 

kopališče.  Leta 1936 je Rudolf Leskovar pričel z raziskovanjem učinkov zdravilne vode na 

človeški organizem.  

 

Po koncu druge svetovne vojne ja zdravilišče izgubilo precejšen del strokovnega osebja, 

objekti in naprave so bili v zelo slabem stanju. Leta 1946 je zdravilišče imelo skoraj 1000 

ležišč. V petdesetih in šestdesetih letih se je začela ureditev vrelcev zdravilne vode in obsežna 

obnova starih hotelskih objektov. 

 

Leto 1966 predstavlja pomembno prelomno leto v razvoju zdravilišča, saj je zvezna vlada 

takratne Jugoslavije spremenila zakon o zdravstvenem varstvu in s tem zmanjšala obisk 

gostov, ki so v zdravilišča prišli na osnovi zdravstvenega zavarovanja (Rebeušek 1967). 

Ponudba se potem je v veliki meri preusmerila na goste samoplačnike, ti pa so zahtevali višji 

standard bivanja in kakovostne storitve. Za izboljšanje zdravstvene ponudbe in kakovosti 

storitev v zdravilišču so zgradili novo Pivnico zdravilne vode in sodobno Terapijo, ki je 

vključena v sedanji Medical center Rogaška. 

 

Začetek kakovostnega razvoja zdravilišča je predstavljala izgradnja novih hotelov in leta 1986 

je Zdravilišče Rogaška imelo okoli 1500 ležišč, kolikor jih je še danes. Skladno s hitrim 

razvojem se je širila turistična ponudba. Zgradili so rekreacijske objekte in naprave: športno 

dvorano, igrišča na prostem, manjše smučišče, vadišče za golf  in druge naprave. Na začetku 

devetdesetih let dvajsetega stoletja so v Rogaški Slatini odkrili tudi termalno vodo in nekaj let 

kasneje zgradili termalno kopališče. Dogodki po letu 1990 (razpad Jugoslavije) so bili vzrok 

za drastičen upad števila gostov, obisk se je skoraj prepolovil. 

 

Zdravilišče Rogaška je, sedaj v zasebni lasti, sčasoma združilo edinstvene naravne vire, 

tradicijo zdravljenja in vsa sodobna medicinska dognanja ter na tej osnovi razvilo vrhunske in 

strokovno nadzorovane programe zdravljenja in dobrega počutja. Te ponujajo vsem 

potencialnim gostom, ki se zavedajo pomena skrbi za svoje zdravje.  
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4.2 Organiziranost in poslanstvo Medical centra Rogaška 

 

Za vodstveni slog podjetja je značilna jasna, objektivna usmerjenost na rezultate in nadzor 

uspeha. Osnove njegovega delovanja temeljijo na osebni odgovornosti vsakega zaposlenega. 

Podjetje se ponaša z ekipo skoraj sto štirideset zaposlenih, medicinskih strokovnjakov s 

posameznega področja in ostalih podpornih služb. Področja delovanja so organizirana po 

oddelkih. 

 

Poslanstvo družbe 

 

»Poslanstvo družbe je zadovoljevanje potreb vseh, ki iščejo poti do zdravja in lepote. Razvoj 

podjetja temelji na dolgoletni tradiciji. Podjetje ima bogate izkušnje na področju uporabe 

naravnih dejavnikov, nadgrajuje jih na zdraviliškem in diagnostičnem področju ter pri 

storitvah pomlajevanja.« Temeljni nosilci razvoja družbe so naravne danosti kraja, uporaba 

mineralne vode Donat Mg in strokovna usposobljenost zaposlenega kadra (Medical center 

Rogaška 2010). 

 

Vizija družbe 

 

Vizija podjetja je postati najuspešnejše zdravilišče na slovenskem trgu, dosegati takšne 

kazalce uspešnosti poslovanja, kot jih dosegajo uspešna primerljiva slovenska in evropska 

zdravilišča, ter svoje aktivnosti usmeriti v zagotavljanje celostne ponudbe na področju 

Zdraviliškega turizma (Medical center Rogaška 2010). 

  

Raziskave kažejo, da je trženje medicinskega turizma področje, ki ima najvišjo stopnjo rasti. 

Na osnovi tega želijo dosedanje delovanje družbe nadgraditi. Tako bodo uvajali nove 

zdravstvene storitve, ki bodo še naprej povezane z naravnim dejavnikom, to je mineralno 

vodo Donat Mg. Gradili bodo na osebnem pristopu in strokovnosti zaposlenih (prav tam). 

 

Temeljne vrednote družbe so (Medical center Rogaška 2010): 

- odgovornost uprave,  

- odgovoren odnos do okolja,  

- lojalnost in predanost zaposlenih,  

- nenehno izobraževanje in razvoj strokovnih kadrov,  

- spoštovanje posameznika, 

- uspešnost družbe. 

 

4.3 Storitve Medical centra Rogaška  

Trije gradniki, zaradi katerih je podjetje Medical center drugačno od drugih ponudnikov 

zdravstvenih storitev in sprostitvenih programov, so: dolgoletna tradicija zdravljenja, naravni 
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vir (zdravilna voda) in specialna medicinska znanja. Storitve in celovite programe v podjetju 

gradijo na individualnem pristopu do gosta in na osnovi edinstvene naravne mineralne vode 

Donat Mg, ki je zaradi svoje sestave ohranila svojo zdravilno moč vse do danes. 

Pitje zdravilne vode (pitna kura) je v centru najpomembnejši terapevtski postopek. Zdravilna 

voda  pomaga pri številnih boleznih, kot so: bolezni požiralnika, želodca, dvanajstnika, 

bolezni ozkega in širokega črevesa, bolezni jeter, trebušne slinavke, metabolne bolezni, 

malignomi prebavnega sistema …, nepogrešljiva pa je tudi pri telesnih obremenitvah in 

stresu. 

 

Osnovno zdravstveno področje podjetja je gastroenterologija. Podjetje je posebej 

specializirano za zdravljenje in rehabilitacijo gastroenteroloških bolnikov. Na dan jih obišče 

okoli 70 pacientov, ki so bili na zahtevnih operativnih posegih in so bili napoteni na 

zdravljenje. Podjetje ima močno diagnostično ekipo, ki opravlja številne preglede in preiskave 

na področju gastroenterologije.  

 

Posebne diagnostične preiskave opravljamo še na področju kardiologije, rentgenske in 

ultrazvočne diagnostike ter na področjih ginekologije, urologije in žilne kirurgije. 

 

Estetska dermatologija predstavlja področje, ki se v zadnjem času najhitreje razvija. V okviru 

oddelka zdravijo kožo in izvajajo programe pomlajevanja. Uporabljajo najsodobnejše metode, 

ki so v svetu trend. V oddelku estetske plastične kirurgije opravljajo operacije na obrazu, 

vekah, vratu in rokah. Izvajajo tudi presajanje las in lasersko lipolizo z vibro liposkukcijo. V 

okviru holistično menopavznega in andropavznega centra rešujejo težave vseh ljudi po 45. 

oziroma 50. letu starosti.   

 

Pomemben del ponudbe predstavlja balneoterapija. Balneologija je veda, ki proučuje načine 

zdravljenja z naravnimi zdravilnimi sredstvi. Beseda je sestavljena iz besed »balneum«  

(kopati se, kopeli) in »logos« (razprava oz. raziskovanje). Gre za eno najstarejših medicinskih 

znanj, ki za zdravljenje uporablja naravne zdravilne vrelce na izviru in obloge iz zdravilnega 

blata. Postopki, ki jih izvajajo poleg pitne kure, so kopeli in blatne obloge (fango) ter več kot 

60 različnih masaž. 

 

V podjetju izvajajo še nekatere druge zdravstvene storitve, tako na primer storitve na oddelku 

fizioterapije in storitve inhalacije, med drugim tudi z zdravilno vodo. 
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Slika 4: Prikaz storitev Medical centra Rogaška 

 

 

Velika prednost podjetja je prepletanje specialističnih zdravstvenih storitev (internistke in 

kirurgije), fizioterapije in balneoterapije. Prihodki samoplačniških dejavnosti predstavljajo 

danes skoraj 70 odstotni delež vseh prihodkov; nadaljuje se trend zadnjih let, to je 

povečevanja skupnega prihodka podjetja na račun povečevanja samoplačniških storitev 

(Medical center Rogaška 2012).  
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5 RAZISKAVA 

 

Raziskava s področja gostoljubnosti v procesu zagotavljanja/izgradnje kakovosti zdraviliških 

storitev na primeru Medical centra Rogaška je bila izvedena tako, da so zaposleni na vodilnih 

funkcijah podjetja kot celota in zaposleni posameznega oddelka izpolnili anketo z vprašanji 

na omenjeno temo. 

Predvsem nas je zanimalo, kakšen je  pogled na gostoljubnost s strani zaposlenih na vodilnih 

delovnih mestih, kako ocenjujejo uporabo gostoljubnosti svojih sodelavcev v odnosu do 

gostov in ali menijo, da je potrebno narediti še kaj več na omenjenem področju. 

Vsem zaposlenim v omenjenem podjetju bo v pomoč pri vsakdanjem delu zagotovo kodeks 

gostoljubnosti, ki je pomemben del diplomske naloge in se nahaja v prilogi. 

5.1 Čas in kraj izvajanja ankete 

 

Podjetje konstantno spremlja kakovost izvedenih storitev tako, da uporablja metodi 

namišljenega gosta in anketiranja. Vprašanja v obstoječi anketi so usmerjena na posamezne 

segmente kakovostne storitve. Sicer pa se v podjetju  še ne izvajajo tako imenovane obdobne 

ankete, ki bi bile tematsko usmerjene oziroma bi s poglobljenimi vprašanji zajemale samo 

določeno področje v verigi izvajanja kakovostnih storitev. 

 

V raziskavi smo uporabili metodo anketiranja, in sicer pogled anketirancev na gostoljubnost 

od znotraj. Vprašanja so bila zaprtega, odprtega in polodprtega tipa.  

 

K izpolnitvi anonimnega vprašalnika smo povabili: direktorja podjetja, strokovnega direktorja 

ter vodje različnih organizacijskih enot, kot so: bolniškega oddelka, marketinga, recepcije, 

službe naročanja in administracije, nabave in razvoja, kliničnega laboratorija, balneo- in 

fizioterapije, računovodstva in financ, informatike ter glavno medicinsko sestro in glavno 

medicinsko sestro bolniškega oddelka.  

 

Anonimno anketo so anketirani izpolnjevali v prvi polovici meseca maja letos,  vprašalnik pa 

je oddalo 62 % anketiranih. 

5.2 Anketa 

 

Anketni vprašalnik je obsegal 17 vprašanj. Na podlagi izpolnjenega vprašalnika sem želela 

ugotoviti, kakšen pomen pripisujejo gostoljubnosti posamezne vodje oddelkov, ki imajo vpliv 

na ekipo svojih sodelavcev.  
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Posamezni anketirani so več elementov združili pod enotno oceno, saj menijo, da so vsi 

elementi gostoljubnosti enako pomembni za kakovost dela in odnosov z gosti, kar sem pri 

interpretaciji tudi upoštevala. 

 

Napisani elementi gostoljubnosti so bili vodjem v pomoč pri anketnih vprašanjih. 

 

Zanimalo me je mnenje vodij, ali smo zaposleni v podjetju gostoljubni do svojih gostov. 

Glede na dejstvo, da je večji del vodij zaposlenih v podjetju 20 do 30 let, se je samo po sebi 

vsililo vprašanje o tem, kako nas vidijo »stalni« gostje skozi svoje oči in izkušnje, torej 

primerjava naše  gostoljubnosti danes in nekaj let nazaj. 

 

Zanimalo me je tudi, kako vidi gostoljubnost ekipa sodelavcev, ali imajo ti sploh dovolj 

informacij o gostoljubnosti in kako sami razvrščajo omenjene elemente glede na 

pomembnost. 

 

Posebej sem izpostavila vprašanje, ali so vodje prepričane, da njihovi sodelavci poskrbijo za 

svoje goste tako, da dobijo vse, kar potrebujejo. Vprašanje za omenjeni element 

gostoljubnosti smo izpostavili, ker je v dejavnosti, kot je obravnavano podjetje, ta element 

zelo povezan s celotnim timom in timskim delom pri obravnavi gosta. 

 

Zdravilišče Rogaška Slatina gosti 95 % tujih gostov, kar pomeni, da moramo biti pozorni tudi 

na kulturne razlike. Tako so se posamezna vprašanja v anketi nanašala na zaznavanje 

gostoljubnosti pri različnih skupinah gostov, ki prihajajo iz kulturno raznolikih območij. 

 

V storitveni dejavnosti je zelo pomembno tudi hitro in uspešno reševanje pritožb gostov. 

Vodje smo tako povprašali o urejenosti sistema pritožb v podjetju in o tem, ali sodelavci 

poznajo postopek ukrepanja v primeru reklamacij. Hkrati smo na primeru iz prakse preverili, 

ali vodje menijo, da lahko z gostoljubnostjo »omilijo« slabo opravljeno storitev. 

 

5.3 Interpretacija rezultatov 

 

Na osnovi raziskave so rezultati naslednji: 

(1) Gostoljubnost je eden ključnih dejavnikov kakovosti storitve.  

Na trditev, da je gostoljubnost eden od ključnih dejavnikov kakovosti storitve, se je 75 % 

anketiranih opredelilo za trditev zelo se strinjam in 25 % anketiranih za trditev strinjam se. 

Rezultat je zelo vzpodbuden, saj kaže na dejstvo, da se obravnavani element/dejavnik  

kakovosti storitev vodstvu podjetja  zdi zelo pomemben za visoko kakovost dela v odnosu do 

gosta, ki zvišuje raven gostoljubnosti, predvidevamo, da bo vodstvo  pripravljeno vzpodbujati 

svoje sodelavce na tem področju in izvajati potrebne ukrepe. 
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(2) Ali menite, da smo zaposleni v Medical centru dovolj gostoljubni do svojih gostov? 

Manj vzpodbudni so bili rezultati anketiranih glede njihovega mnenja o vprašanju, ali so 

zaposleni (obravnavano podjetje  kot celota) dovolj gostoljubni do svojih gostov. 25 % se jih 

je namreč opredelilo za trditev, da sploh nismo dovolj gostoljubni. Pomemben podatek za nas 

je, da samo 35 % anketiranih meni, da pa smo dovolj gostoljubni in 25 %, da sploh nismo. Iz 

rezultata lahko razberemo, da več kot polovica anketiranih s svojo opredelitvijo nakazuje, da 

je na omenjenem področju v verigi dejavnikov kakovostne storitve potrebno narediti še več. 

Sugestivna priporočila bomo zapisali v naslednjem poglavju. 

(3) Kako ocenjujete nihanje gostoljubnosti v podjetju skozi čas,  npr. naša gostoljubnost  pred 
nekaj leti in danes.  

 

Na vprašanje o  nihanju gostoljubnosti v obravnavanem podjetju skozi čas več kot 85 % 

anketiranih meni, da smo bolj gostoljubni kot pred leti. Podatek je zanimiv z dveh stališč:  na 

eni strani nas razveseli, da smo skozi čas naredili veliko in napredovali v odnosu z gosti, ki so 

z nami bolj zadovoljni kot pred časom, na drugi strani pa je po naši subjektivni oceni podatek 

rahlo zaskrbljujoč. Zastavlja se namreč vprašanje, kaj če si samo »domišljamo«, da smo danes 

toliko boljši na omenjenem področju kot pred leti. Zapisano subjektivno oceno k rezultatom 

podajamo na podlagi zapisanih posameznih komentarjev pri omenjenem vprašanju v anketi,  

npr. »na omenjenem področju smo naredili veliko premalo« ali pa »smo še daleč od prave, 

prisrčne gostoljubnosti«.  

 
(4) Razvrstitev elementov gostoljubnosti glede na pomembnost za anketirane. 

 

Če se zavedamo pomena kakovostne storitve za gosta, so za nas popolnoma enako 

pomembni   vsi dejavniki v verigi, ki vodi k celoviti kakovostni storitvi, ki gosta »navduši«. 

Enako velja za elemente gostoljubnosti, namreč pomemben je vsak element in ne samo 

nekateri.  Kljub temu smo v raziskavo vključili razvrščanje elementov gostoljubnosti z 

namenom, da nam bo v pomoč in vodilo pri dopolnitvah izgradnje »vrhunske storitve«.  

Primer: če smo vsi zaposleni ves čas prisrčno nasmejani, zakaj ne bi potem več časa posvetili 

izobraževanju, kako reševati pritožbe in probleme gostov gosta. Rezultate razvrščanja 

anketiranih za posamezni element  gostoljubnosti smo umestili v nivoje, ki so prikazani v 

sliki.  Interpretacija rezultatov se nahaja pod sliko.           
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Slika 5:  Razvrstitev elementov gostoljubnosti glede na pomembnost za anketirane  

 

1. najmanj pomembno, 7. najbolj pomembno. 

 

Anketirani dajejo največji poudarek na dejstvo, da se je potrebno prepričati, ali je gost dobil 

res vse, kar je potreboval. Takoj zatem sledi obravnava gostovega problema. Razvidno je, da 

anketirani dajejo poudarek na elemente vljudnosti, ki so vključeni v proces obravnave gosta 

po sprejemu po predpisanih  storitvah oziroma ob koncu obiska. 

Med elementi, katerih ocena se največkrat nahaja med 15 % najvišje razvrščenih, je 

obravnava gostovega problema kot svojega. Med elementi, katerih ocena se največkrat nahaja 

med 15 % najnižje razvrščenih, pa sta presenečanje gosta in poosebljanje svojega dela. Kot je 

razvidno iz prikazane lestvice, zelo odstopa element presenečanja gosta, saj se nahaja 

popolnoma na repu. 

(5) trditev: Prepričan-a sem, da sodelavci v moji skupini poskrbijo, da gost dobi vse, kar 

potrebuje. 

 

Za element gostoljubnosti prepričati se, da je gost res dobil vse, kar potrebuje, smo v anketi 

postavili posebej trditev: prepričan/-a sem, da sodelavci v moji skupini poskrbijo, da gost dobi 

vse, kar potrebuje. S to trditvijo se zelo strinja samo 25 % anketiranih, strinja 50 %, 25 % 

vprašanih pa se ni moglo opredeliti. Anketiranim je omenjeni element zelo pomemben, kljub 

temu pa četrtina vseh dvomi, da gostje res dobijo vse, kar potrebujejo za svoje zdravje in 

dobro počutje.  
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(6) Ali menite, da imajo Vaši  sodelavci dovolj informacij, da razumejo pomen gostoljubnosti 
do gosta?  

 

Če bi vprašali vsakega  zaposlenega v podjetju, na katere tri stvari pomislijo ob besedi 

gostoljubnost, sklepam, da bi vsak povedal drugačno kombinacijo. 

Anketirane smo vprašali, ali menijo, da imajo njihovi sodelavci dovolj informacij o tem, da 

lahko razumejo pomen gostoljubnosti v odnosu do gosta. Polovica jih je prepričana, da imajo 

sodelavci dovolj informacij. Ostala polovica si deli rezultat, da imajo sodelavci delne 

informacije oziroma jih sploh nimajo dovolj. Skoraj 13 %  jih celo meni, da sodelavci nimajo 

dovolj informacij o tem oziroma, kot je navedeno v komentarju ankete, se sploh ne zavedajo 

pravega pomena gostoljubnosti in potrebujejo konstantno spodbujanje in osveščanje na tem 

področju. 

(7) Razvrstite elemente gostoljubnosti glede na to, kako jih upoštevajo in izvajajo v odnosu do 

gosta sodelavci v Vaši skupini. 
 

Anketirani so ocenjevali, kako sodelavci v njihovi ekipi pri svojem delu upoštevajo oziroma 

vključujejo elemente gostoljubnosti v svoje delo. Rezultate razvrščanja anketiranih za 

posamezni element  gostoljubnosti smo umestili v nivoje, ki so prikazani v sliki.  

Interpretacija rezultatov se nahaja pod sliko.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6:  Razvrstitev elementov gostoljubnosti glede na to, kako jih zaposleni v  

obravnavanem podjetju izvajajo v odnosu do gosta 

 

 

Poosebljanje svojega dela je najpomembnejši element gostoljubnosti. Zaposleni pooseblja 

svoje delo, kadar pri njem v odnosu do gosta vključuje oziroma uporablja vse obravnavane 

elemente gostoljubnosti, hkrati skrbi za svoj izgled in urejenost, skrbi za urejenost svojega 
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neposrednega delovnega prostora, zagotavlja strokovnost ter varnost, je zanesljiv in   

zadovoljen s samim seboj. Ugotavljamo, da so ocene za omenjeni element razvrščene nizko v 

primerjavi z ostalimi elementi pri ocenah anketiranih in pri ocenah anketiranih za svoje 

sodelavce. Predvidevam, da gre za nepoznavanje celotnega pomena omenjenega elementa 

gostoljubnosti. Prav tako je element presenečati gosta v obeh primerih pri dnu lestvice.  

Menimo, da tega podatka ne smemo zanemariti. Podobno kot presenečati gosta se nizko 

nahaja tudi element ponuditi gostu več od pričakovanih informacij. Oba elementa sta 

pomembna (kljub temu da na prvi pogled manj kot ostali) v smislu dati gostu nekaj več. 

Namreč ko gostu to omogočimo, ga navdušujemo in pridobimo stalnega gosta.  

Med elementi, katerih ocena se največkrat nahaja med 15 % najvišje razvrščenih, je 

uglajenost in vljudnost do gosta, med 15 % najnižje razvrščenih elementov pa je presenečati 

gosta. 

Anketirani vodje so na najvišje mesto lestvice s svojo oceno postavili timsko delo, kar je zelo 

pozitivno za obravnavano podjetje, saj se posamezni gost sreča z ekipo zaposlenih 

(receptorjem, zdravnikom, maserjem, fizioterapevtom in drugimi) in le skupaj, v spodbudnem 

in sodelovalnem delovnem okolju, lahko zagotovijo, da se bo gost prijetno počutil. 

(8) Ali menite, da z enako mero vljudnosti in prijaznosti enako zadovoljimo goste različnih 
narodnosti? 

 

Rogaška Slatina gosti 95 % tujih gostov. Glede na omenjeni odstotek je še kako pomemben 

element pozornosti do gostovega vedenja. Italijani so zelo glasni, hitro in veliko govorijo, 

Rusi so naduti, nekateri polni sebe in »veliko vedo«, posameznim izraelskim gostom je vse 

predrago ipd. 

 

V enem od vprašanj smo od anketiranih želeli dobiti mnenje/oceno, ali z določeno mero npr. 

prijaznosti  enako vplivamo na goste različnih narodnosti oziroma dosežemo enak učinek na 

vsakega gosta. Skoraj 90 % odgovorov je bilo pritrdilnih, ostali so bili neopredeljeni, v smislu 

več ali manj da. 

 

(9) Opredelite goste po narodnosti (po Vaših izkušnjah in izkušnjah Vaših sodelavcev), 
kateremu gostu pomeni gostoljubnost več kot ostali dejavniki kakovostne storitve.  
 

V posameznih situacijah različni gostje drugače reagirajo. Anketno vprašanje smo postavili na 

osnovi primera. Npr.: zdravnik zamuja dobre pol ure in gost se že precej razburja. V 

nadaljevanju zdravnik sprejme gosta ves nasmejan, opravi pregled, se iskreno opraviči in 

pospremi gosta do prijazne sestre. Glede na dosedanje izkušnje, ki jih imajo anketirani in 

njihovi sodelavci pri delu z gosti, nas je zanimalo, na goste katere narodnosti bi gostoljubno 

vedenje zdravnika kljub zamudi imelo največji učinek. 
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Prikaz: 1. gostoljubnost najbolj pomiri gosta, 5. gostoljubnost nima velikega vpliva na gosta: 

1. Avstrijci in Nemci 

2. Italijani 

3. Slovenci 

4. Izraelci 

5. Hrvati in Srbi 

 

Iz prikazanega je razvidno, da gostov problem, za katerega je kriv človeški faktor, »omilimo« 

z veliko mero gostoljubnosti uspešno pri avstrijskih, nemških in italijanskih gostih. Hrvaške, 

srbske in izraelske goste pa težje »potolažimo«. Rusi in Slovenci smo nekje vmes. 

 

(10) Razvrstitev elementov gostoljubnosti, kaj je po mnenju anketiranih za naše goste najbolj 
oziroma najmanj pomembno.  

 

Anketirani so glede na svoje dosedanje izkušnje z gosti različnih kultur in navad razvrstili 

elemente gostoljubnosti, kako se gostje nanje odzivajo. Rezultate razvrščanja anketiranih za 

posamezni element  gostoljubnosti smo umestili v nivoje, ki so prikazani na sliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7:  Razvrstitev elementov gostoljubnosti glede pomembnosti za goste 

obravnavanega podjetja 

 

 

(11) Ali menite, da imamo v podjetju urejen sistem reklamacij in zaposleni vedo, kako 

postopati v primeru pritožbe gosta? 

Za podjetje in zaposlene je najugodnejše, če se nihče od gostov ne pritožuje oziroma so vsi 

zadovoljni, brez najmanjših problemov. Praksa seveda pokaže, da kljub trudu zaposlenih za 

kakovostno izvedbo storitve, temu ni tako. Dobro urejen sistem reklamacij v podjetju je zelo 

velik pripomoček zaposlenim pri svojem delu z gosti. 
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Anketirane smo povprašali za mnenje, ali ima obravnavano podjetje urejen sistem reklamacij 

in ali zaposleni vedo, kako postopati v primeru pritožbe s strani gosta. Samo 25 % udeleženih 

v anketi  je odgovorilo, da ima podjetje urejen omenjeni sistem.  Skoraj 40 % pa trdi, da 

podjetje nima urejenega sistema reklamacij in zaposleni ne vedo, kako odreagirati v primeru 

nezadovoljnega gosta. Ostali menijo, da ima podjetje delno urejen omenjeni sistem. 

 

(12) trditev: Gost je zelo nezadovoljen s kopeljo, ki jo je opravil, voda je bila hladna, terapevt 

neprijazen. Menite, da lahko takšen negativen vtis popravimo z nasmehom, prijaznim 
opravičilom in darilom pozornosti? 

Anketirani so na primeru iz prakse podali svoja mnenja o tem, ali je mogoče zelo zelo slabo 

storitev popraviti z nasmehom, prijaznim opravičilom in darilcem kot pozornost. 50 % vseh se 

je opredelilo, da lahko vtis za nezadovoljnega gosta delno popravimo. 25 % jih je prepričanih, 

da nasmeh reši vse probleme, ostalih 25 % pa meni, da zelo zelo slabo opravljene storitve ni 

mogoče popraviti niti s prijaznostjo niti z darilom. Poleg navedenih opredelitev se v 

komentarjih k vprašanjem anketirani zavedajo, da se tako slabo opravljena storitev lahko 

zgodi samo enkrat, saj je potrebno odpraviti vzrok za slabo opravljeno storitev. Hkrati je v 

postopku reševanja gostovega problema potrebno opraviti pogovor z gostom in zaposlenim s 

ciljem ugodne rešitve težave oziroma problema, da se kaj podobnega v bodoče ne bi ponovilo. 

(13) Razvrstite elemente urejenosti za objekt, v katerem ste zaposleni, po pomembnosti.  

 

Kot smo že zapisali, če združimo vse elemente gostoljubnosti in jih pri svojem delu 

dopolnimo s posameznimi pomembnimi elementi kakovostne storitve, poosebljamo svoje 

delo. Pomembna je urejenost zaposlenih. Prav tako je pomembna urejenost objekta in 

prostorov, v katerih zaposleni opravljajo storitve. 

 

Anketirani so razvrščali po pomenu elemente urejenosti znotraj in zunaj objekta, v katerem so 

zaposleni. Rezultate razvrščanja anketiranih za posamezni prostor smo umestili v nivoje, ki so 

prikazani v sliki. 
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Slika 8:  Razvrstitev urejenosti objekta po pomembnosti za anketirane 

                            

Na odprta vprašanja v zaključnem delu ankete so anketirani podali svoja mnenja in predloge. 

Nekaj jih je bilo enakih oziroma podobnih,  spet druga zelo različna. Največ mnenj o tem, kaj 

lahko najbolje naredimo za gosta, se je nanašalo na strokovnost, zanesljivost, prijaznost in 

iskren nasmeh. Skoraj vsi anketirani poudarjajo, da je za izboljšanje gostoljubnosti v njihovih 

ekipah potrebno  izobraževanje na področju komuniciranja. Za izboljšanje gostoljubnosti v 

podjetju kot celote pa anketirani v največjih odstotkih predlagajo prav tako izobraževanje, 

hkrati pa tudi nagrajevanje in kazenske točke, kar bi verjetno privedlo do večje odgovornosti 

zaposlenih oziroma večje motiviranosti za delo, ki bi vplivala na dvig kakovosti storitev v 

podjetju, s tem pa na porast števila zadovoljnih gostov.  

Zastavljene hipoteze: 

H 1: Zaposleni v obravnavanem podjetju so do svojih gostov zelo gostoljubni. Hipotezo delno 

potrdimo. Iz rezultata raziskave lahko razberemo, da več kot polovica anketiranih s svojo 

opredelitvijo nakazuje, da je na omenjenem področju v verigi dejavnikov kakovostne storitve 

potrebno narediti še več. 

H 2: Anketirani menijo, da je gostoljubnost eden od ključnih dejavnikov kakovosti storitve. 

Hipotezo potrdimo. Rezultat raziskave kaže na dejstvo, da se obravnavani element/dejavnik  

kakovosti storitev vodstvu podjetja  zdi zelo pomemben za visoko kakovost dela v odnosu do 

gosta, ki zvišuje raven gostoljubnosti. 

H 3: Zdraviliške storitve (medicinske, lepotne in sprostilne) so na visoki kakovostni ravni. 

Hipotezo potrdimo.  

1 2 3 4 

 

· splošni videz objekta in 
neposredna okolica objekta  

 

 

· prostori za masaže in kopeli 
· ambulante za diagnostične 

preglede in preiskave 

· pivnica zdravilne vode 

 

 

· 3 usklajena pojavnost 

objekta, opreme, zaposlenih 

glede na dejavnost 

· avla ob vhodu v objekt 

 

 

· splošni videz zaposlenih 

· recepcija 
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6 UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

 

Ob besedi gostoljubnost na hitro pomislimo na nekaj, kar je povezano s prijaznostjo in 

vljudnostjo do gosta, vendar ga natančno ne znamo opredeliti. Za zaposlene v podjetju, kjer so 

omenjeni elementi gostoljubja konkurenčna prednost podjetja, je nujno potrebno, da imajo 

zaposleni  informacije o tem, kateri so elementi gostoljubnosti in jasna ter predvsem preprosta 

navodila, kako jih uporabljati pri vsakdanjem delu. Gostoljubnost, ki jo sedaj nudimo svojim 

gostom v podjetju, bomo na osnovi subjektivne ocene sodelavcev in izkušenj pri uporabi 

kodeksa dopolnjevali. 

 

Gostoljubnost je ključni element trženja kakovosti storitev, smo zapisali v naslovu 

diplomskega dela. Gostoljubnost in trženje sta tesno povezana. Zakaj? Ko ponudimo 

medicinske, lepotne in sprostitvene storitve, lahko rečemo, da tržimo kakovost storitev. 

Trženje v podjetju ni naloga samo oddelka marketinga in prodaje, ampak podjetja kot celote. 

Vsak posameznik, ki izvaja storitev, je vključen v proces trženja. 

 

Zdravilišče Rogaška Slatina ima že tradicijo na področju zdraviliških storitev. Na začetku so 

bile skromne po obsegu, dve do tri storitve. Sedaj je storitev mnogo več. Poleg klasičnih 

zdraviliških storitev so na voljo storitve za sprostitev, pomlajevanje in lepoto, preventivno, 

storitve s področja diagnostike in storitve, združene v programe za zdravje. Več storitev, kot 

ponujamo, bolj kompleksen proces k izgradnji kakovosti, izboljšav in nadzora je potreben v 

verigi zagotovitve kakovostne storitve. 

 

V Medical centru Rogaška je kakovostna storitev oziroma storitev, ki navdušuje in jo 

ponudimo/nudimo gostom, ključ do uspeha. Menimo, da je prav gostoljubnost do gosta, kot 

element kakovostne storitve, najpomembnejša točka razlikovanja  med ponudniki podobnih 

storitev oziroma podjetij v sorodni dejavnosti. Omenjeno trditev so poleg rezultatov raziskave 

pokazale tudi naše dolgoletne izkušnje z delom v obravnavanem podjetju.  

 

V zdravstveni dejavnosti so zelo pomembni: oprema, aparature, strokovno usposobljeni kadri, 

vendar to ni dovolj v odnosu do gosta. Ampak svojo konkurenčno prednost si lahko podjetje 

zagotavlja samo na način, da gradi svojo izvedbo kakovostne storitve na odnosu do gosta. Le-

ta je tista, ki nas dela drugačne, gostu nudi nekaj več in podjetju zagotavlja uspeh na trgu. 

 

Iz raziskave je razvidno, da je gostoljubnost do gosta v obravnavanem podjetju zelo 

pomembna, kar je odlično izhodišče za osebni razvoj zaposlenih. Pričakovanja naših sedanjih 

in bodočih gostov se razlikujejo in sčasoma tudi spreminjajo. Nad tem dejstvom je potrebno 

skrbno bdeti, slediti najnovejšim smernicam in trendom v zdravstveni dejavnosti ter 

pravočasno ukrepati.  
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Posamezna subjektivna priporočila k ugotovitvam v raziskavi: zelo pomemben je iskren 

pogovor znotraj podjetja oziroma znotraj posamezne skupine zaposlenih. Gre za odprt 

pogovor, ki nikoli ne obtožuje ali išče napake, ampak gradi  prijaznost in gostoljubnost med 

sodelavci znotraj podjetja.  

 

Kot smo že zapisali v poglavju o odnosu gost – gostitelj, je gostoljubnost v prvi vrsti 

komuniciranje z gosti. S komunikacijo prenašamo informacije, sporočila, izkušnje, 

usklajujemo mišljenje, dokazujemo ali zanikamo. Glede na omenjeno dejstvo lahko največ 

izboljšav na področju gostoljubnosti podjetje naredi s stalnim rednim izobraževanjem svojih 

zaposlenih (interno in eksterno) na področju komuniciranja. Nikakor ne zadošča enkratno 

predavanje ali seminar. Tovrstno izobraževanje naj bo in ostane stalnica. 

 

Kakovostna izvedba storitve, nad katero je gost navdušen, je v veliki meri odvisna od 

izvajalca. Izvajalec z dobro opravljenim delom, gostoljubnim vedenjem, urejenostjo vpliva na 

gostovo lojalnost in s tem na prodajo storitev. Glede na omenjeno dejstvo je zelo pomembno, 

da ima podjetje izdelan koncept notranjega trženja, ki vključuje zaposlene s stalnim rednim 

izobraževanjem. Kot v prejšnjem primeru, nikakor ne zadošča enkratno predavanje ali 

delavnica na primerih iz prakse. Tovrstno izobraževanje naj prav tako ostane stalnica. 

 

Zaposleni so tisti, ki s svojim načinom dela in pristopom h gostu pomembno prispevajo k 

prepoznavnosti podjetja. Ker je kakovost zdravstvenih storitev in sledenje številnim novostim 

nujna za učinkovito opravljanje storitev, podjetje zaposlenim omogoča pridobivanje  

potrebnih znanj s funkcionalnim izobraževanjem. Vendar če ne vidimo ali bolje preizkusimo 

podobne storitve, kot jo sami opravljamo, mirno lahko trdimo, da smo najboljši in gostje 

zadovoljni s ponujenim. Če podjetje omogoči zaposlenim, da si naberejo kakšno izkušnjo več 

z obiskom v sorodnem centru ali dejavnosti, je to priporočljivo. 

 

Posamezne storitve imajo točno določene časovne normative, npr. masaža celega telesa 50 

minut. Ob sprejemu na recepciji pa tega normativa ne moremo določiti vnaprej. Vemo pa, da 

moramo gostu ponuditi več kot pričakuje in pri tem biti gostoljubni. Na tovrstnih delovnih 

mestih, kjer normativ druženja z gostom ni določen in je potrebna vso pozornost usmeriti 

nanj, priporočamo, da se proces dela organizira na način, da zaposleni ni v stiski, ker bi že 

moral obravnavati naslednjega gosta, ki nestrpno čaka, ampak si mirno vzame čas za 

trenutnega gosta.  

 

Včasih imamo občutek, da se gostje različno odzovejo na naš odnos oziroma komunikacijo. 

Menimo, da gre samo za občutek ali pa smo kaj pozabili oziroma naredili drugače pri 

posameznem gostu. Gostoljubnost je ena sama. Pomembno je paziti na svoje vedenje in se 

držati pravil. Seveda si lahko privoščimo tudi manjša odstopanja, o katerih pa presodimo 

sami, ko že dovolj poznamo našega gosta.  
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Element gostoljubnosti presenečanje gosta so anketirani ocenili za manj pomembnega. Z 

uporabo omenjenega elementa izgrajujemo mozaik kakovostne storitve. Menimo, da so prav  

malenkosti, s katerimi nepričakovano presenečamo gosta, zanj lahko nepozabne. 

Priporočamo, da podjetje naredi  mali priročnik na temo, kako »navdušiti gosta«.  

 

Ključnega pomena v storitveni dejavnosti je tudi inovativnost. Podjetje, ki gradi na svojem 

know-how-u poleg odličnega odnosa do gosta na področju izvajanja storitev dobi veliko 

konkurenčno prednost in postane vodilno na področju sorodnih dejavnosti. Inovativna storitev 

s pridihom gostoljubja se ne more »kopirati«.  

 

Kodeks gostoljubnosti Medical centra Rogaška, ki ga bomo dopolnjevali in spreminjali, bo v 

pomoč vsem zaposlenim pri svojem vsakdanjem delu z gosti. Predlagam, da podjetje pripravi 

celovit etični kodeks, ki bo obravnaval vsa notranja razmerja, zunanje stike in spodbujal 

korporativno družbeno odgovornost.  

 

Zapisane ugotovitve in priporočila v nadaljevanju naloge so na sugestivni ravni. Predloge 

bomo spremljali na interni ravni z usmerjenimi anketami po posameznih elementih kakovosti. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

Gostoljubnost je pomemben element kakovosti, ki je osnova trženja storitev. Samo taka 

storitev (torej z gostoljubjem) zagotavlja podjetju konkurenčno prednost. 

 

Poleg vseh elementov kakovostne storitve je zelo pomembna gostoljubnost zaposlenih, ki daje 

opravljeni storitvi nekaj več in gosta »navduši«. Ustvarjeno navdušenje poveča zvestobo in s 

tem prodajo storitev. Hkrati je iskrena gostoljubnost najpomembnejša točka razlikovanja med 

ponudniki storitev in na ta način konkurenčna prednost podjetja. 

 

Kakovost storitev je razlika med pričakovanjem in dejanskim zadovoljstvom gosta po 

opravljeni storitvi. Gost ne ocenjuje samo opravljene storitve, ampak tudi občutek 

gostoljubnosti, ki ga zazna pri izvajalcu (ponudniku) storitve. Gost si lahko ustvari dober ali 

pa slab občutek v stiku z izvajalcem storitve. 

 

Gostoljubnost je zelo pomembna v storitveni dejavnosti, saj brez gostoljubnosti ni kakovostne  

storitve, je morda celo bistven del storitve.  

 

V nalogi sem zapisala, da je gostoljubnost, ki pomeni biti odprt za sočloveka, vrednota, 

lastnost, vrlina in vedenje, s katerim izražamo odgovornost, hvaležnost in spoštovanje. Gostje, 

ki so deležni zadovoljstva ob izvedbi kakovostne in gostoljubne storitve, se radi vračajo tja, 

kjer so bili zadovoljni in srečni. Za vse to je odgovoren gostitelj.  

Zaposleni imajo pri stiku z gosti veliko odgovornost. V raziskavi sem ugotovila, da anketirani 

visoko ocenjujejo gostoljubnost. V analizi rezultatov ankete in komentarjev anketiranih sem 

ugotovila, kako zaposleni na vodilnih delovnih mestih ocenjujejo gostoljubnost svojih 

sodelavcev pri komuniciranju z gosti. Zavedajo se, da je glede gostoljubnosti treba  narediti še 

kaj več. 

V prilogi diplomske naloge se nahaja Kodeks gostoljubnosti za Medical center Rogaška, ki bo 

zaposlenim v veliko pomoč pri delu.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1  Vprašalnik gostoljubnosti v Medical centru Rogaška 

Priloga 2  Kodeks gostoljubnosti Medical centra Rogaška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



   Priloga 1 

 

Vprašalnik gostoljubnosti v Medical centru Rogaška 

 

1. trditev: Gostoljubnost je eden ključnih dejavnikov kakovosti storitve. (Obkrožite.) 
 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam. 

Ne strinjam se.  Niti eno niti 

drugo. 

Strinjam se. 

 

Zelo se 

strinjam. 

 

 

2. Ali menite, da smo zaposleni v Medical centru dovolj gostoljubni do svojih gostov? 

(Obkrožite ustrezen odgovor.) 
 

a) Da  

b) Ne 

c) Delno 

 

3. Kako ocenjujete nihanje gostoljubnosti v podjetju skozi čas,  npr. naša gostoljubnost  pred 
nekaj leti in danes. (Obkrožite.) 
 

a) Trenutno smo bolj gostoljubni kot pred leti. 

b) Trenutno smo manj gostoljubni kot pred leti. 

c) Vaš komentar:__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

4. Razvrstite elemente gostoljubnosti od 1 do 13 glede na pomembnost za Vas. 

(1 najmanj pomemben, 13 najbolj pomemben) 

 

- nadzorovanje svojega razpoloženja, 
- nasmeh gostu, 

- obravnavanje gostovega problema kot svojega, 

- prepričati se, da gost res dobi vse, kar potrebuje, 
- biti pozoren na gostovo vedenje, 

- timsko delo, 

- uglajenost in vljudnost do gosta, 

- prepričati se, da je gost zadovoljen, 
- presenečanje gosta, 

- poosebljanje svojega dela, 

- predvideti gostove potrebe, 

- ponuditi gostu več od pričakovanih informacij, 
- osebna obravnava posameznika/gosta (vnaprejšnja informacija o potrebah, 

pričakovanjih, stanju gosta, uporabi gostovega imena, itd.). 
 

5. Ali menite, da imajo Vaši  sodelavci dovolj informacij, da razumejo pomen gostoljubnosti 
do gosta? (Obkrožite.)  
 

a) Da 

b) Ne 

c) Delno 

Vaš predlog/mnenje___________________________________________________________



Priloga 1 

 

6. Razvrstite elemente gostoljubnosti od 1 do 13 glede na to, kako jih upoštevajo in izvajajo v 

odnosu do gosta sodelavci v Vaši skupini. 
(1 najmanj pomemben, 13 najbolj pomemben) 

 

- nadzorovanje svojega razpoloženja, 
- nasmeh gostu, 

- obravnavanje gostovega problema, kot svojega, 

- prepričati se, da gost res dobi vse, kar potrebuje, 

- biti pozoren na gostovo vedenje, 

- timsko delo, 

- uglajenost in vljudnost do gosta, 

- prepričati se, da je gost zadovoljen, 
- presenečanje gosta, 
- poosebljanje svojega dela, 

- predvideti  gostove potrebe, 

- ponuditi gostu več od pričakovanih informacij, 
- osebna obravnava posameznika/gosta (vnaprejšnja informacija o potrebah, 

pričakovanjih, stanju gosta, uporabi gostovega imena, itd.). 
 

7. Ali menite, da z enako mero vljudnosti in prijaznosti enako zadovoljimo goste različnih 
narodnosti?  (Obkrožite na podlagi svojih  izkušenj.) 
 

a) Da  

b) Ne 

Vaša opažanja____________________________________________________________ 

 

8. Opredelite goste po narodnosti (po Vaših izkušnjah in izkušnjah Vaših sodelavcev) od 1 do 
6 glede na to, kateremu gostu pomeni gostoljubnost več kot ostali dejavniki kakovostne 

storitve (npr. zdravnik je zamujal pol ure, vendar je ves nasmejan sprejel gosta, opravil 

pregled, se mu iskreno opravičil in ga pospremil  do prijazne sestre. Kljub zamudi zdravnika 
je bil gost zadovoljen). 

(1 gostoljubnost jim pomeni malo, 6 gostoljubnost jim pomeni veliko) 

 

__Slovenci 

__Rusi 

__Italijani 

__Avstrijci in Nemci 

__Izraelci 

__Hrvati, Srbi 

 

9. Razvrstite elemente gostoljubnosti od 1 do 13 glede na to, kaj je za naše goste najbolj 
pomembno. (1 najmanj pomemben, 13 najbolj pomemben) 

 

- nadzorovanje svojega razpoloženja, 
- nasmeh gostu, 

- obravnavanje gostovega problema, kot svojega, 

- prepričati se, da gost res dobi vse, kar potrebuje, 
- pozornost na gostovo vedenje, 

- timsko delo, 

- uglajenost in vljudnost do gosta
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- prepričati se, da je gost zadovoljen, 

- presenečanje gosta, 
- poosebljanje svojega dela, 

- predvideti gostove potrebe, 

- ponuditi gostu več od pričakovanih informacij, 
- osebna obravnava posameznika/gosta (vnaprejšnje informacije o potrebah 

pričakovanjih, stanju gosta, uporabi gostovega imena, ipd.). 

 

10. Razvrstite zapisane lastnosti  po pomembnosti v odnosu do gosta. 

(1 najmanj pomemben, 7 najbolj pomemben) 

 

- strokovnost. 

- odzivnost, 

- komunikacija, 

- ustrežljivost, 
- varnost, 

- dostopnost, 

- zanesljivost. 

 

11. Razvrstite elemente urejenosti po pomembnosti  za objekt, v katerem ste zaposleni  

(1 najmanj pomembno, 8 najbolj pomembno). 

 

- splošni videz objekta in neposredne okolice, 
- splošni videz prostorov znotraj objekta – recepcije in recepcijski pult, 

- splošni videz prostorov znotraj objekta – vhodne avle, 

- splošni videz prostorov znotraj objekta- pivnice, 

- splošni videz prostorov znotraj objekta – ambulante in diagnostični prostori, 
- splošni videz prostorov znotraj objekta – prostorov za masaže, kopeli …, 
- splošni videz zaposlenih, 
- pojavnost objekta/zgradbe, opreme in zaposlenih glede na storitve, ki se opravljajo. 

 

12. trditev: Prepričan/-a sem, da sodelavci v moji skupini poskrbijo, da gost dobi vse, kar 

potrebuje. (Obkrožite.) 
 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam. 

Ne strinjam se. Niti eno niti 

drugo. 

Strinjam se. 

 

Zelo se 

strinjam. 

 

13. trditev: Gost je zelo nezadovoljen s kopeljo, ki jo je opravil, voda je bila hladna, terapevt 

neprijazen. Menite, da lahko takšen negativen vtis popravimo z nasmehom, prijaznim 
opravičilom in darilom pozornosti? (Obkrožite.) 
 

a) Da 

b) Ne 

c) Delno 

Vaš komentar________________________________________________________________ 
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14. Ali menite, da imamo v podjetju urejen sistem reklamacij in zaposleni vedo, kako 

postopati v primeru pritožbe gosta? 

 

a) Da 

b) Ne 

c) Delno 

Vaš komentar________________________________________________________________ 

 

 

15. Kateri element gostoljubnosti  je po Vašem mnenju najpomembnejši  v našem podjetju? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

16. Kaj bi Vi storili, da bi izboljšali gostoljubnost zaposlenih v svoji ekipi? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

17. Kaj bi Vi storili, da bi izboljšali gostoljubnost našega podjetja kot celote? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Zahvaljujem se za sodelovanje in  prisrčen pozdrav. 
 

                                                                                                                              Sonja Šeligo 
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DOBRODOŠLI V MEDICAL CENTER ROGAŠKA 
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Uvod v kodeks gostoljubnosti 

 

Kodeks gostoljubnosti Medical centra Rogaška dolgoročno zagotavlja smernice ravnanja v 

praksi ter je hkrati pomembno orodje za trajnostno rast na področju kakovosti v podjetju. 

 

V dokumentu so zbrana osnovna navodila, ki se nanašajo na odnos zaposlenega do gosta. 

Njegova vsebina bo zaveza in vodilo vsem zaposlenim v skrbi za zadovoljstvo ter dobro 

počutje naših gostov, hkrati pa bo prispevek h kakovosti in uspešnosti našega podjetja.  

 

Kodeks gostoljubnosti obravnava odnos do gosta in je namenjen vsem zaposlenim v Medical 

centru Rogaška. Vsebina kodeksa je napisana na način, da je za zaposlenega uporabna, 

razumljiva in jo v želji po odličnosti vsakodnevno pri svojem delu z lahkoto upošteva. 

Za upoštevanje kodeksa gostoljubnosti smo odgovorni prav vsi.  

 

Predloge za spremembe oziroma dopolnila lahko podajo tudi gostje ali zaposleni znotraj  

podjetja na podlagi izkušenj, ki jih pridobijo ob uporabi tega kodeksa. 
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(1) 

Nadzorujte 

svoje 

razpoloženje.  
Bodite uglajeni 

in vljudni do 

gosta. 

 

(2) 

Nasmehnite se 

gostu. 

 

 

(4) 

Osebno  

obravnavajte gosta.  

 

 

(3) 

Bodite 

pozorni na 

gostovo 

vedenje. 

 

.  

(9) 

Poosebljajte 

svoje delo.  

 

 

(7) 

Presenečajte 
gosta. 

 

 

 

(6) 

Prepričajte se, 
da je gost res 

zadovoljen. 

 

 

 

(8) 

Obravnavajte 

gostov 

problem, kot 

svojega. 

 

 

 

 (5) 

Prepričajte se, 
da je gost res 

dobil vse kar 

potrebuje. 

Bodite tim in 

delajte timsko 
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(1) Nadzorujte svoje razpoloženje. Bodite uglajeni in vljudni do gosta. 

 

Ko prestopite prag Medical centra Rogaška, se osredotočite na dobra dejanja, ki jih lahko 

storite za gosta. Vsa negativna čustva – od jeze, žalosti, zavisti, razočaranja, strahu,…pustite 

pred vrati. Do gosta bodite prijazni, nasmejani, razgledani, prijetni, z njim pripravljeni 

pomagati in poklepetati, vendar ne bodite preveč »domači«. Bodite učinkoviti in dajte gostu 

vedeti, da so vam njegove želje pomembne.  

  

S sodelavci ne razpravljajte glasno na mestih, kjer se nahajajo gostje. Ne razpravljajte o 

drugih gostih, ne razlagajte internih ali osebnih zadev in ne govorite čez sodelavce in vodstvo. 

 

Gosta vedno pozdravite prvi, ne  glede  na  to,  kje  ga  srečate.  Pozdravite lahko z izrazi  

»dobro  jutro«, »dober dan«, »dober večer«. V kolikor gosta že poznate, ga pozdravite kar se 

da prijazno tako, da za vljudnostnim izrazom dodate ime.    

  

V primeru, da več gostov naenkrat vstopi v prostor, jim dajte s pogledom vedeti, da ste jih 

opazili in se jim boste takoj oziroma čimprej posvetili.    

  

Pomembno je, da ste uglajeni in vljudni, kadar rešujete težave nezadovoljnega gosta. V tem 

primeru je še kako pomembno, da ostanete umirjeni in uglajeni. Za gostovo slabo počutje se 

vedno opravičite. 

 

Če gost kritizira, se ne branite in ne razpravljajte. Zahvalite se: npr. Hvala, za Vaš čas, da ste 

mi povedali, kako se počutite……«. Če so obtožbe resnične ravnajte takole: priznajte napako, 

na kratko gostu pojasnite zadevo in povejte, kaj boste naredili v prihodnje, da se stvar ne bo 

ponovila. 

  

Nikoli  ne  uporabljajte žaljivk, bodite uglajeni, vljudni in  prijazen v vseh okoliščinah.   

Vaše uglajeno vedenje je najboljša rešitev v vseh situacijah! 
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 (2) Nasmehnite se gostu. 

 

Nasmehnite se vašemu gostu in gost se bo nasmehnil z vami. Nasmeh naj bo vedno pristen in 

naraven, saj le takšen deluje pozitivno. 

 

Kadar ste v prostoru, kjer se nahajajo tudi vaši gostje (avla, Pivnica, dvigalo, hodniki, ipd), 

naj vas spremlja stalen rahel smehljaj na vašem obrazu. Prijazen obraz in smehljaj naj vas 

spremljata ne glede na to ali se gost pogovarja z vami direktno ali ne.   

 

Nasmeh je izredno pomemben ob prvem stiku z gostom. Nasmehnite se, gostu tako poveste, 

da je resnično dobrodošel, zaželen, da ste veseli, ker se je obrnil na vas. Prvega stika z gostom 

ni mogoče ponoviti. Zavedajte se, da je lahko prav od vašega prvega nasmeha odvisno 

počutje gosta ves čas obiska pri vas, njegova morebitna ponovna vrnitev in vtis o podjetju kot 

celoti. 

 

Ko se rokujete z gostom, se mu rahlo nasmehnite in ga poglejte v oči. Pogled naj sovpada z 

rokovanjem in nasmehom in naj ne traja več kot tri sekunde. 

Tako izrazite svojo odkritost in razumevanje do gosta.   

 

Ni potrebno, da se ves čas gostu smejete, ko ste z njim v direktnem kontaktu. Pomembno je, 

da se nasmehnete ob pravem trenutku, kar je vaša skrivnost in vas dela drugačne. Sami 

izberite prave trenutke! Zagotovo jih boste ujeli, če boste na delovnem mestu odmislili svoje 

težave, razmišljali pozitivno, se skoncentrirali na svetle cilje. Nasmeh naj bo naraven.  

 

Zadnji vtis je prav tako pomemben kot prvi. Od gosta se poslovite z nasmehom in pogledom v 

oči.  

 

Pri nasmehu je prav, da ohranjate pravo mero in ne pretiravate, gost bi vaš smeh lahko 

razumel kot nespoštovanje. 
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(3) Bodite pozorni na gostovo vedenje. 

 

Prisluhnite tudi tistemu, kar ni izrečeno. Opazujte gosta kot celotno osebnost! 

 

Vaši gostje so samo ljudje, ki imamo različne značaje, vsak svoje želje, izkušnje  in vsak 

izmed nas drugače reagira v določeni situaciji.  

 

Rogaška Slatina gosti 95% tujih gostov, kar pomeni: bodite pozorni do razlik, ki izhajajo iz 

različnih kultur (naduti Rusi, zgovorni Italijani, skopuški Izraelci, itd.). 

 

V vsaki situaciji se poskušajte vživeti v položaj vašega gosta, kot da ste vi v njegovi situaciji. 

Govorimo o empatiji, s katero gostu pokažete, da ga popolnoma razumete. 

Primer: Razumem, kako se počutite in se opravičujem za….  

             Sedaj lahko razumem, da vam ta postopek ne ustreza….  

             Verjamem, da ste bili takrat  žalostni, ker niste dobili termina za,…. 

             Razumem, kako se počutite….  

 

Kako ravnati z različnimi tipi gostov? Nekaj priporočil, če je gost: 

 

Samozavesten, odločen, ve kaj hoče /  tudi vi ste do njega odločni, vendar pristopite mirno. 

Pozorno poslušate, kaj vam govori, s priporočili in predlogi glede storitev ste previdni, 

nevsiljivi. Po opravljeni storitvi (rezervaciji ali drugem postopku) ga nikakor ne pozabite 

vprašati, če je bil zadovoljen. 

 

Nesamozavesten, neodločen, hodi počasi, kaže zadrego / gostu pomagate na način, da ga 

posebej nagovorite in povabite pri vstopu v prostor, ali ga posebej povabite, da sede/leže.  Ko 

vam pove svoje želje, mu predloge za storitve (ne preveč storitev istočasno) povejte zelo 

jasno, da se bo lažje odločil. Bodite mirni in prijazni. 

 

Zgovoren, dobro razpoložen, začenja pogovor in nenehno govori / pokažite zanimanje zanj in 

se prijazno pogovarjajte, izogibajte se osebnemu razgovoru. Ta gost potrebuje malo več časa, 

zato se mu ob rezervaciji storitev vljudno opravičite, da vas potrebujejo tudi drugi gostje. 

 

Razburjen, živčen gost, hitro se razjezi, ne prenese čakanja / njegovih izjav ne jemljite osebno  

in ne ugovarjate mu, kar ga še bolj razburi. Če vas ošteje, ne bodite užaljeni, postavite se zase 

in bodite mirni. Nikar ga ne pomirjajte z besedami. Pokažite mu, da ste ga opazili in da boste 

zanj naredili vse, kar je v vaši moči. 

 

Nezaupljiv in sumničav gost, se ironično nasmiha / gost je nezaupljiv, a ne do vas osebno. 

Bodite previdni v razgovoru in svetovanjem. Zagotovo bo 2x preveril vse dobljene 
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informacije. Obljubite mu tisto, kar zares drži in mu lahko nudite. S takšno obravnavo ga 

boste prepričali in pridobili stalnega gosta.  

 

 Stiskaški, nenehno sprašuje za cene, zanj je vse predrago / do gosta bodite zelo vljudni, 

potrpežljivi, ker se težko odloča. Pri odločitvah za program ali posamezne storitve mu 

pomagajte na način, da mu ponudite cenejšo varianto. Pazite, da v pogovoru s sodelavci ne 

omenjate stiskaštva oziroma ga ne podcenjujete.   

 

Nadui, častiželjen gost, glasen, vse zna, ne priznava mnenja drugih / pri omenjenih gostih je 

vaša potrpežljivost »božja mast«. Pustite ga v prepričanju, da vse ve, bodite prijazni in vljudni 

z mero zadržanosti 

 

Gosti s problemi, težavami, potrebujejo poslušalca za svoje težave /  poslušajte jih toliko časa, 

kolikor vam delo dopušča. Ne kimajmo mehanično z glavo, ampak mu omogočite, da bo 

vedel, da ste mu prisluhnili.  

 

Posebej bodite pozorni in imejte potrpljenje z otroki, starejšimi gosti in invalidi. Z občutkom 

in brez vsiljivosti presodite koliko pomoči potrebujejo. Potrebujejo empatijo, ne izkazujte jim 

usmiljenja in pomilovanja.  

 

 



Priloga 2 

 

 

(4) Osebno obravnavajte vašega gosta.  

 

Osebno obravnavajte vašega gosta, to pomeni, 

                   - da uporabljajte gostovo ime, 

                   - da ste bodite pozorni na njegovo stenje, 

                   -da  preverite obstoječe informacije o njegovem  pričakovanju, 

                   -da predvidite njegove  potrebe in se informirajte o le-teh,   

                   -da ponudite gostu več od pričakovanih informacij. 

 

Naredite vse, da bo gostov  (predvsem prvi)  vtis  pri srečanju z vami ugoden.  

Zelo zelo pomembnih je vaših prvih 30 sekund z gostom!  

 

Gostu pošiljajte prijazna  nema  sporočila,  pozdravite  iskreno,  toplo  in  naravno. Primeri 

nemih sporočil so: vaš prijazen  nasmeh,  iskren pogled  v oči, vaš dober nastop, vaša urejena 

zunanjost in vaš način hoje. 

 

V pogovoru z gostom uporabljajte gostov pogovorni jezik.   

 

Uporabljajte gostovo ime 

Ne glede na situacijo, v kateri ste neposredno z gostom, vedno za vljudnostnim izrazom 

dodajte gostovo ime, v kolikor ga poznate ali imate možnost preveriti: 

npr.: Dober dan, gospod Potočnik…… 

       Oprostite, gospa Mohar, ker ste čakali….. 

       Gospod Potočnik, vam lahko kako pomagam…..,ipd..   

 

Bodite pozorni na stanje gosta 

Vašega gosta pazljivo poslušajte in glejte, vaša skrb zanj je njegovo zadovoljstvo! 

Predvsem bodite pozorni na njegovo zdravstveno stanje in fizičen izgled, kar vam bo v pomoč 

pri uskladitvi gostovih potreb in želja ter sploh v komunikaciji z njim.  

 

Preverite obstoječe informacije o pričakovanju gosta  

Preverjajte vse informacijske vire, ki jih imate na voljo (kartoteka, interni računalniški sistem 

z podatki gostov, informacije sodelavca, elektronska sporočila, ipd.)  v katerih so zabeležene 

informacije in opozorila o vašem gostu do sedaj (v kolikor gre za vašega stalnega gosta) ter 

informacije, ki so bile posredovane ob najavi gosta. 

 

Da lahko dobro svetujete vašemu gostu, ga morate vsaj malo poznati in v popolnosti poznati 

storitve vašega podjetja. 

 

 



Priloga 2 

 

 

Predvidite gostove potrebe in se informirajte o potrebah gosta  

Gost vam pove samo en del informacij sam,  ostalo  –  resnično morate  izvedeti  sami!   

Če gosta ne sprašujete in ne  poslušate pozorno gosta,  lahko samo predvidevate njegove 

potrebe na vaših predpostavkah, kar je zelo velika  nevarnost pri vašem delu.  

Če ne postavljate vprašanj, gost lahko dobi občutek, da vas sploh ne zanima.   

 

Pri svojem delu se srečujete z gosti, ki vam svoje želje razložijo sami takoj po pozdravu. V 

tem primeru jim samo dobro prisluhnite in takoj imate vse potrebne informacije.  

  

Imate tudi goste, ki  niso tako zgovorni, ali pa ne vedo natančno, kaj si resnično želijo. V tem 

primeru jih  vljudno,  zainteresirano  in  pravilno  povprašajte o potrebah, problemih in željah. 

 

Zavedajte se, da so vaša pravilno zastavljena vprašanja gostu, na podlagi katerih mu boste 

predlagali storitve/program  ključna, da bo gost  pri vas  zadovoljen.   

 

Ponudite gostu več od pričakovanih informacij 

Da lahko vašemu gostu ponudite dodatne, dopolnilne možnosti zahteva od vas, da ga pozorno 

spremljate in razmišljate ter ste hkrati strokovni. Ne bodite vsiljivi. 

 

Ob tem ko gostu ponudite dodatne, dopolnilne možnosti storitev, nikoli ne postavljajte 

nezaineresiranih vprašanj, kot so: 

Npr.: »Bi še kaj poleg masaže?« 

         »Imate še kakšno željo?« 

         »Je to vse za vas?«  

  

Ob tem ko gostu ponudite več, je pomembno, da mu predstavite koristi:  

npr.: »Vam smem poleg gastroskopije ponuditi celovit gastro program, ki vključuje 

(naštejete). Celovita obravnava bo pokazala vaše zdravstveno stanje celovitih prebavnih poti 

in morebiti odkrila kar je očem skrito?«  

         »Vam smem pred izbrano masažo ponuditi piling, ki vam bo odlično očistil kožo 

telesa?« 

          »Bi opravili po diamantnem pilingu še Radiage, postopka se odlično dopolnjujeta in vaš 

obraz bo sijoč?«   

 

Gostu ponudite storitve, ki sodijo k izbranim storitvam/programu oziroma njegovemu stanju 

in ne ponujajte storitev, ki jih je »preveč na voljo«.    

 

Potrudite se, da odgovorite gostu tudi na morebitna vprašanja, ki niso vezana na storitve pri 

vas, ampak na (družbeno) okolico. 
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(5) Prepričajte se, da je gost res dobil vse kar potrebuje. Bodite tim in delajte timsko.  

 

Pri vašem vsakdanjem delu imate s svojimi sodelavci zelo odgovorno, skupno nalogo – 

poskrbeti, da bo vaš gost res dobil vse kar potrebuje.  Gost se v času obiska pri vas sreča z 

receptorko, zdravnikom, medicinsko sestro, maserjem in drugimi sodelavci. 

 

S posameznim gostom ves čas njegovega obiska vzdržujte odprti dialog, pozorno prisluhnite 

njegovemu mnenju in si tako zagotavljajte sprotne informacije o tem, ali je dobil vse, kar 

trenutno potrebuje, in mu lahko ponudite/nudite pri vas. 

 

Kadar ugotovite, da gost zaradi dobrega počutja ali zdravstvenega stanja potrebuje še katero 

od storitev, mu jo vljudno priporočite. Ob tem je pomembno, da mu predstavite koristi.    

 

Vaš je gost je gost slehernega zaposlenega v podjetju. Edini in najboljši način je, da delate kot 

tim, v katerega ste vključeni prav vsi zaposleni.  

 

Bodite podpora drug drugemu, izmenjujte si povratne informacije o gostih, pomagajte si pri 

opravljanju nalog ali prevzemite delovne zadolžitve, ki jih lahko. 

 

Sami poskrbite za odpravljanje pomanjkljivosti in drobnih napak, nikar ne čakajte, da bo 

zanje poskrbel  tisti, » ki je za to plačan ali se vam zdi, da bi moral«. 

 

Nikoli gostu ne razlagajte o »težavah«, ki jih imate v kolektivu. 

 

Delajte in delujte kot ekipa ter skupaj sledite cilju, ki se imenuje »navdušeni gost«. 

 

S sodelavci združite svoje znanje, sposobnosti, izkušnje in vaš pogled. Verjemite, več lahko 

dosežete le skupaj! 
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(6) Prepričajte se, da je gost res zadovoljen. 

 

Prepričajte se in pokažite zanimanje ali je vaš gost zadovoljen s storitvijo in se pri vas dobro 

počuti. Izkažite gostu to posebno pozornost, ki mu zagotovo zelo godi. 

 

Ko ste v razgovoru z vašim gostom ga povprašajte kako se počuti in ali je zadovoljen z 

obravnavo. 

 

Kadar gosta sprašujete, kako se počuti in ali je zadovoljen s storitvami pazite, da ste vljudni in 

nevsiljivi. Sami presodite, kdaj je pravi trenutek. Bodite spontani in naravni. 

Med gostoljubnostjo in vsiljivostjo je lahko zelo tanka meja. 

 

Gostu se za njegov odgovor iz srca zahvalite. Gostove pripombe, nasvete in posebne pohvale 

zapišite in jih predajte nadrejenemu. Gostu se za njegove pripombe zahvalite in mu povejte, 

da jih boste upoštevali pri bodočem delu. 

 

Vprašanje glede zadovoljstva pa naj bo vaša obveza na odhodu gosta, ko mu zaželite veliko 

sreče in ga prisrčno pozdravite do ponovnega snidenja. 

 

(7) Presenečajte gosta. 

 

Svojemu gostu dajte nekaj, česar ne pričakuje oziroma ne predvideva.   

 

Pozitivno presenečajte svojega gosta z občasnimi drobnimi presenečenji ali malimi dogodki. 

Vaš gost bo zadovoljen, srečen in navdušen! 

 

Pri svojem delu z gostom: 

- uporabljajte vljudnostne geste, 

- poučite gosta o čem novem, 

- poskrbite za izgled delovnega prostora na način, da preseneča (oprema, ureditev, rože, 

drobni dodatki), 

- poskrbite za svoj izgled, da boste izžarevali »nekaj posebnega«, 

- presenetite gosta s popustom ali dodatno storitvijo, 

- podarite cvetje, 

- ponudite gostu časopis ali revijo za branje, medtem ko čaka. 

 

Omenjene elemente, s katerimi boste presenečali gosta uporabljajte skladno z internimi pravili 

Medical centra Rogaška. Če boste skupaj z ekipo sodelavcev zadovoljili ali presegli njegova 

pričakovanja, se bo vaš gost zagotovo vrnil! 
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(8) Obravnavajte gostov problem, kot svojega. 

 

Gost je izbral prav vas, da vam zaupa svoj problem! Vzemite to kot »darilo« od gosta, ker je 

izbral prav vas.  

 

Gostov problem lahko izhaja iz naslednjih vzrokov:  

- gostov problem ni vezan na pritožbo, ampak potrebuje npr. dodatne informacije, ker je 

nekaj pozabil, ker je zamudil na postopek, ipd.; 

- gostov problem je vezan na pritožbo, ki je upravičena; 

- gostov problem je vezan na pritožbo, ki ni upravičena.  

 

Ne glede na izvor problema vašega gosta, v pogovoru z njim uporabljajte, miren, trden in 

iskreni glas, glejte ga gosta v oči, poudarjajte ključne besede počasi, sedite ali vstanite 

vzravnano, bodite direktni in prijazni ter se držite bistva, dajajte potrebne informacije brez 

obsojanja. 

 

Nikoli se ne prepirajte, ne prekinjajte gosta sredi stavka, za obrambo ne uporabljajte 

predsodkov, ne zaključujte prehitro, ne hitite in ne vzbujajte prehitro gostovega upanja, ne 

obtožujte koga drugega v podjetju. 

 

Dovolite in pozorno poslušajte, kaj vam gost govori in kaj vam hoče povedati. Pokažite gostu, 

da ste ga slišali in razumeli, ne prekinjajte ga, lahko si tudi beležite pripombe. Če gosta ne 

razumete natančno, ga kar direktno povprašajte o podrobnostih še enkrat. Pomembno je, da 

dobite prave informacije.  

 

Opravičite se gostu in tako pokažite razumevanje. 

Dodajte npr.: »Zelo mi je žal, da se vam je to pripetilo.« 

»Razumem vas, takoj bom poskrbel za ...« 

 

Razmislite o upravičenosti pripombe. Razmislite, kaj lahko naredite, da uredite problem v 

kolikor je pritožba upravičena. V kolikor lahko uredite zadevo, obljubite takojšnje ukrepanje. 

(Ne dajajte prehitrih obljub, ki jih ne bi mogli izpolniti). V kolikor pritožbe ne morete rešiti, 

jo posredujte nadrejenemu. 

 

Gost naj vam v pogovoru potrdi, da se strinja s predlagano rešitvijo. Gostu ponudimo 

ugodnost pri naslednji storitvi. Zahvalite se gostu za zaupanje problema oziroma pritožbo in 

njegovo razumevanje. Dolžni ste gostovo mnenje posredovati nadrejenemu, pa naj bo dobro 

ali slabo. Samo na takšen način se lahko nepravilnosti odpravijo in podjetje oziroma 

posameznik postane boljši. Poskrbite, da se enak problem ali pritožba ne ponovi 
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 (9) Poosebljajte svoje delo. 

                                       
Zavedajte se, da se marsikateri gost rad vrne tudi zaradi osebja – zaradi vas. 

 

Zato pokažite, da vam delo ni odveč, da ga z veseljem opravljate in ker ste zadovoljni vi, 

postanejo zadovoljni tudi vaši gosti. 

 

Poosebljajte svoje delo z gosti v Medical centru Rogaška na način, da: 

nadzorujte svoje razpoloženje. 

Ste uglajeni in vljudni. 

Ste nasmejani. 

Ste pozorni na gostovo vedenje. 

Vašega gosta obravnavate osebno. 

Uporabljate gotovo ime. 

Preverjate obstoječe informacije o gostu. 

Pridobivate informacije o gostovih potrebah. 

Ponudite gostu več kot pričakuje. 

Se prepričate, da gost dobi vse kar potrebuje. 

Delujete timsko s sodelavci. 

Se prepričate o gostovem zadovoljstvu. 

Gosta presenečate. 

Gostov problem obravnavate resno in ukrepate. 

Ste urejeni. 

Skrbite za urejen delovni prostor. 

Ste strokovni. 

Ste zanesljivi. 

Zagotavljajte varnost. 

Ste zadovoljni s seboj. 

 

Naj bo vaš skupni cilj pozitivno, spodbujajoče in sodelovalno delovno okolje, zato mora prav 

vsak od vas imeti in gojiti spoštljiv odnos do dostojanstva in občutljivosti vseh ostalih, ki vas 

obkrožajo. 

 


