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POVZETEK
Turizem je dinamična gospodarska dejavnost, ki dosega visoko stopnjo rasti in ima velik
multiplikacijski učinek. Pozitivno vpliva na zaposlovanje v krajih, kjer se razvija. Sočasno
je turizem najizrazitejši sociološki pojav našega časa, saj je postal način življenja v
razvitih delih sveta.
V svetu, ki se nenehno razvija in raste, so podnebne spremembe in okoljska
problematika postali eden izmed ključnih izzivov na globalni ravni. To se kaže tudi v
turizmu. Potrošniki so vse bolj okoljsko ozaveščeni in posledično naklonjeni zeleni
ponudbi. Med glavne motive potovanj zato spadajo prav odkrivanje naravne in kulturne
krajine oziroma dediščine ter uživanje v sprostitvi, ki jo prinašajo lepa ohranjena narava
ter aktivnosti v njej. Da bi naravo ohranili za sedanje in prihodnje rodove, se turizem
čedalje bolj usmerja v trajnostno oziroma zeleno poslovanje.
Kljub zelenemu poslovanju je za zadovoljstvo turistov pomembno veliko več od
ohranjene narave. Eden izmed najpomembnejših dejavnikov so ljudje. Zaposleni in
njihov odnos veliko doprinesejo k celoviti izkušnji turistov. Kadri so zato
najpomembnejše premoženje podjetja in njihovo uspešno upravljanje pripomore k
njihovemu zadovoljstvu in posledično k zadovoljstvu turistov oziroma uspešnosti
poslovanja. Lahko rečemo, da so kadri ključ do uspeha (Carell et al. Možina et al. 2002,
12).
V nalogi smo s hipotezami preverili, ali navedene trditve držijo in ali res obstaja
povezava med zadovoljnimi zaposlenimi in zadovoljnimi turisti. V teoretičnem delu smo
predstavili glavne značilnosti zelenega turizma in človeških virov ter obe področji
povezali. V empiričnem delu pa smo izvedli raziskavo med zaposlenimi v zelenih
turističnih podjetjih ter med njihovimi gosti in opravili intervjuje z vodilnimi
zaposlenimi. Končna ocena stanja potrjuje navedene trditve. Kljub temu pa se je
pokazala tudi raznovrstna problematika, zato smo nanjo opozorili in predlagali
izboljšave.
Ključne besede: zeleni turizem, človeški viri, zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo
turistov, Slovenia Green Accommodation

ABSTRACT
Tourism is a dynamic, growth-oriented activity that achieves high growth rates and has
a high multiplier effect. In places where tourism is developing it has a positive impact
on employment. At the same time, tourism is the most prominent sociological
phenomenon of our time. In developed parts of the world, tourism has become lifestyle.
In a world that is constantly developing and growing, climate changes and
environmental issues have become some of the key challenges at the global level. This
trend is also reflected in tourism. Consumers are increasingly favoring the green
options. One of the main motives for traveling is to discover the nature and cultural
landscape or heritage, and to enjoy in the relaxation and activities offered by the
beautiful nature. In order to preserve this for present and future generations, tourism
is increasingly turning to sustainable and green business.
Beside of green business, there are other important things to do to satisfy tourists. One
of the most important factors in the story of tourism are people. Employees and their
relationship contribute to the overall experience of tourists. Personnel is the most
important assets of the company and successful management contributes to their
satisfaction and, consequently, to the satisfaction of tourists and to the success of
business. We can say that employees are the key to success (Carell et al. Možina et al.
2002, 12).
With the hypotheses we checked if these statements are true and whether there is a
link between satisfied employees and satisfied tourists. In the theoretical part we
presented the main features of green tourism and human resources and linked both
areas together. In the empirical part we carried out a survey among employees in
green tourist companies and their guests and conducted interviews with leading
employees. The final assessment of the situation confirms our stated claims. Even so
some issues were revealed so we pointed at them and made suggestions for
improvement.
Keywords: tourism, green tourism, human resources, employee satisfaction,
satisfaction
of
tourists,
Slovenia
Green
Accommodation
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Turizem se je razvil v enega najpomembnejših stebrov številnih narodnih gospodarstev,
zato odgovorni za razvoj v podjetjih, destinacijah in državah pogosto zanemarjajo
negativne posledice intenzivnega razcveta turizma. Šele v začetku osemdesetih let
preteklega stoletja, ko so socialne in ekološke posledice tega množičnega gibanja
postajale čedalje očitnejše, so se začele pojavljati ostre razprave o drugačnih možnostih
razvoja turizma (Pforr 2012, 635–638).
Potrošništvo – vanj prištevamo tudi turizem – je ena izmed najbolj priljubljenih
človekovih dejavnosti, žal pa ima veliko negativnih učinkov na okolje. Negativni učinki
potrošništva so postali tako očitni in skrb vzbujajoči, odjemalci pa glede tega tako
ozaveščeni, da se je trg vse bolj prisiljen odzivati na spremembe in svojo ponudbo
prilagoditi skrbi (potencialnih) odjemalcev za okolje. Tako so številna podjetja postala
družbeno (bolj) odgovorna ter začela ponujati do okolja prijaznejše izdelke in storitve –
stroka je začela govoriti o zelenem potrošništvu. Zakaj sta turizem in njegov razvoj tako
zelo pomembna, prikazuje slika 1. Po podatkih UNWTO iz leta 2017 sektor turizma
obsega 10 % BDP, 7 % svetovnega izvoza ter 30 % izvoza storitev. Vsak deseti zemljan pa
je zaposlen v turizmu.
Slika 1: Zakaj je turizem pomemben

Vir: UNWTO, 2017

Konvencionalna opredelitev zelenega potrošništva se nanaša na vedenje oz. navade, ki
opredeljujejo tipične primere zelene potrošnje. Nekatera izmed tipičnih vedenj
zelenega potrošnika so npr. nakup izdelkov, ki manj vplivajo na okolje, izogibanje
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izdelkom z aerosoli, nakup recikliranih izdelkov, nakup ekoloških pridelkov, nakup
lokalnih pridelkov, nakupovanje v lokalni trgovini, nakup izdelkov z manj embalaže,
uporaba lastne vrečke za večkratno uporabo itd. (Gilg et al. 2005, 485–486). Trenutni
trendi zelenega potrošništva vodijo tudi sektor turizma, da se razvija v to smer in nase
prevzema družbeno odgovornost, s katero lahko postane celo vodilni zeleni sektor
gospodarstva.
Zeleni turizem v praksi pojmujemo tudi s sopomenkami, kot so trajnostni turizem,
ekoturizem, (družbeno) odgovorni turizem ali mehki turizem. (Počuča 2010, str. 62)
Slovenska turistična organizacija (v nadaljevanju STO) promovira zeleni turizem kot
sopomenko za trajnostni oz. ekoturizem. Ta zmanjšuje negativne vplive turizma na
okolje in hkrati veča njegovo prilagoditev podnebnim spremembam; zagotavlja
dolgoročno gospodarjenje (spodbuja načrtovanje razvoja na tak način, da postavlja
pravočasne in pravilne omejitve, ki ohranjajo naravne habitate, kulturno dediščino,
lokalne tradicije in splošno privlačnost okolja); prinaša družbenoekonomske koristi in si
prizadeva za pravično porazdelitev dobrin med vse deležnike; spoštuje družbenokulturno avtentičnost lokalne destinacije ter si prizadeva za kvaliteto in ne zgolj
kvantiteto (Počuča 2010, str. 62–63). STO zeleni turizem definira kot pojav, ki zaobjame
vse poglede trajnostnega razvoja in temelji na štirih osnovnih principih, ki jih je
opredelila Svetovna turistična organizacija (United Nations World Tourism Organization,
v nadaljevanju UNWTO): okoljski, družbeni, gospodarski in podnebni.
Trajnost se prav posebej nanaša na vse aktivnosti, ki vključujejo neobnovljive in
omejene vire. Na tem načelu sloni tudi trajnostni razvoj turizma. Takšno razmišljanje v
sodobnosti ima korenine v okoljskih gibanjih iz poznih šestdesetih in začetka
sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bilo vse več pomislekov o povojnem modelu
razvoja in rasti in ko so postajale čedalje očitnejše ekološke meje gospodarskega
delovanja industrijskih dežel, posledice katerih so se čutile čez državne meje (Pforr
2012, 635–638).
Danes je najširše sprejeta definicija trajnostnega razvoja turizma definicija po UNWTO.
Definicija temelji na opredeljenih treh stebrih trajnostnega razvoja, ki so ekonomski,
socialno-kulturni in ekološki. Po tej definiciji zagotavlja trajnostni turistični razvoj
optimalno uporabo naravnega okolja, vzdržuje ekološke procese ter pomaga varovati
naravne vire in biološko raznovrstnost, spoštuje socialno-kulturno avtentičnost
lokalnega prebivalstva, čuva njihovo zgrajeno in kulturno dediščino ter trajnostne
vrednote in prispeva k razumevanju in toleranci med različnimi kulturami. Zagotavlja
ekonomsko uspešnost poslovanja na dolgi rok, omogoča socialne in ekonomske koristi
za vse udeležence in njihovo pravično razporeditev, vključno s področjem stabilne
zaposlenosti, pridobivanja dohodkov in socialnih storitev za lokalno prebivalstvo, ter
pripomore k odpravljanju revščine (Mihalič 2006, 98).
Konkurenčnost organizacije in z njo povezana poslovna uspešnost sta vse bolj odvisni
od upoštevanja svetovnih standardov kakovosti, opremljenosti organizacije s sodobno
tehnologijo in hitrega prilagajanja tržnim spremembam. To so ključni elementi
odličnosti, ki pa jih podjetja lahko dosežejo le z dobro strokovno podkovanimi in
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usposobljenimi kadri (Florjančič in Paape 2002, 99). Vsako podjetje za svoje uspešno
poslovanje potrebuje kadre, ki so vir znanja, izkušenj in sposobnosti. Noben človek ne
more izvesti aktivnosti, če nima vsaj treh lastnosti. Te so v ožjem smislu znanje,
sposobnosti in motivacija, čemur rečemo tudi zmožnosti oziroma viri, s katerimi človek
sam razpolaga, saj nima nihče drug neposrednega dostopa do njih. Z lastnimi viri tako
ljudje predstavljajo enega izmed ključnih virov organizacije (Kaše et al., 2007, 54).
Le redki bi nasprotovali mnenju, da je človeški dejavnik v turizmu ključen za
zagotavljanje kakovosti storitev, zadovoljstva in zvestobe potrošnikov, konkurenčnih
prednosti in same uspešnosti organizacije. To prepričanje je podprto tudi z več
teorijami in raziskavami (Kusluvan et al. 2010, 171).
Kadri so najpomembnejše premoženje, ki ga ima organizacija, njihovo učinkovito
upravljanje je ključ do njenega uspeha. Ustrezno ravnanje z zaposlenimi dosežemo, če
kadrovsko politiko in njene ukrepe tesno povežemo z uresničevanjem ciljev
organizacije. To pomeni, da razvoja in uspešnosti ni mogoče načrtovati in dosegati
samo s finančnimi in materialnimi naložbami, ampak predvsem s prispevki zaposlenih.
Pri zagotavljanju konkurenčne prednosti organizacije imajo odločilno vlogo kakovostni
kadri in njihove kompetence, kot so resorno specifično znanje in veščine, sposobnost
empatije, prijaznost, ustrežljivost, znanje tujih jezikov, veselje do dela s strankami in
kopica drugih osebnostnih lastnosti, s katerimi lahko zagotovijo turistom visoko
kakovost storitve, s tem pa njeno visoko doživljajsko vrednost. Poleg naštetega pa je
pomembna tudi kakovost organizacije dela, vodenja in uvajanja sprememb ter
prilagajanja. Pravzaprav gre za povezovanje managementa kadrov s strateškim
vodenjem organizacije (Možina et al. 2002, 7–12).
Za najučinkovitejši način razvoja zaposlenih je treba upoštevati naslednje temeljne
značilnosti:
- ukrepi in razvoj se izvajajo v soglasju z zaposlenimi,
- kakovost razvoja posameznikov je visoka za vse zaposlene,
- ukrepi razvoja zaposlenih so transparentni,
- možnosti razvoja so enake za vse zaposlene v organizaciji,
- hitrost razvoja je prilagojena vsakemu posamezniku posebej,
- razvoj zaposlenih se prvenstveno izvaja v dobro zaposlenega,
- način razvoja enega zaposlenega ni nikoli v škodo koga drugega,
- celosten in trajen razvoj vseh zaposlenih je prioriteta vodstva (Mihalič 2008,
60).
V okviru zagotavljanja enakih razvojnih možnosti za vse zaposlene je priporočljivo, da
vse vključimo zlasti v izdelavo kompetenčnih načrtov, v letne razgovore, načrte dela,
izobraževanja, napredovanja in v karierne razgovore (Mihalič 2008, 58).
Po raziskavi med managerji v slovenskih turističnih podjetjih in mednarodnimi turisti v
Sloveniji o odnosu do podnebnih sprememb in zelenega turizma, ki jo je leta 2011
opravila Slovenska turistična organizacija (STO 2011), so managerji mnenja, da so
pozitivni odnosi z lokalno skupnostjo za poslovanje organizacije zelo pomembni. Ker
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predvidevamo, da je večina zaposlenih v trajnostno usmerjeni organizaciji ravno iz
lokalnega okolja, se moramo zavedati, da bodo ti informacijo delili tudi z drugimi
prebivalci. Organizacija mora tako biti do vseh zaposlenih pravična, enotna in dosledna,
če želi, da jo bo kot takšno sprejelo tudi okolje. Pozitiven odnos med organizacijo in
lokalno skupnostjo pa pripomore k trajnostnemu razvoju (Tesone 2004, 237).
V današnjem konkurenčnem svetu je za preživetje, rast in uspeh katerega koli sektorja
pomemben razvoj človeških virov, saj so ti nosilni stebri in pravo premoženje
organizacije.
Opis problema
V času, ko je trg preplavila široka in raznovrstna ponudba izdelkov in storitev, ljudje
zahtevamo vse več in več. Želje in težnje potrošnikov so čedalje bolj usmerjene k čim
kakovostnejšim izdelkom in storitvam, s povprečjem se le redko zadovoljimo. Takšno
stanje lahko opazimo tudi v turizmu, enem izmed vodilnih gospodarskih sektorjev 21.
stoletja. Odjemalci/turisti so vse bolj okoljsko ozaveščeni, zato se vse pogosteje
odločajo za izbiro trajnostno naravnanih storitev. To področje je v teoriji že dobro
opredeljeno, v praksi pa še ni popolnoma oživelo. Za uspeh pri tem pa je treba uskladiti
več dejavnikov. Med pomembnejše štejemo človeške vire oz. zaposlene v sektorju
turizma.
Ena izmed najpomembnejših tem v večnem napredku organizacije je, kako človeške
vire vključiti v poslovanje. Nenehni dosežki nekaterih organizacij so pokazali, da je ključ
do uspeha razvoj oz. opolnomočenje kadrov. V današnjem času je eden izmed največjih
izzivov podjetij, kako zaposliti in združiti talentirane ljudi, ki so zmožni uvesti pozitivne
spremembe v organizaciji. Uspešne organizacije združujejo znanje in zaposlene, ki
čutijo pripadnost podjetju, delajo s strastjo ter spodbujajo timski duh.
V turizmu prav kadri ustvarjajo kakovost in zadovoljstvo gostov. Moramo se zavedati,
da so zaposleni v turizmu vsak dan v neposrednem stiku z gosti. Torej lahko sklepamo,
da so ustrezno usposobljeni in motivirani kadri ključni dejavnik, ki vpliva na uspešnost
celotne turistične ponudbe. Uspeh pri sprejemanju zelenih praks torej ni odvisen le od
odnosa podjetja do okolja, temveč so pomemben deležnik tudi kadri ter njihova osebna
prepričanja in vsakodnevna dejanja.
V magistrskem delu smo poizkušali ugotoviti, ali so zaposleni v zelenem turizmu
zadovoljni pri svojem delu ter kakšno vlogo imajo kadri pri uspešnosti zelenega turizma.
Želeli smo izvedeti, kako zeleni turizem vpliva na zaposlene in kako zaposleni
pripomorejo k njegovemu uspehu. V sklopu tega vprašanja nas je zanimalo tudi, ali so
osebna prepričanja zaposlenih v turizmu pomembna za uvedbo zelene prakse, kakšne
spremembe se pojavijo v upravljanju človeških virov in ali se mora mišljenje zaposlenih
spremeniti, da je uvedba zelenega turizma lahko uspešna.
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1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
1.2.1 Namen
Namen magistrskega dela je pokazati, da so za uspeh zelenega turizma pomembna
zadovoljstvo zaposlenih ter njihova osebna prepričanja in vsakodnevna dejanja, s
katerimi vplivajo na izkušnjo turista ter da so kakovostni in motivirani kadri
konkurenčna prednost zelenega turizma.
1.2.2 Cilji
Cilji magistrskega dela so:








Predstaviti in opisati zeleni turizem
Predstaviti razvoj zelenega turizma v Sloveniji
Predstaviti in opisati profil zaposlenega v turistični stroki
Predstaviti razvoj in usposabljanje kadrov v zelenem turizmu
Predstaviti problematiko kadrov v turizmu
Predstaviti vpliv kadrov v turizmu na izkušnjo turista z zelenim turizmom
Z raziskavo ugotoviti, kako pomembno je zadovoljstvo zaposlenih ter kako to
vpliva na uspeh zelenega turizma.

1.2.3 Hipoteze
H1: V Sloveniji se zelena turistična podjetja zavedajo pomena zadovoljstva kadra za
uspešnost podjetja.



H1a: Zelena turistična podjetja v Sloveniji imajo dobro razvito upravljanje
kadrov, zato redno merijo njihovo zadovoljstvo.
H1b: Zelena turistična podjetja v Sloveniji so mnenja, da so zadovoljni kadri
pomembni za uspeh podjetja.

H2: Zaposleni v zelenem turizmu so s svojim delom zadovoljni in ga opravljajo z
veseljem in predanostjo.



H2a: Zaposleni v zelenem turizmu so s svojim delom zadovoljni.
H2b: Zaposleni v zelenem turizmu svoje delo opravljajo z veseljem in
predanostjo.

H3: Pozitivna izkušnja turistov z zelenimi ponudniki je odvisna od zadovoljstva,
motiviranosti in kakovosti zaposlenih.



H3a: Zadovoljstvo zaposlenih in njihova motiviranost pozitivno vplivata na
izkušnjo turistov z zelenim turizmom.
H3b: Kakovost zaposlenih pozitivno vpliva na izkušnjo turistov z zelenim
turizmom.
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1.3 Predpostavke in omejitve
1.3.1 Predpostavke





Predpostavljali smo, da bodo vse pridobljene in razpoložljive informacije točne.
Predpostavljali smo, da bomo imeli na voljo dovolj domače in tuje literature.
Predpostavljali smo, da se bo dovolj oseb odzvalo na prošnjo za anketiranje.
Prav tako smo predpostavljali, da bodo njihovi odgovori resni in iskreni ter tako
primerna podlaga za izdelavo ugotovitev raziskave.

1.3.2 Omejitve




Strokovno smo se omejili na področje zelenega turizma in ožje na zadovoljstvo
zaposlenih v zelenih turističnih podjetjih.
Geografsko smo se omejili zgolj na Slovenijo, znotraj nje pa zgolj na podjetja, ki
so pridobila certifikat okoljske prijaznosti.
Podali smo tudi nekaj organizacijskih omejitev:
o nekateri anketiranci niso želeli sodelovati v anketi oz. intervjuju;
o nekateri vprašani niso podali popolnih ocen, ker se v vprašanja niso
dovolj poglobili oziroma si niso vzeli dovolj časa za izpolnitev vprašalnika
v celoti;
o velikost raziskovalnega vzorca: vključili smo 11 podjetij in anketirali 150
oseb (100 gostov ter 50 zaposlenih).

1.4 Predvidene metode raziskovanja
Pri raziskovanju smo uporabili:
 v uvodu metodo deskripcije in kompilacijo, s katerima smo opredelili teoretična
izhodišča;
 v jedru naloge smo uporabili metode analize:
- intervju pri preverjanju hipotez H1a in H1b, s katerima smo analizirali mnenje
vodstvenega kadra v izbranih zelenih turističnih podjetjih o tem, koliko in kako
zaposleni po njihovem mnenju prispevajo k uspešnosti zelenega turizma;
- anketiranje pri preverjanju hipotez H2a in H2b, kjer smo anketirali zaposlene v
izbranih podjetjih in jih spraševali o njihovem zadovoljstvu na delovnem mestu;
- anketiranje pri preverjanju hipoteze H3a in H3b, kjer smo anketirali naključne
turiste, ki imajo turistično izkušnjo pri certificiranih ponudnikih, o značilnostih
te njihove izkušnje, pri čemer smo se osredotočili predvsem na vlogo zaposlenih
v podjetjih, ki so bila vključena v raziskavo.
 V sklepu smo uporabili metodo sinteze: povezali smo spoznanja iz teoretičnega
dela z rezultati analiz, izvedenih v jedrnem delu naloge.
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2 ZELENI TURIZEM
2.1 Predstavitev pojma zeleni turizem
Trajnostni turizem, ekoturizem, odgovorni oz. etični turizem – vse to so sopomenke, ki
jih različni avtorji uporabljajo za zeleni turizem. V praksi je najbolje sprejet prav izraz
zeleni turizem. Izvorno se izraz zeleni turizem v poslovanju nanaša na okoljske zadeve,
STO pa ga opredeljuje širše, saj zajema ne le okoljske zadeve, temveč vse poglede
trajnostnega razvoja (Pak 2013, 7). Kljub prvi asociaciji na naravo z besedo »zelen«
torej zeleni turizem še zdaleč ni omejen samo na naravno okolje. Trajnostni razvoj
temelji na štirih osnovnih principih: okoljskem, družbenem, gospodarskem in
podnebnem. Z okoljskega vidika je treba čim bolj zmanjšati onesnaženost zraka, vode
in zemlje ter količine odpadkov, ki jih ustvarjajo turistični ponudniki ter obiskovalci.
Treba je ohranjati in krepiti kakovost ter značilnost kulturne krajine, zavarovati in
ohranjati naravna območja, habitate in prosto živeče rastline ter živali. Z družbenega
vidika je treba ohranjati in izboljševati kakovost življenja v lokalnih skupnostih,
spoštovati ter krepiti kulturno in zgodovinsko dediščino, tradicijo in raznolikost
destinacije. Z gospodarskega vidika je namen trajnostnega razvoja turizma
zagotavljanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja turističnih destinacij in podjetij,
da se bodo lahko še naprej razvijala in prinašala koristi na dolgi rok. Cilj zadnjega,
podnebnega vidika, ki se je prvim trem pridružil najpozneje, pa je zmanjšati vplive
turizma na podnebje in povečati prilagajanje turizma podnebnim spremembam (UNEP,
UNWTO 2005, 11-12).
V mednarodnem okolju v zadnjih letih udejanjajo prehod v zeleno gospodarstvo,
govori se o zelenem turizmu in vlogi turizma v zelenem gospodarstvu, pri čemer se
izraz zeleno gospodarstvo nanaša na vključevanje trajnostnih načel v vse segmente
gospodarskega razvoja. Hkrati s tem tudi zeleni turizem ne pomeni zgolj turističnih
storitev v zelenem okolju, temveč prizadevanje in skrb za razvoj vseh treh (oz. štirih)
stebrov trajnostnega razvoja (čeprav se pojem »zeleni« pogosto enači z
okoljevarstvenimi in prostorskimi rešitvami). Enako velja za izraz ekoturizem, pri
katerem je prav tako treba postaviti mejo med ekoturizmom in načeli trajnostnega
razvoja turizma, saj se izraz ekoturizem nanaša na segment turističnega sektorja,
medtem ko bi se morala načela trajnostnega razvoja turizma vključiti v vse zvrsti
turističnih aktivnosti, operacij, ustanov in projektov, s tradicionalnimi in alternativnimi
oblikami vred (Ministrstvo za gospodarstvo 2012, 39).
Zeleni turizem oz. s sopomenko tudi ekoturizem je oblika turizma, ki vključuje med
drugim tudi obiskovanje nedotaknjenih, neokrnjenih in nenaseljenih naravnih območij.
Zeleni turizem ima majhen vpliv na obiskane kraje, poteka v majhnem obsegu in je
alternativa množičnemu turizmu. Njegov namen je izobraziti in podučiti turiste,
zagotoviti sredstva za ekološko ohranjanje okolja, neposredno koristiti gospodarskemu
razvoju ter opolnomočiti lokalne skupnosti in spodbuditi spoštovanje različnih kultur in
človeških pravic. Okoljevarstveniki si že od leta 1980 prizadevajo, da bi bil ekoturizem
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čim bolj razširjen, saj je to edini način, da destinacije ostanejo čim bolj neokrnjene tudi
za prihodnje rodove (Honey 2008, 33).
Zeleni turizem je definiran kot okoljsko prijazne turistične aktivnosti z različnimi
poudarki in pomeni. V širšem pomenu besede zeleni turizem pomeni biti do okolja
prijazen turist ali zagotavljati do okolja prijazne turistične storitve. Turistična podjetja s
konceptom zelenega turizma pritiskajo na vlado, da izboljša okoljsko učinkovitost s
sprejetjem in izvajanjem učinkovitih in oprijemljivih ukrepov za ohranitev okolja. Poleg
tega so dosežki in promocije mednarodno priznanih okoljskih nagrad dober instrument
za turistična podjetja in njihovo trženje. Kot rezultat veliko ozaveščenih in odgovornih
udeležencev zagovarja produkte zelenega turizma kot regulacijo negativnih vplivov
turizma (Furqan et al. 2010, 64).
Turizem se v zeleni ekonomiji nanaša na turistične aktivnosti, ki so v socialnem,
ekonomskem, kulturnem ter okoljskem vidiku stalno ohranjajoče in vzdržujoče ali z
drugo besedo trajnostne. Trajnostni razvoj turizma v celoti upošteva sedanje in
prihodnje gospodarske, socialne in okoljske vplive, obenem pa zadovolji potrebe
turistov, gospodarstva, okolja in lokalnega prebivalstva (UNEP, UNWTO 2012, 12).
Različni avtorji navajajo različne definicije zelenega turizma, vsem pa je skupno, da se
nanašajo na okolje in njegovo ohranjanje za prihodnje rodove s pomočjo trajnostnega
delovanja in ravnanja.
Formula za konkurenčnost turizma na dolgi rok so štirje globalni kriteriji zelenega oz.
trajnostnega turizma:
-

učinkovit management trajnostnega razvoja;
maksimiranje družbene in gospodarske koristi;
minimiziranje negativnih vplivov na kulturno dediščino;
minimiziranje vplivov na okolje (Pak 2010, 17).

2.2 Razvoj zelenega turizma
Izraz zeleni turizem je včasih pomenil naravni, enostavni turizem. Ustvarjen je bil za
mlade ljudi, predvsem športnike, ki so se želeli zbližati z naravo s potovanji in
raziskovanjem neokrnjenih delov, kot so deževni pragozd, vrhovi gora, ledeniki in
podobno. Na takšna potovanja so turisti jemali samo osnovne stvari za preživetje, da za
seboj niso pustili ničesar, kar bi dokazovalo, da so bili tam. Danes pa si vsa podjetja v
turističnem sektorju prizadevajo biti bolj zelena v smislu bolj okolju prijazna in izraz je
dobil drugačen pomen (Ching 2010, 5–6).
Z leti se je turizem silovito razširil po vsem svetu, tudi v države tretjega sveta, meje
turizma so razširile. Prvi razlog za to je predvsem globalizacija. Globalizacija je pojem, ki
je v analizi turizma zelo pomemben. Proces globalizacije oz. medsebojne povezanosti
celotnega sveta traja že stotine let. Glavna razlika med nekdanjo in današnjo
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globalizacijo pa je tempo, s katerim poteka ta proces. Globalizacija je v turizmu
povzročila, da se turisti lahko odločajo za obisk destinacij po vsem svetu. Kot primer
lahko vzamemo povprečnega potovalnega agenta in spekter destinacij, ki nam jih lahko
ponudi. Ne samo da se je število destinacij izdatno povečalo, povečala se je tudi
možnost številnih aktivnosti v samih destinacijah.
Zaradi boljših in ugodnejših transportnih povezav se je zmanjšala razdalja med
destinacijami (Mowforth et al. 2016, 12–14). S procesom globalizacije so se razvile tudi
nove oblike turizma, tj. zeleni turizem. Lahko naštejemo samo nekaj primerov, kako so
se turisti z leti spremenili oz. kaj jim je zaradi globalizacije postalo pomembnejše:
-

zavračanje nekaterih oblik množičnega turizma, kot so počitniški tabori oz.
letovišča ter cenejši paketni aranžmaji in povečanje različnosti preferenc;
manj obiskov iste destinacije in povečevanje več različnih in alternativnih
krajev in privlačnosti;
povečanje števila tipov počitnic in turističnih privlačnosti na podlagi
raziskav o življenjskem slogu turistov;
informacije o različnih destinacijah in atrakcijah so veliko bolj dosegljive v
medijih in predvsem po internetu;
hitro menjavanje najbolj zaželenih destinacij zaradi spremembe »mode«;
sprememba turizma iz brezdelnega v vse bolj usmerjenega – v raziskovanje
kulture, izobraževanje, šport itd.
rast zelenega turizma in nastanitev, ki so prilagojene posameznim skupinam
turistov (Mowforth et al. 2016, 25).

Eden izmed glavnih povodov za razvoj zelenega turizma so tudi podnebne spremembe.
Z njimi pa so povezane ekstremne okoliščine, ki pomenijo težko rešljiv problem. Za
prilagoditev podnebnim spremembam in okoljskim razmeram so potrebne številne
prilagoditve institucij, infrastrukture, življenjskih navad in ne nazadnje tudi
gospodarstva kot celote. Med rešitvami se najpogosteje omenjajo nove tehnologije, ki
lahko pomagajo zmanjšati izpuste (večja energetska učinkovitost, obnovljivi viri
energije ter boljše ravnanje z odpadki). Turizem je pomemben deležnik v gospodarstvu,
zato spremembe v okolju močno vplivajo tudi na razvoj turizma. Tako turistična
infrastruktura kot tudi turistična ponudba se prilagajata podnebnim spremembam.
Zahtevajo se ukrepi na posameznih področjih turizma, ki morajo biti združljivi in
povezani v celoto. Potreben je ekološko usmerjen turizem, ki pomeni okoljsko
odgovornost tako ponudbe kot tudi turistov (Kajfež Bogataj, 2008, str. 103–108).
Koristi razvoja zelenega oz. trajnostnega turizma:
-

naraščajoč zeleni trg;
manjši stroški poslovanja (cenejša tehnologija, manjša poraba energije,
obnovljivi viri energije, manjše obdavčitve ...);
večja privlačnost za investitorje;
boljša pripravljenost na zakonodajo;
zmanjšanje izpustov;
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-

boljša kakovost življenja (prebivalci, turisti, zaposleni ...);
večji ugled;
sposobnost pritegniti zahtevnejši segment gostov (Pak 2013, 8).

2.3 Model zelenega razvoja turizma
Zavedanje o okoljskih problemih, podnebnih spremembah in nepravičnem
ekonomskem in družbenem razvoju oblikuje politični dialog in spreminja naš odnos do
ustaljenih načinov poslovanja. Že v antični Grčiji so na svet gledali skozi povezavo
ekonomije, družbe in okolja. Pozneje pa so se ta področja ločila. Šele ekološka škoda, ki
je v sodobnosti dosegala zaradi rasti gospodarstva neslutene razsežnosti, je povzročila,
da so se v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja področja ponovno začela obravnavati
celostno. Okrepilo se je zavedanje, da je ekonomski sistem determiniran z družbenim,
oba pa sta omejena z naravnim. Poslovni interes (profit), družbeni interes (razvoj in
blagostanje prebivalcev) in okoljske danosti (kakovost okolja in razpoložljivost virov
planeta Zemlja) so medsebojno povezani. Zavedanje o okolju podjetja se je povečalo,
ekonomsko okolje pa se je razširilo še z naravnim (ekološkim) ter socialnim okoljem.
Tako je leta 1994 John Elkington razvil nov poslovni model, model trojnega poslovnega
izida. V praksi ima številne nazive, eden izmed njih je tudi trajnostni model poslovanja.
Bistvo vseh pa je enoten princip treh p-jev, ki simbolizirajo profit, planet in prebivalce
(Mihalič 2009, str. 11).
Model trojnega poslovnega izida nam pokaže, da uspešnost podjetja ne sme biti
merjena zgolj s finančnimi oz. ekonomskimi kazalniki, ampak morajo biti upoštevani
tudi kazalniki okoljske in socialne odgovornosti.
3P - temelji modela trojnega poslovnega izida:
-

-

-

Prebivalci (človeški kapital): Nanaša se na poštene in koristne poslovne
prakse na področju zaposlenih, skupnosti in regije, v kateri podjetje posluje
(destinacije).
Planet (naravni kapital): Nanaša se na trajnostno naravnane okoljske
prakse. Podjetje, ki deluje po modelu trojnega poslovnega izida, si
prizadeva izboljšati naravno okolje oz. čim manj škoditi in zmanjšati slabe
vplive na okolje.
Profit (finančni kapital): profit je glavni in najpomembnejši cilj vseh podjetij.
V trajnostnem konceptu je profit ekonomska korist, v kateri uživa celotna
skupnost. Profit organizacije bi naj imel trajno pozitiven ekonomski vpliv na
okolje. Profita ne moremo enačiti zgolj s splošnim oz. notranjim dobičkom,
ki ga ima organizacija, zato modela trojnega poslovnega izda ne moremo
primerjati z enostavnim bilančnim dobičkom, ki mu samo dodamo okoljski
in socialni vpliv (12manage – The executive fast track 2016).
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Povezavo med vsemi tremi vrstami kapitala prikazuje slika 2.

Slika 2: 3P-model

Vir: Greenmonday, 2017

2.4 Stebri zelenega razvoja turizma
V mednarodnem okolju v zadnjih letih udejanjajo prehod v zeleno gospodarstvo.
Govori se o zelenem turizmu in vlogi turizma v zelenem gospodarstvu, pri čemer se
izraz zeleno gospodarstvo nanaša na vključevanje trajnostnih načel v vse segmente
gospodarskega razvoja. Hkrati s tem tudi zeleni turizem ne pomeni zgolj turističnih
storitev v zelenem okolju, temveč prizadevanje in skrb za razvoj vseh treh (oz. štirih)
stebrov trajnostnega razvoja.
Model trojnega poslovnega izida izhaja pretežno iz modela trajnostnega razvoja
turizma, ki temelji na treh stebrih: ekonomskem, socialno-kulturnem in okoljskem.
Mihaličeva (2006, str. 96) pravi, da so stebri medsebojno povezani in odvisni. Lahko se
podpirajo, ali pa si nasprotujejo. Zagotavljanje trajnostnega razvoja zato pomeni iskanje
ravnotežja med spodaj opisanimi tremi stebri. V praksi je treba poiskati pravo razmerje
med ekonomskimi, družbenimi in ekološkimi cilji.
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Ekonomski steber (gospodarstvo)
Zagotavljanje ekonomske trajnosti pomeni zagotavljanje prosperitete na vseh ravneh
družbe in upoštevanje stroškovne učinkovitosti pri vseh poslovnih dejavnostih. Nanaša
se na ekonomsko učinkovitost podjetij in njihovih dejavnosti ter na dolgoročnost
poslovanja. V sodobnem svetu lahko dolgoročno preživijo le ekonomsko uspešna
podjetja.
Socialni steber (družba)
Socialna trajnost pomeni, da ponudnik spoštuje človekove pravice in da imajo vsi enake
možnosti. Zahteva enakopravno razdelitev koristi in odpravljanje revščine. Posebej se
upoštevajo interesi lokalnih skupnosti, spodbujata se razvoj in napredek, priznavajo in
spoštujejo se različne kulture in preprečuje izkoriščanje.
Okoljski steber (okolje)
Ekološka trajnost pomeni varovanje in poslovodenje z viri, še posebej z omejenimi in
življenjsko pomembnimi. Zahteva zmanjševanje onesnaževanja zraka, zemlje in vode,
zaščito biološke raznovrstnosti in kulturne dediščine (Mihalič 2006, str. 95–96).
Poleg treh stebrov pa model dodatno upošteva tudi pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za
uveljavitev trajnostnega razvoja turizma. Prvi pogoj se nanaša na zadovoljstvo
obiskovalcev trajnostno naravnane destinacije, ker samo to zagotavlja, da bo
poslovanje lahko dolgoročno uspešno. Drugi pogoj se nanaša na obvezo izobraževanja
za trajnostni razvoj turizma z namenom, da bi bolj trajnostno naravnana turistična
ponudba spodbudila povpraševanje po takih storitvah. Tretji pogoj pa je zahteva po
doseganju politične moči in partnerstva, to je sodelovanja vseh partnerjev v destinaciji,
po konsenzu in zagotavljanju kritične mase, kar so nujne predpostavke za udejanjanje
sprememb v smeri trajnostnega razvoja (Mihalič 2009, str. 11).

Slika 3: Trije stebri trajnostnega razvoja

Vir: Sedmak, 2009
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2.5 UNWTO/UNEP 12 ciljev trajnostnega razvoja turizma1
1. Ekonomska izvedljivost: Zagotoviti uspešno delovanje in konkurenčnost turistične
destinacije in podjetij, da bodo zmožni nadaljevati ter razvijati in prinašati koristi na
dolgi rok.
2. Lokalna uspešnost: Maksimirati prispevek turizma k ekonomski uspešnosti
destinacije (delež prihodkov, povezan z obiskom turistov, se zadrži v lokalnem okolju
destinacije).
3. Kakovost zaposlitve: Povečati število in kakovost lokalnih prostih delovnih mest,
ustvarjenih s turizmom, s stopnjo plače in razmerami za opravljanje dela vred, in
odpraviti spolno in rasno diskriminacijo ter diskriminacijo zaradi invalidnosti.
4. Socialni kapital: Prizadevati si za čim bolj razpršeno in pošteno razdelitev
ekonomskih in socialnih dobrobiti od turizma po vsej skupnosti oz. destinaciji, vključno
z izboljšanjem priložnosti, prihodka in storitev, ki so na voljo revnim.
5. Zadovoljitev obiskovalcev: Zagotoviti varno, zadovoljujočo in izpopolnjujočo izkušnjo
za obiskovalce, dostopno vsem, brez spolne in rasne diskriminacije ter diskriminacije
zaradi invalidnosti.
6. Lokalna kontrola: Opolnomočiti lokalno skupnost in jo vključiti v načrtovanje in
odločanje o upravljanju in prihodnjem razvoju lokalnega razvoja turizma, skupaj s
preostalimi deležniki.
7. Blaginja skupnosti: Ohraniti in okrepiti kakovost življenja v lokalni skupnosti,
vključno s socialnimi strukturami in dostopom do virov, dobrin in sistemov za
vsakodnevno življenje, brez kakršnih koli socialnih degradacij in izkoriščanj.
8. Kulturno bogastvo: spoštovati in krepiti kulturno dediščino, avtentično kulturo,
tradicijo in značilnosti gostiteljske skupnosti.
9. Celovita integracija: Ohraniti in povečati kakovost podeželske in urbane pokrajine
ter preprečiti dejavnike, ki bi vplivali na vidno degradacijo okolja.
10. Biotska pestrost: Podpirati ohranjanje naravnega okolja in življenjskega okolja divjih
živali ter minimizirati dejavnike, ki jim lahko škodujejo.

1

UNWTO/UNEP. 2005. Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers,
str. 18.
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11. Učinkovita raba virov: Minimizirati uporabo redkih in neobnovljivih virov za razvoj
in delovanje turističnih objektov in storitev.
12. Čistost okolja: Minimizirati onesnaževanje zraka, vode in okolja, ki nastane z
odpadki, ki jih producirajo sektor turizma in turisti.
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3 KADRI V TURIZMU
Ljudje so ključni dejavnik pri uspešnosti realizacije turistične storitve. Zgodbe uspešnih
turističnih podjetij so tiste, ki temeljijo predvsem na zaposlenih, o tem, kako jih
zaposlijo, kako z njimi upravljajo, jih izobražujejo ter kako so nagrajeni in cenjeni za
svoje delo (Failte Ireland 2005, str. 8). Za pridobivanje in ohranjanje konkurenčnosti
mora podjetje skrbeti za razvoj človeških virov. Prav v turizmu so zaposleni tisti, ki
veliko pripomorejo k zadovoljstvu gostov.

3.1 Zaposleni v turistični stroki
Turizem je postal eden najpomembnejših ekonomskih sektorjev tako po svetu kot v
Sloveniji, zato zaposluje tudi veliko število ljudi. Ker v sektor turizma spada tudi
gostinstvo (nastanitveno, razvedrilno in prehrambno), se ta številka še izredno poveča.
Turizem po svetu zaposluje že več ljudi kot avtomobilska in kemična industrija skupaj.
Po podatkih Eurostata iz novembra leta 2015 gospodarske dejavnosti, povezane s
turizmom, v Evropski uniji zaposlujejo nekaj več kot 12 milijonov ljudi. Skoraj 7
milijonov od njih je zaposlenih v industriji hrane in pijače, 2 milijona pa v transportu.
Na področjih, ki se v celoti nanašajo na turizem (turistične agencije, gostinstvo, letalski
prevozi itd.) pa je zaposlenih 3,3 milijona ljudi, od tega 2,4 samo v nastanitvenem
sektorju (hoteli, kampi, gostišča, moteli, hostli itd.). Po podatkih Eurostata je v Sloveniji
v sektorju turizma zaposlenih nekaj več kot 2 % delovno aktivnega prebivalstva.
Čeprav je turizem eden vodilnih sektorjev slovenskega gospodarstva in pomembno
pripomore k doseganju razvojnih ciljev Slovenije, se na tem področju vseeno pojavljajo
različne problematike. Ena od njih je vsekakor problematika kadrov, ki se kaže na več
načinov.
3.1.1 Študijski programi
Kljub temu, da so v Sloveniji na voljo izobraževalni programi na vseh ravneh, se
večkrat pojavljajo težave zaradi neusklajenosti med njimi. Vse več je novih študijskih
programov in šol, ki ponujajo predvsem izredni študij in študij na daljavo in so
pogosto manj zahtevne kot že desetletja uveljavljene šole. Posledica je vse večji
izobraževalni prostor, ki bo ponujal močno konkurenco med iskalci zaposlitve s to
izobrazbo. Vprašanje pa je, ali sta ta izobrazba in usposobljenost zadovoljivi za
potrebe trga (Lebe et al. 2009).
3.1.2 Vseživljenjsko izobraževanje
Ker je turizem dejavnost, v kateri se dogajajo nenehne spremembe in novosti, je
pomembno, da se kadri izobražujejo in usposabljajo tudi po končanem študiju. Pri
tem pa se večkrat lahko pojavijo težave.
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Vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje potekata v turističnih podjetjih na
različne načine. Pripravljenost vodstev podjetij, da ugodijo zahtevam trga in željam
svojih uslužbencev po obnovi in nadgradnji znanja je po eni strani povezana s
stališčem vodstva do izobraževanja, po drugi s ceno ponudbe znanja ter po tretji
strani z ekonomsko uspešnostjo podjetja. Pogosto se dogaja, da so programi
izobraževanja tako dragi, da si ga manjša podjetja ali podjetja, ki poslujejo na robu
preživetja, zelo težko privoščijo. V veliko podjetjih zato svoje zaposlene pošiljajo v
večjem številu le na tečaje in delavnice, ki so cenovno ugodni, ali pa participacijo
(vsaj delno) krije pristojno ministrstvo ali Slovenska turistična organizacija (Lebe et
al., 2009).
3.1.3 Beg možganov
Pojem »beg možganov« pomeni odhajanje izobraženega kadra v tujino oziroma v
širšem smislu trajnejši odhod najbolj usposobljenih, kvalificiranih, prilagodljivih in
iznajdljivih prebivalcev, ki imajo specifična znanja, iz ene države v drugo (Bevc in
Uršič 2013, 10).
S tem, ko se najperspektivnejši posamezniki zaradi nepravilnih strateških usmeritev
podjetij, nepravilno zastavljenih projektov razvoja turizma, pomanjkanja
dolgoročnega načrtovanja razvoja ter pomanjkanja ustreznih sistemov nagrajevanja
in sodelovanja odločijo za odhod, država izgubi posameznike, ki bi lahko pripomogli
k razvoju in spremembi prav teh negativnih vzorcev (Gjerkiš 2016, 26).
Pri analiziranju bega možganov je eno ključnih vprašanj vsekakor vprašanje o
motivih in vzrokih za takšno dejanje posameznika.

3.2 Management človeških virov v turizmu
Upravljanje človeških virov je opredeljeno z različnimi modeli managementa človeških
virov. Obstaja veliko modelov različnih avtorjev. Posebej lahko omenimo šest osnovnih
oziroma temeljnih modelov, ki so podlaga za razvoj managementa človeških virov. To so
vodstveni model, pravni model, finančni model, administrativni model, humanistični
model ter vedenjsko-spoznavni model. Ker pa je razvoj prinesel kar nekaj sprememb in
izboljšav, so nastali novi modeli, med njimi tudi harvardski model, michiganski model,
evropski model ter sodoben slovenski model upravljanja človeških virov.
3.2.1 Modeli managementa človeških virov
3.2.1.1 Harvardski model
V 80. letih ga je ustvarila Poslovna šola Harvard in je eden izmed najbolj znanih in
vplivnih modelov upravljanja človeških virov. Avtor modela je Beer (1984). Model
postavlja v ospredje zaposlene in jih interpretira kot vire, vendar jih obravnava bistveno
drugače kot preostale vire. Trdi, da zaposlenih ni mogoče upravljati na enak način kot
druge vire. Model poudarja pomen zadovoljstva zaposlenih, ki je končni rezultat
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upravljanja človeških virov. V modelu so opisana štiri področja upravljanja kadrov, ki so
pomembna za zadovoljstvo zaposlenih:
-

pretok človeških virov: zaposlovanje, izbor, umeščanje, napredovanje,
ocenjevanje, prenehanje itd.;
sistem nagrajevanja: plačni sistem, motivacija, nagrade itd.;
vpliv zaposlenih: pooblastila, odgovornost, moč, vključenost itd.;
razvoj: opredelitev in oblikovanje dela, prilagajanje zaposlenim itd.

V harvardskem modelu so zaposleni vključeni v procese odločanja in omogočena jim je
visoka
stopnja
participacije
(Price
2011,
str.
33–35)
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Slika 4: Harvardski model upravljanja človeških virov
KLJUČNI PARTNERJI (interesne skupine)
- delničarji
- menedžment
- skupine zaposlenih

- vlada
- občine
- sindikati

KADROVSKA POLITIKA
- vpliv zaposlenih

STIMULATIVNI DEJAVNIKI
- značilnosti delovne sile

REZULTATI IZVAJANJA
KADROVSKE FUNKCIJE
- obveznosti

- tok človeških virov
- sistem nagrajevanja

- pristojnosti

- sistem dela

- stroški učinkovitosti

- poslovna stretegija in pogoji

- soglasje

- poslovna filozofija

- trg delovne sile
- sindikati
- zahtvenost tehnologije
- zakonodaja in socialne vrednote

Vir: Florjančič, Bernik in Novak 2004, str. 36, po Beer et al. 1984
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DOLGOROČNI UČINKI
- posameznik je boljši

- organizacijska učinkvitost
- družba je boljša

3.2.1.2 Michiganski model
Istega leta so tudi na poslovni šoli Michigan razvili kadrovski model. Avtorji so Fombrun,
Tinchy in Devana (1984). Po michiganskem modelu je cilj organizacije uresničiti njeno
poslanstvo. Zunanji in notranji dejavniki kadrovskega managementa so povezani v
trikotnik. Po določitvi poslanstva, strategije in strukture organizacije ter v skladu s
kadrovskim managementom se je treba ustrezno odzivati na zunanje vplive, kot so
politični, ekonomski in kulturni vplivi.
V nasprotju s harvardskim modelom so v michiganskem modelu zaposleni drugotnega
pomena in so le orodje za doseganje ciljev organizacije. Edini prispevek zaposlenih se
kaže v ekonomski uspešnosti zaposlenih. Model sicer vsebuje sistem motiviranja in
nagrajevanja zaposlenih, vendar je primarni cilj osredotočen na doseganje strategije
poslovanja (Florjančič, Bernik in Novak 2004, 39–47).
Slika 5: Michiganski model upravljanja človeških virov

Vpliv
politike

Vpliv
gospodarstva

Vpliv kulture
Poslanstvo
& strategija

PODJETJE
Organizacijska
struktura

KM

Vir: povzeto po Fombrun, Tinchy in Devana, 1984
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3.2.1.3 Evropski model
Model sta leta 1991 razvila Chris Brewster in Franqois Bournois. Za ta model je značilna
velika povezanost z okoljem. Organizacija in kadrovski management nista z okoljem
samo povezana, ampak sta tudi njegov del. Model združuje tri elemente: vlado,
sindikate in zaposlene. Značilno je tudi, da dopušča nacionalni vpliv kulture na
upravljanje kadrov (Florjančič, Bernik in Novak 2004, 41).

Slika 6: Evropski model upravljanja človeških virov

Vir: Brewster in Bournois 1991, str. 191

3.2.1.4 Sodobni model upravljanja človeških virov
Za področje Slovenije je nastal nov model upravljanja človeških virov leta 2009 kot CRP
(ciljni raziskovalni projekt), ki ga je izvajala Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru.
Model temelji na spoznanju, da so ljudje s svojim znanjem, veščinami in kulturo ključni
vir za uspešno izvedbo turistične storitve in s tem uspešnega delovanja podjetja. Model
zato ponuja rešitve, kako kompetence pri zaposlenih odkriti, jih razvijati in nadgrajevati
z ukrepi kadrovske politike. V model je prav tako vključen sistem, kako zaposliti
optimalen kader in kako ga upravljati, usposabljati, izobraževati in razvijati, kako
vrednotiti in nagrajevati delo zaposlenih ter kako s pomočjo procesa stalnega učenja
zagotavljati njihov poklicni in osebni razvoj (Lebe et al. 2009). Ključne teme sodobnega
upravljanja človeških virov v gostinstvu in turizmu v modelu, ki so ga razvili v projektni
skupini, so:







ustvarjanje ugleda stroke (predvsem gostinstva) in njena promocija kot priložnost
za zaposlovanje,
izobraževanje in usposabljanje zaposlenih,
upoštevanje vpliva globalizacije,
zaposlovanje in ohranjanje zaposlenih ob upoštevanju problematike fluktuacije,
fleksibilne oblike zaposlovanja,
zagotavljanje potrebnih kompetenc in veščin,
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kreiranje ustrezne plačne politike skupaj z nagrajevanjem in ugodnostmi,
doseganje ravnovesja med delom in nedelom,
upoštevanje zakonodaje in vladnih ukrepov ter intervencij,
zagotavljanje konkurenčnosti.

Model vključuje tudi prihodnje izzive managementa kadrov. Ti so zagotavljanje
pripadnosti in lojalnosti zaposlenih delodajalcu, izobraževanje in usposabljanje
zaposlenih, kakovost storitev, pridobivanje in izbira zaposlenih, oblikovanje timov,
razvoj managementa, profesionalizacija managerjev, poslovna in finančna ozaveščenost
zaposlenih, načrtovanje kariere, fleksibilnost delovne sile, osebna učinkovitost
managerjev, nastopanje itd. Model poizkuša funkcije tega procesa povezati in
omogočiti doseganje strateških ciljev. Sodobni model upravljanja človeških virov za
področje turizma v Sloveniji je prikazan na spodnji sliki.
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Slika 7: Sodobni model upravljanja človeških virov za področje turizma v Sloveniji

Vir: Lebe et al. 1991, str. 130
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3.2.2 Razvoj in usposabljanje kadrov v Sloveniji
V Sloveniji je možno izobraževanje po javno veljavnih, akreditiranih programih s
področja turizma, hotelirstva in gostinstva na srednjih, višjih in visokih strokovnih šolah
ter na štirih univerzah.
Imamo približno deset srednjih šol za gostinstvo in turizem, ki so v vseh večjih krajih po
Sloveniji. Pogoj za vpis v eno izmed teh šol je uspešno opravljeno osnovnošolsko
izobraževanje. Izobraževalni programi na teh šolah se delijo po stopnjah izobraževanja
na srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno in poklicno-tehniško
izobraževanje.
V Sloveniji delujejo tri višje šole za gostinstvo in turizem, in sicer na Bledu, v Ljubljani in
v Mariboru. Višješolsko izobraževanje je zelo praktično usmerjeno, saj je študijski
program sestavljen iz kar 40 % prakse v podjetju.
Visokošolsko oziroma univerzitetno izobraževanje na področju turizma in gostinstva pa
poteka na štirih fakultetah: Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Ekonomsko-poslovni
fakulteti v Mariboru, Fakulteti za turistične študije Turistica Univerze na Primorskem v
Portorožu, Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru v Brežicah ter na Fakulteti za
organizacijske vede v Novem mestu. Visokošolski program ponuja tudi Visoka strokovna
šola za turizem in gostinstvo na Bledu, ki nadgrajuje program Višje strokovne šole v
istem kraju in celo v istih prostorih.
Programa na Ekonomski in Ekonomsko-poslovni fakulteti posredujeta vpisanim široka
ekonomska in poslovna znanja, saj lahko turizem študentje izberejo le kot usmeritev,
njihov naziv po končanem študiju, diplomirani ekonomist, pa govori o tem, da gre za
strokovnjake s širokimi kompetencami znanja ekonomije. Študij na drugih navedenih
izobraževalnih institucijah pa je ožje usmerjen na turizem in prinaša več področno
specifičnih znanj, zato pa šibkejše znanje ekonomije, kar se kaže v določenih situacijah
kot pomanjkljivost.
Poleg navedenih izobraževalnih ustanov obstaja kar nekaj izrednih izobraževalnih
programov in ponudnikov, ki ponujajo dodatna izobraževanja na področju turizma.
3.2.3 Zadovoljstvo zaposlenih v turizmu
Človek je zadovoljen, ko so uresničene njegove potrebe, ko dobi za svoja dejanja
potrditev, pohvalo, ko ima občutek, da je pomemben in potreben. Zadovoljen človek je
tudi bolj uspešen (Gorenak in Pagon 2006, 249).
Če si turistično podjetje želi dosegati in ohranjati zadovoljstvo zaposlenih, lahko po
Failte Ireland (2005, str. 66) opredelimo osem področij, ki morajo biti uspešno
upravljana.
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1. PRILAGODLJIVOST
Pripravljenost podjetja uskladiti zahteve po času zaposlenih s časom, ki ga zaposleni
lahko ponudijo ter prepoznati potrebno ravnovesje med delom in zasebnim življenjem,
ki je v današnjem času nadvse potrebno.
2. SODELOVANJE, SOUDELEŽBA
Pripravljenost podjetja spodbujati zaposlene k vključevanju v odločanje na lokalni ravni
oz. v delovnem okolju in odločati o določenem poteku in nalogah njihovega delovnega
dne.
3. UPRAVLJANJE USPEŠNOSTI
Redno preverjanje in pregled uspešnosti, s čimer zagotovimo posameznikovo in timsko
uspešnost ter ju uskladimo s pričakovano uspešnostjo in rezultati organizacije.
4. PREPOZNAVANJE
Podjetje mora prepoznati zaposlene, ki na svojem področju dosegajo najboljše
rezultate in jim priznati njihove dosežke ter pohvaliti in priznati dosežene cilje in dobro
delo posameznikov in skupin.
5. NAGRADA
Za uspešnost in prispevek k dobičkonosnosti podjetja morajo biti zaposleni nagrajeni z
denarnimi ali nedenarnimi nagradami.
6. KOMUNIKACIJA
V podjetju morajo biti vsi kadri v vsakodnevni komunikaciji povezani. Nadrejeni morajo
biti odprti in dostopni za druge ter skupaj reševati probleme in sodelovati v celotnem
procesu.
7. UČENJE IN RAZVOJ
Vsem zaposlenim je treba ponuditi možnost učenja in razvoja na delovnem mestu pa
tudi možnost izobraževanja na različnih tečajih. Vseskozi pa sta potrebna razvoj in
učenje skupine zaposlenih kot celote.
8. OPOLNOMOČENJE
Potrebna je aktivna podpora in usmerjanje zaposlenih, tako da jim omogočimo
sodelovanje in delo po zgoraj opisanih točkah.
Zadovoljstvo zaposlenih je izjemnega pomena, saj lahko njihovo nezadovoljstvo izniči
vrednost še tako skrbno pripravljenih in izvedenih preostalih storitev in aktivnosti.
3.2.4 Vpliv zaposlenih v turizmu na izkušnjo turista
Zadovoljstvo turistov je eden glavnih ciljev poslovanja turističnih podjetij in vir
konkurenčne prednosti. Je naložba, ki prinaša poslovne koristi. V ta namen je
zadovoljstvo treba upravljati in spremljati dejavnike, ki vplivajo na poslovne koristi, ki
jih prinaša zadovoljstvo gostov (Makovec Brenčič et al. 2007, 3).
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Pomemben dejavnik, ki močno vpliva na izkušnjo turista, so tudi zaposleni ter njihovo
zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo.
Storitvena veriga dobička, katere avtorji so Heskett, Loveman, Sasser in Schelssinger
(1994), zagotavlja eno najmočnejših in najbolj podprtih teorij o povezavi med
zadovoljstvom zaposlenih, kakovostjo storitev in zadovoljstvom gostov. Znotraj
storitvene verige dobička je vzvod visokokakovostnih storitev predvsem zadovoljstvo
zaposlenih, ki pa je posledica dobrega in uspešnega upravljanja človeških virov v
podjetju. Posledica kakovostnih storitev so zadovoljni gosti, kar vodi v večji dobiček in
rast podjetja.

25

Slika 8: Storitvena veriga dobička

zadržanje
zaposlenih

notranja
kakovost
storitev

- delovno okolje
- delo
- selekcija zaposlenih in
razvoj
- nagrade zaposlenim

rast
prihodka

zunanja
vrednost
storitev

zadovoljstvo
zaposlenih

zadovoljstvo
porabnikov

zvestoba
porabnikov

dobičkonosnost

produktivnost
zaposlenih

- priporočila
- ponovni nakupi
- zadržanje

- rezultat za porabnika

- ponudba storitev v
skladu s potrebami

Vir: Heskett et al. 1991, str. 170
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Zadovoljstvo zaposlenih lahko storitvi in izkušnji turista doda tisto »nekaj več«, zaradi
česar presežemo njegova pričakovanja in posledično dosežemo njegovo zvestobo ter
najpomembnejšo promocijo, tisto od ust do ust. Prav tako je položaj, če so zaposleni
nezadovoljni, lahko nasproten.
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4 ZELENI TURIZEM V SLOVENIJI
4.1 Zelena Slovenija
»Slovenija je zeleno srce Evrope«. Ta stavek lahko podpremo z naslednjimi dejstvi:
Slovenija leži v Srednji Evropi in je tretja najbolj gozdnata država v Evropi, saj več kot 60
% vsega ozemlja prekriva gozd. Njegov delež se z vsakim letom še povečuje, saj vsako
leto dodatno posadijo več kot milijon dvesto tisoč dreves. Tretjina slovenskega ozemlja
je zaščitena in spada v evropsko omrežje Natura 2000 (omrežje posebnih varstvenih
območij, ki so jih določile države članice Evropske unije, s ciljem ohraniti biotsko
raznovrstnost za prihodnje rodove) (Slovenska turistična organizacija, 2016).
Zelena dejstva





Na ozemlju Slovenije živi kar 24 tisoč živalskih vrst, med njimi ena izmed največjih
populacij rjavega medveda v Evropi.
Pomembno zavetišče za ptice, predvsem Ljubljansko barje in Sečoveljske soline.
Najstarejša vinska trta na svetu v središču Maribora.
Slovenija je ena izmed vodnato najbogatejših držav v Evropi, saj so vodotoki
skupno dolgi kar 27.000 km, ima pa tudi številne termalne in mineralne vrelce
(Slovenska turistična organizacija, 2016).

Da je Slovenija zelena država, zgovorno govori tudi nagrada, ki jo je prejela prestolnica
Ljubljana. Ljubljani je Evropska komisija podelila naziv Zelena prestolnica Evrope 2016.
Po mnenju Evropske komisije je Ljubljana naredila največ sprememb v pravo smer v
kratkem časovnem obdobju, poleg tega je bil trajnostni razvoj Ljubljane oblikovan že
leta 2007 v sklopu Vizije Ljubljana 2025 (Mestna občina Ljubljana, 2016).

4.2 Politika in cilji zelenega turizma v Sloveniji
V Sloveniji ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, že od leta 2002 vsaka štiri leta
pripravi Strategijo razvoja slovenskega turizma, ki jo potrdi in sprejme vlada Republike
Slovenije. Ker razvoj turizma povsod po svetu poteka v smeri zelenega oz. trajnostno
naravnanega turizma, je tudi Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016
temeljila na teh smernicah. Najnovejša strategija za obdobje 2017 – 2021 pa usmeritev
nakaže že v imenu tj. Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021.
V strategiji opredeljena vizija razvoja slovenskega turizma se glasi: Slovenija je globalna
zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna
doživetja, mir in osebne koristi. Sestavljena je iz več močnih in tržno usmerjenih
ključnih elemntov:
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-

-

-

-

zelena butična - poudarek na slovenski zeleni izkušnji v vseh fazah
potrošnikovega potovanja ter obenem občutek butičnosti v času
počitnikovanja v Sloveniji
globalna destinacija - globalno prepoznavna turistična ponudba in doživetja
ter visoka vrednost tržne znamke
za zahtevnega obiskovalca - turisti z izbranim okusom za zelena, aktivna in
zdrava doživetja in za zahtevnejše goste ki iščejo raznolike in zadovoljujoče
izkušnje, drugačne od masovnega
ki išče raznolika in aktivna doživetja - od pasivnega sproščanja, umirjenega
raziskovanja, ogledovanja turističnih znamenitosti do aktivnih počitnic,
adrenalinskih izzivov in premikanja osebnostnih
ki išče mir - občutek notranjega miru in obujeno počitniško zadovoljstvo ter
mirno in varno okolje
ki išče osebne koristi - s preživljanjem počitnic v Sloveniji obiskovalec občuti
koristi na osebni ravni

4.2.1 SWOT-analiza zelenega turizma v Sloveniji
V Sloveniji imamo na področju zelenega turizma kar nekaj prednosti in zato tudi
priložnosti, kjer bi bili lahko še uspešnejši. Vendar kljub temu obstajajo tudi
pomanjkljivosti. Omenjeno je prikazano v spodnji tabeli.
Tabela 1: SWOT-analiza zelenega turizma v Sloveniji
PREDNOSTI

SLABOSTI

Bogati in ohranjeni naravni viri za razvoj Management v turizmu ne ukrepa dovolj
zelenega turizma, bogata kulturna v smislu uvajanja sistema trajnostnega
dediščina in krajinska pestrost.
managementa (STM).
Zgodba o zelenem je vpeta v znamko I Ni zelenih destinacij (ni ustrezne
FEEL SLOVENIA.
infrastrukture, produktov, zelenih verig
dobaviteljev).
Zeleno poslovanje turističnih ponudnikov Ni
ustreznega
medsektorskega
zmanjšuje stroške poslovanja.
povezovanja za zagotavljanje pogojev
zelenega turizma.
Turizem lahko prevzame vodilno vlogo na Ni dovolj ekološko pridelane hrane.
področju ozaveščanja glede podnebnih
sprememb.
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Zeleni turizem uresničuje cilje razvoja Javni prevoz ni kakovosten, zato tudi ni
Slovenije (kakovost življenja, varstvo privlačna alternativa turistom za prihod z
okolja, zmanjšanje izpustov, zaposlitve, zasebnimi vozili.
enakomerni regionalni razvoj ...).
Visoki izpusti CO2 na prebivalca.
PRILOŽNOSTI
NEVARNOSTI
Naraščajoč zeleni trg na bližnjih emitivnih Nevarnost, da nas trg ne bo prepoznal
trgih (potovanje v bližnje kraje, iskanje kot zeleno destinacijo, ker bomo
avtentičnega, lokalnega ...).
prepozni v razvoju ponudbe.
Obdobje nove razvojne
slovenskega turizma.

strategije Pojavi se lahko problem »zelenega
zavajanja« (angl. »green-washing«)
(praksa podjetij, ki želijo prikazati svoje
produkte ali podjetja kot »zelena«,
okolju prijazna, vendar v resnici niso).
Povezanost s strokovnjaki, medsektorska Podnebne spremembe.
povezanost.
Vir: Pak, 2010

V Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 so ključne konkurenčne
prednosti Slovenije globalna kakovost, trajnostni in zeleni kontekst, sistem progresivne
vrednosti, geostrateški položaj ter pripravljenost k spremembam.
Iz predhodne Strategija razvoja slovenskega turizma za obdobje 2012 - 2016, ki je prav
tako temeljila na naravi in dobro ohranjenih naravnih danostih, pa izhaja tudi krovna
zgodba Slovenije in znamka Slovenije in slovenskega turizma I FEEL SLOVENIJA.
Osnova za nastanek znamke I FEEL SLOVENIA je zelena. Zelena pomeni več kot le barvo.
Izraža ravnotežje med umirjenostjo narave in prizadevnostjo Slovencev. Govori o
neokrnjeni naravi in odločenosti, da tako tudi ohranimo oziroma da razvoj načrtujemo
sonaravno. Ključni pečat Slovenije pa so ljudje, njeni prebivalci, ki ji dajemo značaj.
Turistična ponudba v Slovenji je v celoti osredotočena na razvoj zelenega turizma ( STO
2017).
Na sliki 2 je eden od promocijskih prikazov Slovenije na predstavitvi Slovenske
turistične ponudbe v Carigradu aprila 2017, ki združuje vse elemente, ki predstavljajo
Slovenijo.
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Slika 9: Zelena Slovenija v sliki

Vir: STO, 2017

4.2.2 Temeljne usmeritve turistične ponudbe v Sloveniji
-

-

-

Zelena. Slovenija je zelena dežela. Z gozdnimi prostranstvi, razkošjem čistih
in zdravilnih voda, ohranjanjem izjemne biotske raznovrstnosti, dobro
ohranjeno krajinsko pestrostjo, številnimi naravnimi vrednotami in
zavezanostjo trajnostnemu razvoju se uvršča med zelene posebnosti
Evrope. Glavna ciljna skupina za obisk Slovenije kot turistične destinacije so
ljubitelji narave.
Aktivna. Zelene danosti že same po sebi zagotavljajo izjemne možnosti za
šport in rekreacijo. Slovenija je že desetletja želeni cilj ljubiteljev
pohodništva, kolesarjenja, raznovrstnih vodnih, zimskih in adrenalinskih
športov ter drugih oblik aktivnega preživljanja prostega časa v tesnem stiku
z naravo.
Zdrava. Ljubitelji narave in aktivnega življenja imajo jasen cilj: ohranjanje
zdravja in dobrega počutja. Naravne danosti, nadgrajene z aktivnostmi in
doživetji v privlačne turistične storitve visoke dodane vrednosti, so odlično
izhodišče za zadovoljitev bistvenih potreb in želja ključne ciljne skupine
turistov.
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Slika 10: Slovenija kot turistična destinacija – zelena, aktivna, zdrava

Vir: Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016, 2012

4.3 Zelena shema slovenskega turizma
Slovenska turistična organizacija je v letu 2009 oblikovala strateške usmeritve na
področju zelenega turizma. Zavezali so se, da bodo vse aktivnosti Slovenske turistične
organizacije zelene in trajnostne. Poslanstvo Slovenske turistične organizacije na
področju zelenega turizma je informirati deležnike v turizmu o pomenu povezave med
naravnim kapitalom, v katerega sodijo predvsem podnebne spremembe ter človeškim
in finančnim kapitalom in njihovimi vplivi na turizem ter o spremembah na trgu.
Namen je spodbuditi deležnike k ukrepanju na področju prilagajanja in blaženja
negativnih posledic razvoja turizma.
Ključne strateške usmeritve zelenega turizma so:




aktivna zelena usmeritev turističnega gospodarstva;
informiranje in spodbude za turistično gospodarstvo, da razvijajo zelene modele
poslovanja ter spodbude za destinacije, da postavijo modele trajnostnega razvoja
na podlagi trajnostnih indikatorjev;
ozaveščanje turistov, da se usmerijo k bolj trajnostnemu življenjskemu slogu in k
prijaznemu ravnanju do lastnega okolja.

Leta 2014 je STO v sodelovanju s ponudniki in strokovnjaki s področja trajnostnega
razvoja turizma na podlagi strateških usmeritev pripravila »Zeleno shemo slovenskega
turizma«, ki sloni na evropskih (ETIS) in globalnih (GSTC) merilih ter priporoča uporabo
orodja GSTR za merjenje uspešnosti na področju uvajanja zelenega delovanja. Zelena
shema je sistem, ki pod okriljem znamke SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za
trajnostni razvoj, omogoča primerjavo z drugimi zelenimi destinacijami po svetu, hkrati
pa dodaja nacionalni karakter, ki bo omogočal lažje pozicioniranje zelene Slovenije na
globalnem zemljevidu (Slovenska turistična organizacija, 2016).
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4.4 Znak Slovenia Green
Slovenia Green je znamka, s katero se označuje izpolnjevanje zahtev, ki jih za
destinacije in ponudnike opredeljuje Zelena shema slovenskega turizma. Za pridobitev
znaka Slovenia Green morata destinacija ali ponudnik izpolniti pogoje oziroma opraviti
vse aktivnosti, ki so navedene v Priročniku za pridobitev znaka Slovenia Green za
destinacije in ponudnike. Priročnik na STO vseskozi posodabljajo.
Slika 11: Znaki Slovenia Green

Vir: Slovenska turistična organizacija, 2017

4.4.1 Zelena politika slovenskega turizma2
Ko destinacija ali ponudnik izpolni pogoje za pridobitev znaka Slovenia Green, se s
podpisom zaveže, da sprejema 10 načel, s katerimi se zavezuje k trajnostnemu
delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave.
1. »Slovenska zelena shema« temelji na neokrnjeni naravi in na odločenosti, da

takšna tudi ostane. Tesno je vpeta v identiteto znamke I feel Slovenia, kot
izkustvena obljuba, ki izraža poslanstvo slovenskega turizma »naprej z naravo«
in podpira vizijo »zelene butičnosti«.

2

Slovenska turistična organizacija. 2016. Zelena Slovenija.
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2. Uspeh turizma v Sloveniji temelji na verodostojnosti naše zelene podobe.

Zeleno shemo slovenskega turizma zato STO razvija s ciljem, da poteka razvoj
turizma v Sloveniji na trajnosten način, s prizadevanjem vseh deležnikov za
odgovorno poslovanje.
3. STO mora kot skrbnica programa zagotoviti skladnost z okoljsko zakonodajo

Slovenije, , ob tem pa upoštevati tudi globalne oziroma evropske standarde za
trajnostni razvoj destinacij in ponudnikov.
4. Imetnik znaka izpolnjuje kriterije, kot jih opredeljujejo globalni oziroma evropski

standardi za trajnostni management na ravni destinacij, oz. svoje odgovorno
ravnanje do okolja izkazuje s katerim od izbranih mednarodnih okoljskih znakov.
5. Znamka

SLOVENIA GREEN obiskovalcem Slovenije podaja obljubo, da
destinacije, turistični ponudniki in partnerji, nosilci tega znaka, delujejo po
trajnostnih načelih in da so predani nenehnemu izboljševanju trajnosti svojega
poslovanja.

6. Obiskovalce spodbuja k spoštljivemu in odgovornemu odnosu do naravnega in

družbenega okolja v Sloveniji.
7. Ker ima turizem velik vpliv na lokalne skupnosti ter družbeno in ekonomsko

podobo destinacije, je lokalna skupnost aktivno vključena, saj shema postavlja
temelje za razvoj turizma, ki prinaša pozitivne rezultate za vse déležnike v
destinaciji.
8. STO si v sklopu Zelene sheme prizadeva za sezonsko in regijsko bolj enakomerno

porazdelitev turističnega obiska Slovenije in ob tem spoštuje nosilne
sposobnosti prostora. STO spremlja novosti in se zaveda pomena uvajanja
zelenih inovacij, zelenih tehnologij in trajnostne arhitekture.
9. Ker so razdalje v Sloveniji majhne, Slovenija pa je na ugodnem križišču

pomembnih prometnih poti, in ker je narava vedno blizu, spodbuja STO v sklopu
Zelene sheme tudi trajnostno mobilnost.
10. Med cilje Zelene sheme sodi tudi, da obiskovalci občutijo pokrajinsko in biotsko

raznolikost Slovenije, zato STO pri poslovanju, razvoju ponudbe in
komuniciranju izpostavlja tisto, kar je v našem okolju najbolj posebno,
avtentično, z lokalnim značajem.
4.4.2 Zeleni ponudniki
Od leta 2015, ko je Slovenska turistična organizacija začela uvajati zeleno shemo na
ravni destinacij in ponudnikov, pa do danes se je v nacionalno shemo vključilo že 22
destinacij, ki so prejele znak Slovenia Green Destination, in 13 ponudnikov, ki so prejeli
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znak Slovenia Green Accommodation; trije parki so prejeli znak Slovenia Green Park ter
dve turistični agenciji znak Slovenia Green Travel Agency (priloga 5).
Znak Slovenia Green Accommodation je imelo v času naše raziskave 11 spodaj opisanih
nastanitvenih ponudnikov. V juniju 2017 pa sta znak pridobila še dva ponudnika, in
sicer Hotel Astoria in Hotel Savica na Bledu (Slovenska turistična organizacija, 2017).


Hotel Thermana Park Laško

Med prvimi je znak Slovenia Green Accommodation prejel hotel Thermana Park
Laško****superior, saj so v Thermani na vseh ravneh poslovanja naravnani trajnostno
in poslujejo po načelih trajnostnega razvoja.


Kamp Koren Kobarid

Ena izmed glavnih značilnosti Kampa Koren je sonaravna usmeritev in temeljna zaveza
naravi in gostom. Vse v kampu je urejeno z mislijo na naravo ter varovanje in negovanje
naravnih virov. Kamp Koren je prvi slovenski kamp, ki je v letu 2011 izpolnil kriterije za
pridobitev evropske oznake za okoljski kamp, Eko marjetica. Znak Slovenia Green
Accommodation so prejeli v marcu 2016.


Terme Snovik

V Termah Snovik si že od zasnove prizadevajo za ohranjanje zdravega in čistega okolja in
varčno ravnanje z energijo. Že od leta 2006 imajo tudi znak The European Eco-label for
tourist accommodation service, znak za do okolja prijazne turistične nastanitve. Leta
2015 so prejeli tudi znak Slovenia Green Accommodation, septembra 2016 pa tudi
nagrado za 10 najboljših zelenih rešitev.


Ortenia – apartmaji v naravi

Na posesti Ortenia želijo gostom na najpristnejši možen način pričarati povezanost z
naravo, medtem ko uživajo v popolnem bivalnem udobju. Apartmaji Ortenia so prvi
ekološki apartmaji v Sloveniji, zasnovani na načelih inovativne trajnostne gradnje.
Občina Podčetrtek, kjer leži posestvo, je prejel zlati znak Slovenia Green Destionation,
Ortenia pa se v okviru destinacije edina ponaša z znakom Slovenia Green
Accommodation.


Posestvo Trnulja

Posestvo Trnulja je ekološka kmetija, usmerjena v pridelavo oljnic in žit ter njihovo
predelavo. Na kmetiji imajo svoje domovanje tudi številne živali. Posestvo je naravnano
na trajnostni razvoj delujočih dejavnosti na kmetiji, kjer se enakovredno prepletata dve
naklonjenosti – naravi in človeku. Je prva nastanitev v Sloveniji, ki je pridobila najstrožji
evropski certifikat za okolju prijazno delovanje, Biohotels. Posestvo je bilo med prvimi
šestimi, ki je pridobilo znak Slovenia Green Accommodation.
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Hotel Park Ljubljana

Hotel Park je najbolj urban in zelen hotel v središču Ljubljane. Zavezani so k
trajnostnemu razvoju, spoštovanju okolja in povezovanju z lokalnimi skupnostmi.
“Reduce, reuse in recycle” je eno njihovih glavnih načel, ki ga upoštevajo pri svojem
delovanju. Znak Slovenia Green Accommodation so kot prvi hotel v Ljubljani prejeli
marca 2016.


Hostel Celica

Nekoč zapor, danes eden najzanimivejših hostlov na svetu. Hostel je v juniju 2016 prejel
okoljski znak, certifikat Gold Travelife, in tako postal prvi certificiran trajnostno
usmerjen hostel v Sloveniji in na svetu. V juliju 2016 je vstopil še v Zeleno shemo
slovenskega turizma in pridobil znak Slovenia Green Accommodation.


Hotel Jožef

Hotel Jožef je butični hotel, umeščen med zgodovinskim središčem mesta Idrija in
vhodom v rudnik. Stavba hotela je moderno in ekološko zasnovana, z edinstveno
podobo v obliki rudarske peči. Hotel je znak Slovenia Green Accommodation prejel
avgusta 2016 in tako postal 10. turistični ponudnik v Sloveniji s tovrstnim znakom.


Hotel St. Daniel

Hotel St. Daniel v Štanjelu je holistična hiša, kjer se gostje lahko v miru naspijo,
napolnijo z energijo, razgibajo in uživajo v ekološki zdravi hrani in pijači. Hotel je član
verige Bio Hotels. Na podlagi tega je v marcu 2017 pridobil tudi znak Slovenia Green
Accommodation.


Sobe z zgodbo Pr’ Gavedarjo

Sobe v več kot 100 let stari hiši sredi Podkorena so polne zgodb družine in gostov. Sobe
z zgodbo Pr’ Gavedarjo so v maju 2016 prejele certifikat Travelife – mednarodna
certifikacijska shema trajnosti v turizmu. Septembra 2016 so prejeli tudi znak Slovenia
Green Accommodation.


Turistična kmetija Urška

Družina je z ekološko turistično kmetijo začela že leta 1991. Od takrat so se razvili in
rasli. Bili so prva turistična kmetija v Sloveniji, ki je pridobila znak Eko marjetice. V maju
2016 so prejeli tudi znak Slovenia Green Accommodation.
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA
5.1 Opredelitev ciljev raziskave
V nalogi smo proučili, kako zadovoljstvo zaposlenih vpliva na izkušnjo turistov. S
teoretičnega in empiričnega vidika smo poizkušali ugotoviti, ali so zaposleni pri svojem
delu zadovoljni in s katerimi dejavniki so najbolj oziroma najmanj zadovoljni. V
intervjujih smo pridobili tudi mnenje vodilnih zaposlenih o navedeni tematiki. Nato
smo ugotavljali še zadovoljstvo gostov in poizkušali izvedeti, kolikšen vpliv imajo na
njihovo dopustovanje zaposleni v turističnih podjetjih. Empirični del naloge temelji na
podatkih raziskave, ki smo jo izvajali v maju, juniju in juliju 2017, in sicer na vzorcu
vodij, zaposlenih in gostov v podjetjih s pridobljenim znakom Slovenia Green
Accomodation.
Rezultati raziskave bodo dali kompleksno sliko o povezavi med zadovoljstvom
zaposlenih in zadovoljstvom turistov. Dobljeni odgovori in mnenja bodo osnova za
analizo, na podlagi katere bomo podali sklepne ugotovitve.

5.2 Zbiranje podatkov
Empirično raziskavo smo izvedli v treh delih, in sicer z dvema anketama in intervjujem.
Anketo med gosti smo izvedli na vzorcu 100 gostov, nastanjenih v eni izmed navedenih
nastanitev, anketo z zaposlenimi pa na vzorcu 50 zaposlenih v istih nastanitvah. Intervju
smo opravili s šestimi vodilnimi zaposlenimi. Podatke smo zbirali z metodo anketiranja
in intervjuvanja, osebno na krajih nastanitev. Zbiranje podatkov je potekalo v maju,
juniju in juliju 2017.
Vprašalnik za goste je vseboval 12 vprašanj (Priloga 2). Nanašala so se na izbiro
počitniške nastanitve in na zadovoljstvo z izbrano, predvsem v povezavi z njenim
zelenim poslovanjem.
Vprašalnik za zaposlene je obsegal 7 vprašanj (Priloga 3). Nanašala so se na
zadovoljstvo zaposlenih s svojim delom.
Vprašanja v obeh anketah – tista za goste je bila prevedena tudi v angleščino – so bila
izključno zaprtega tipa.
Vprašanja v intervjuju so bila odprtega tipa in so se nanašala na usposobljenost kadrov
v zelenem turizmu v Sloveniji ter o njihovem uspešnem upravljanju in o njihovi
pomembnosti za podjetje (Priloga 1).
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5.3 Izvedba in analiziranje podatkov
V raziskavi je bilo pripravljeno sodelovati šest nastanitev s pridobljenim znakom
Slovenia Green Accommodation izmed skupno enajstih, kar pomeni 54,5-odstotni
odziv. Vsi vprašalniki so bili pravilno izpolnjeni in smo jih vključili v analizo podatkov. Pri
tem smo si pomagali z računalniškim programom Excel, ki omogoča pripravo in
obdelavo izbranih podatkov ter grafične prikaze rezultatov ankete.
Intervjuji so potekali s šestimi vodilnimi zaposlenimi na njihovih delovnih mestih.
Intervjuji so bili strukturirani, zato si je avtorica magistrskega del odgovore zapisovala in
jih nato medsebojno primerjala in analizirala.

5.4 Predstavitev raziskave
Anketa med gosti
Vprašanje 1: Kolikokrat letno se odpravite na dopust?
Respondente smo prosili, da nam odgovorijo na vprašanje, kolikokrat na leto se
odpravijo na dopust. Ugotovili smo, da jih med vsemi anketiranimi 40 % hodi na dopust
dvakrat letno, 38 % tri- ali večkrat letno in 22 % le enkrat na leto. V povprečju torej
vprašani hodijo na dopust 2,2-krat letno. Rezultati so grafično prikazani na sliki 12.

Slika 12: Kolikokrat letno se odpravite na dopust?

22 %
dvakrat

40 %

tri ali večkrat

38 %

enkrat

Vprašanje 2: Ali ob izbiri počitniške nastanitve izbirate take, ki poslujejo trajnostno?
Namen drugega vprašanja je bil izvedeti, ali se gostje že pri izbiri nastanitve odločijo za
zeleno nastanitev ali ne. Največ vprašanih, kar 44 %, je odgovorilo, da se na to ne
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ozirajo, potem je sledilo 40 % vprašanih, ki se za zeleno nastanitev odločijo, če je to
mogoče, 16 % pa zeleno nastanitev izbere vedno. Podatke prikazuje tabela 2.
Tabela 2: Ali ob izbiri počitniške nastanitve izbirate take, ki poslujejo trajnostno?
Ali ob izbiri počitniške nastanitve izbirate take, ki poslujejo trajnostno? (Prosim, označite ustrezen
odgovor.)
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Da, vedno)

16

16 %

16 %

16 %

2 (Da, če je to možno)

40

40 %

40 %

56 %

3 (Ne, na to se ne oziram)

44

44 %

44 %

100 %

Skupaj

100

100 %

100 %

Vprašanje 3: Pomembnost vpliva zaposlenih pri pozitivni ali negativni izkušnji gosta z
bivanjem v nastanitvi
Anketirance smo prosili, da z oceno od 1 do 5 ocenijo, kako pomemben vpliv imajo
zaposleni na njihovo pozitivno ali negativno izkušnjo z bivanjem v nastanitvi. 1 je
pomenilo, da zaposleni zanje sploh niso pomembni, 5 pa, da so zaposleni ključnega
pomena. Za oceno 1 in 2 se ni odločil nobeden od vprašanih, torej so za vse zaposleni
vsaj delno pomembni. Oceno 3 je izbralo 21 % vprašanih, oceno 4 največ, 45 %
respondentov, oceno 5 pa 34 % vprašanih. V povprečju je ocena pomembnosti
zaposlenih 4,1. Podatke prikazuje tabela 3.
Tabela 3: Pomembnost vpliva zaposlenih pri pozitivni ali negativni izkušnji gosta z
bivanjem v nastanitvi
Prosim, označite na lestvici od 1 do 5, kako pomemben vpliv imajo zaposleni pri vaši pozitivni ali
negativni izkušnji z bivanjem v nastanitvi. 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 5 pomeni, da imajo ključen
vpliv.
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1

0

0%

0%

0%

2

0

0%

0%

0%

3

21

21 %

21 %

21 %

4

45

45 %

45 %

66 %

5

34

34 %

34 %

100 %

Skupaj

100

100 %

100 %
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Vprašanje 4: Ste od zaposlenih dobili tudi kakšno informacijo o trajnostnem delovanju v
turizmu?
Pri izpraševancih smo želeli preveriti, ali so od zaposlenih dobili kakšno informacijo o
trajnostnem delovanju v turizmu. Na izbiro so imeli samo dva odgovora: da ali ne. 59 %
vprašanih je povedalo, da so dobili informacije, preostalih 41 % pa informacij ni dobilo.
Grafično so rezultati prikazani na sliki 13.
Slika 13: Ste od zaposlenih dobili tudi kakšno informacijo o trajnostnem delovanju v
turizmu?

Da

41 %

Ne
59 %

Vprašanje 5: Ali boste v prihodnje ravnali bolj okoljsko ozaveščeno?
Povezano s predhodnim vprašanjem smo anketirance vprašali, ali bodo, glede na
pridobljene informacije, v prihodnje ravnali bolj okoljsko ozaveščeno. Glede na
odgovore v prejšnjem vprašanju je tudi tokrat 39 % ljudi odgovorilo, da informacij niso
dobili in se tako ne morajo opredeliti. Od tistih, ki so dobili informacije, pa jih bo v
prihodnje 51 % ravnalo bolj okoljsko ozaveščeno, 10 % pa ne. Grafično so rezultati
prikazani na sliki 14.
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Slika 14: Ali boste v prihodnje ravnali bolj okoljsko ozaveščeno?

39 %
51 %

Da
Ne

10 %

Informacij nisem dobil/a

Vprašanje 6: Strinjanje/nestrinjanje s trditvami v zvezi z zaposlenimi v nastanitvi
Namen vprašanja je bil s posameznimi trditvami izvedeti, kako delo zaposlenih vidijo
gosti in kako so z njim zadovoljni. Trditve se nanašajo na zeleno poslovanje nastanitve.
Pri vsaki trditvi so se vprašani opredelili z oceno od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo, da
se s trditvijo sploh ne strinjajo, in 5, da se popolnoma strinjajo. Če se vprašani ni želel
ali mogel opredeliti, je izbral oceno 0.
Postavili smo pet trditev. V prvi trditvi smo anketirance vprašali, ali zaposleni z veseljem
pomagajo in odgovarjajo na njihova vprašanja. Največ, 66 %, jih je dalo oceno 5; 23 %
oceno 4; 8 % oceno 3 ter 3 % oceno 2. Ocene 1 in 0 ni izbral nihče od vprašanih. V drugi
trditvi smo spraševali, ali so po njihovem mnenju zaposleni okoljevarstveno in ekološko
ozaveščeni. 30 % jih je izbralo oceno 5; 23 % oceno 4; 26 % oceno 3; 15 % oceno 2; 3 %
oceno 1, trije odstotki vprašanih pa ocene niso dali. Tretjo trditev, zaposleni so nas
informirali o okolju prijaznem vedenju, je 22 % vprašanih ocenilo z oceno 5; 26 % z
oceno 4; 20 % z oceno 3; 17 % z oceno 2; 13 % z oceno 1; 1 % pa se ni odločil za oceno.
V četrti trditvi smo predpostavili, da zaposleni dobro poznajo lokalno okolje. S tem se
popolnoma strinja 50 % vprašanih, saj so izbrali oceno 5. Oceno 4 je dalo 37 %
vprašanih, oceno 3 devet odstotkov, oceno 2 dva odstotka, 1 % pa oceno 1. Ocene 0 ni
dal nihče. S peto trditvijo, pri zaposlenih lahko gost začuti predanost in pripadnost
podjetju, se popolnoma strinja 44 % vprašanih, 31 % je to ocenilo s 4; 22 % s 3, po 1 %
pa z 2 in 1, prav tako 1 % ni dal ocene. Podatke prikazuje tabela 4.
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Tabela 4: Strinjanje/nestrinjanje s trditvami v zvezi z zaposlenimi v nastanitvi
Prosimo, označite z oceno od 1 do 5 strinjanje s spodnjimi trditvami, pri čemer pomeni: 1 = sploh se ne
strinjam, 5 = popolnoma se strinjam. 0 izberite, če ne morete/želite dati ocene.
Podvprašanja

Zaposleni z veseljem
pomagajo in
odgovarjajo na moja
vprašanja.
Zaposleni so
okoljevarstveno in
ekološko ozaveščeni.
Zaposleni so nas
informirali o okolju
prijaznem vedenju.
Zaposleni dobro
poznajo lokalno
okolje.
Pri zaposlenih lahko
gost začuti
predanost in
pripadnost podjetju.

Odgovori

Veljavni

Št.
Std.
Povprečje
enot
Odklon

5

4

3

2

1

0

Skupaj

66

23

8

3

0

0

100

100

100

1.5

0.8

30

23

26

15

3

3

100

100

100

2.5

1.3

22

26

20

17

13

1

99

99

100

2.8

1.4

50

37

9

2

1

0

99

99

100

1.7

0.8
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31)

22

1

1

1)

100

100

100

1.9

1.0

Vprašanje 7: Se vam zdi ponudba zelenega turizma v Sloveniji zadostna?
Zanimalo nas je, ali se zdi vprašanim ponudba zelenega turizma v Sloveniji zadostna.
Ponudili som jim tri možnosti: da se jim zdi zadostna oz. nezadostna, ali pa, da s
ponudbo niso seznanjeni in tako tega ne morejo realno oceniti. Mnenja, da je v
Sloveniji ponudba zelenega turizma zadostna, je 55 % vprašanih; da je nezadostna,
meni 14 %, preostalih 31 % pa ponudbe ne pozna dovolj dobro, da bi lahko dali oceno.
Grafično so rezultati prikazani na sliki 15.
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Slika 15: Se vam zdi ponudba zelenega turizma v Sloveniji zadostna?

31 %
Da

55 %

Ne

14 %

Ne vem/ne poznam

Vprašanje 8: Pomembnost prijaznega in gostoljubnega osebja
Respondente smo vprašali, ali se jim poleg zelene naravnanosti nastanitve zdi
pomembno tudi, da je osebje prijazno in gostoljubno. Na izbiro so imeli le dve možnosti
odgovora: da in ne. Večini vprašanih, kar 97 %, se zdi dejavnik pomemben, le 3 % pa ne.
Podatke prikazuje tabela 5.
Tabela 5: Pomembnost prijaznega in gostoljubnega osebja
Ali je, razen zelene naravnanosti nastanitve, za vas pomembno tudi, da je osebje prijazno in
gostoljubno? (Prosim, označite ustrezen odgovor.)
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Da)

97

97 %

97 %

97 %

2 (Ne)

3

3%

3%

100 %

Skupaj

100

100 %

100 %

Vprašanje 9: Dopustovanje v prihodnje
Glede na to, da so anketiranci bivali v zeleni nastanitvi in glede na pridobljene
informacije nas je zanimalo, ali se bodo v prihodnosti večkrat odločili za dopust, ki bo
vseboval prvine trajnostnega/zelenega turizma. Ponovno smo jim ponudili dva možna
odgovora, da in ne. 77 % vprašanih pravi, da se bodo v prihodnosti ponovno odločili za
takšen dopust, 23 % pa ne. Grafično so rezultati prikazani na sliki 16.
43

Slika 16: Dopustovanje v prihodnje

23 %

Da
Ne

77 %

Vprašanje 10, 11 in 12: Demografska vprašanja
Za konec smo respondente vprašali še nekaj demografskih vprašanj: zanimali so nas
spol, starostna skupina in država, iz katere prihajajo.
Med 100 vprašanimi je bila točno polovica žensk in polovica moških. Največ vprašanih,
38 %, je bilo starih med 36 in 50 let, s 35 % jim sledijo stari med 26 in 35 leti. 15 % je
bilo starih med 51 in 65 let, 6 % jih je bilo starih do 25 let, prav tako 6 % je bilo starejših
od 66 let. Naši anketiranci so prišli iz 20 različnih držav. Največ med njimi pa jih je bilo iz
Slovenije, Nemčije, Avstrije, Italije in Anglije. Podatke prikazujejo tabele 6, 7 in 8.
Tabela 6: Spol gostov
Spol
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Moški)

50

50 %

50 %

50 %

2 (Ženski)

50

50 %

50 %

100 %

Skupaj

100

100 %

100 %
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Tabela 7: Starost gostov
V katero starostno skupino spadate?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Do 25 let)

6

6%

6%

6%

2 (26–35 let)

35

35 %

35 %

41 %

3 (36–50 let)

38

38 %

38 %

79 %

4 (51–65 let)

15

15 %

15 %

94 %

5 (66 let ali več)

6

6%

6%

100 %

Skupaj

100

100 %

100 %

Tabela 8: Država
Država stalnega bivanja (Prosim, vpišite državo.)
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

Avstrija

9

9%

9%

9%

Slovenija

30

30 %

31 %

40 %

Italija

6

6%

6%

46 %

Belgija

2

2%

2%

48 %

Srbija

1

1%

1%

49 %

Španija

5

5%

5%

54 %

Češka

2

2%

2%

56 %

Francija

3

3%

3%

59 %

Finska

3

3%

3%

62 %

Nizozemska

5

5%

5%

67 %

Nemčija

11

11 %

11 %

79 %

Avstralija

2

2%

2%

81 %

Bosna

1

1%

1%

82 %

Anglija

6

6%

6%

88 %

Slovenija

2

2%

2%

90 %

Madžarska

2

2%

2%

92 %

Indija

1

1%

1%

93 %

Hrvaška

1

1%

1%

94 %

Kitajska

3

3%

3%

97 %
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ZDA

3

3%

3%

Skupaj

98

98 %

100 %

100 %

Anketa med zaposlenimi
Vprašanje 1: Ocena zadovoljstva pri delu z navedenimi dejavniki
Zaposlene smo prosili, da z oceno od 1 do 5 ocenijo, kako zadovoljni so z navedenimi
dejavniki. Vsak naveden dejavnik so vprašani ocenili z oceno od 1 do 5, pri čemer je 1
pomenilo, da sploh niso zadovoljni, in 5, da so popolnoma zadovoljni. Če vprašani ni
želel ali mogel odgovoriti, je izbral oceno 0. Navedli smo naslednjih 10 dejavnikov.
1. Trajnostno poslovanje podjetja: 36 % zaposlenih je s trajnostnim poslovanjem
podjetja zelo zadovoljnih in so izbrali oceno 5. 44 % jih je izbralo oceno 4 in 20
% oceno 10. Nižje ocene ni izbral nihče.
2. Vzdušje in medsebojni odnosi med zaposlenimi: Polovica vprašanih je z vzdušjem
in medsebojnimi odnosi zelo zadovoljna, malo manj zadovoljnih je 32 %, saj so
izbrali oceno 4; oceno 3 je izbralo 14 % vprašanih, oceno 2 pa 4 %. Zelo
nezadovoljen ni bil nobeden od vprašanih.
3. Dostopnost nadrejenih: Mnenja, da so nadrejeni zelo dostopni, je 28 %
vprašanih, saj so izbrali oceno 5. Z oceno 4 je zadovoljstvo z dostopnostjo
nadrejenih ocenilo 20 % vprašanih, z oceno 3 36 %, z oceno 2 12 % ter z oceno 1
4 % vseh vprašanih.
4. Vključevanje zaposlenih v načrte in odločitve: S tem dejavnikom so zaposleni
malo manj zadovoljni. Oceno 5 je izbralo 12 % vprašanih, oceno 4 14 %, oceno 3
pa 24 %. Največ jih je ocenilo dejavnik z oceno 2, in sicer 31 %. Zelo
nezadovoljnih pa je 18 % zaposlenih.
5. Možnosti za izobraževanje in nadgradnjo znanja: 20 % zaposlenih je z
dejavnikom zelo zadovoljnih. Največ, 36 %, jih je izbralo oceno 4, sledi ocena 3,
ki jo je izbralo 30 % vprašanih. Oceno 2 je izbralo 10 % zaposlenih. 2 %
zaposlenih je z dejavnikom zdelo nezadovoljnih, prav tako 2 % zaposlenih pa
nista mogla oziroma želela dati ocene.
6. Možnosti napredovanja: Z možnostjo napredovanja v svojem podjetju je zelo
zadovoljnih le 8 % zaposlenih. 29 % jih je izbralo oceno 4, prav tako 29 % pa
oceno 3. Nezadovoljnih z dejavnikom jih je z oceno 2 27 %, popolnoma
nezadovoljnih pa le 2 %. 4 % zaposlenih ni moglo oz. želelo podati ocene.
7. Denarne nagrade za dobro delo: 10 % zaposlenih je z denarnimi nagradami zelo
zadovoljnih in so jih ocenili z oceno 5. Oceno 4 je podalo 25 % zaposlenih,
oceno 3 30 % zaposlenih, oceno 2 28 % zaposlenih in oceno 1 4 % zaposlenih.
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8. Nematerialne nagrade (pohvale, priznanja itd.): Z nematerialnimi nagradami so
zaposleni bolj zadovoljni kot z materialnimi. Oceno 5 je izbralo 28 % zaposlenih,
38 % jih je izbralo oceno 4, 30 % oceno 3 ter le po 2 % oceno 2 in 1.
9. Dodatne ugodnosti pri delu (ugodnosti pri koriščenju lastnih storitev za
zaposlene, sindikalni izleti, izgradnja skupine /angl. teambuilding/ itd.):
zadovoljstvo z dodatnimi ugodnostmi je z oceno 5 ocenilo 26 % zaposlenih,
največ, 44 % odstotkov, jih je izbralo oceno 4, 24 % oceno 3 in 2 % oceno 2.
Popolnoma nezadovoljnih z dodatnimi ugodnostmi pa je 4 % zaposlenih.
10. Delovni čas: Z delovnim časom zaposleni niso tako zadovoljni. Le 14 % jih je z
delovnim časom zelo zadovoljnih in so dejavnik ocenili z oceno 5. 30 % jih je
dalo oceno 4, prav tako 30 % oceno 3. 22 % zaposlenih je z delovnim časom
nezadovoljnih in so izbrali oceno 2, 4 % pa zelo nezadovoljnih in so izbrali oceno
1.
Podatke prikazuje tabela 9.
Tabela 9: Ocena zadovoljstva pri delu z navedenimi dejavniki
Prosim, označite z oceno od 1 do 5, kako ste pri svojem delu zadovoljni s spodnjimi dejavniki, pri
čemer pomeni 1 = sploh nisem zadovoljen/a, 5 = popolnoma sem zadovoljen/a. 0 pa obkrožite, kadar
ne morete/želite odgovoriti.
Std.
Vprašanja
Odgovori
Veljavni Št. enot Povprečje
Odklon
5

4

3

2

1

0

Skupaj

Trajnostno
50
18 (36 22 (44 10 (20
poslovanje
0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) (100
%)
%)
%)
podjetja.
%)
Vzdušje in
50
25 (50 16 (32 7 (14
medsebojni odnosi
2 (4 %) 0 (0 %) 0 (0 %) (100
%)
%)
%)
med zaposlenimi.
%)
50
Dostopnost
14 (28 10 (20 18 (36 6 (12
2 (4 %) 0 (0 %) (100
nadrejenih.
%)
%)
%)
%)
%)
Vključevanje
49
6 (12 7 (14 12 (24 15 (31 9 (18
zaposlenih v načrte
0 (0 %) (100
%)
%)
%)
%)
%)
in odločitve.
%)
Možnosti za
50
10 (20 18 (36 15 (30 5 (10
izobraževanje in
1 (2 %) 1 (2 %) (100
%)
%)
%)
%)
nadgradnjo znanja.
%)
48
Možnosti
14 (29 14 (29 13 (27
4 (8 %)
1 (2 %) 2 (4 %) (100
napredovanja.
%)
%)
%)
%)
50
Denarne nagrade 5 (10 14 (28 15 (30 14 (28
2 (4 %) 0 (0 %) (100
za dobro delo.
%)
%)
%)
%)
%)
Nematerialne 14 (28 19 (38 15 (30
50
1 (2 %) 1 (2 %) 0 (0 %)
nagrade (pohvale, %)
%)
%)
(100
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50

50

1.8

0.7

50

50

1.7

0.9

50

50

2.4

1.1

49

50

3.3

1.3

50

50

2.4

1.1
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50

3.0

1.2

50

50

2.9

1.1

50

50

2.1

0.9

priznanja itd.)

%)

Dodatne ugodnosti
pri delu (ugodnosti
pri koriščenju
50
13 (26 22 (44 12 (24
lastnih storitev za
1 (2 %) 2 (4 %) 0 (0 %) (100
%)
%)
%)
zaposlene,
%)
sindikalni izleti,
teambuldingi itd.)
50
7 (14 15 (30 15 (30 11 (22
Delovni čas.
2 ( 4%) 0 (0 %) (100
%)
%)
%)
%)
%)

50

50

2.1

1.0

50

50

2.7

1.1

Vprašanje 2: Pripadnost podjetju
Zaposlene smo vprašali, ali čutijo pripadnost podjetju, v katerem so zaposleni. Na voljo
smo jim dali dva odgovora, da ali ne. Večina, 90 % zaposlenih, čuti pripadnost podjetju,
10 % pa pripadnosti ne čuti. Grafično so rezultati prikazani na sliki 17.

Slika 17: Pripadnost podjetju

10 %

Da
Ne

90 %

Vprašanje 3: Menjava službe
Zanimalo nas je, ali zaposleni kdaj razmišljajo o menjavi službe. 22 % zaposlenih nikoli
ne razmišlja o menjavi službe, 38 % redko, 34 % na to pomisli občasno, pogosto pa o
menjavi službe razmišlja le 6 % zaposlenih. Grafično so rezultati prikazani na sliki 18.
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Slika 18: Menjava službe

6%

22 %

34 %

Nikoli
Redko
Občasno

38 %

Pogosto

Vprašanje 4: Splošno zadovoljstvo z delovnim mestom
Zaposlene smo vprašali, kako ocenjujejo splošno zadovoljstvo s svojim delovnim
mestom. Na izbiro smo jim postavili ocene od 1 do 5, kjer je 1 pomenilo zelo
nezadovoljen in 5 zelo zadovoljen. Nobeden izmed zaposlenih ni zelo nezadovoljen, 6 %
jih je bolj nezadovoljnih kot zadovoljnih, 18 % niti nezadovoljnih niti zadovoljnih,
največ, 50 % zaposlenih, je bolj zadovoljnih kot nezadovoljnih, 26 % zaposlenih pa je
zelo zadovoljnih. Podatke prikazuje tabela 10.
Tabela 10: Splošno zadovoljstvo z delovnim mestom
Kako bi ocenili svoje splošno zadovoljstvo s svojim delovnim mestom? (Prosim, označite ustrezen
odgovor.)
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Zelo nezadovoljen/a)

0

0%

0%

0%

2 (Bolj nezadovoljen/a kot zadovoljen/a)

3

6%

6%

6%

3 (Niti nezadovoljen/a niti zadovoljen/a)

9

18 %

18 %

24 %

4 (Bolj zadovoljen/a kot nezadovoljen/a)

25

50 %

50 %

74 %

5 (Zelo zadovoljen/a)

13

26 %

26 %

100 %

Skupaj

50

100 %

100 %
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Vprašanje 5: Opravljanje dela z veseljem in predanostjo
V zadnjem vprašanju smo pri zaposlenih preverili, ali svoje delo opravljajo z veseljem in
predanostjo. Za vsako trditev smo zaposlenim ponovno dali na izbiro ocene od 1 do 5,
pri čemer je 1 pomenilo, da dela sploh ne opravljajo z veseljem in predanostjo, 5 pa da
delo opravljajo z velikim veseljem in popolnoma predano. Odgovori na trditvi so se
med seboj razlikovali. S trditvijo, da delo opravljajo z veseljem, se popolnoma strinja 44
% zaposlenih in so izbrali oceno 5. Oceno 4 je izbralo 40 % zaposlenih. Preostalih 16 %
pa je izbralo oceno 3. Ocene 2 in 1 ni izbral nihče izmed vprašanih, torej delo vsi
opravljajo z veseljem. Pri trditvi, da delo opravljajo predano, pa se je za oceno 5
odločilo 60 % zaposlenih, 26 % za oceno 4, 12 % za oceno 3 ter 2 % za oceno 2, noben
anketiranec pa dela ne opravlja nepredano. Podatke prikazuje tabela 11.
Tabela 11: Opravljanje dela z veseljem in predanostjo
Prosim, označite na lestvici od 1 do 5, kako predano in z veseljem opravljate svoje delo. 1 pomeni, da
dela sploh ne opravljate z veseljem in predano, 5 pa pomeni, da vam je delo v veliko veselje in ga
opravljate popolnoma predano.
Std.
Vprašanja
Odgovori
Veljavni Št. enot Povprečje
Odklon
5
Delo opravljam z
veseljem.
Delo opravljam
predano.

4

3

2

1

Skupaj

22 (44 20 (40
50 (100
8 (16 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
%)
%)
%)
30 (60 13 (26
50 (100
6 (12 %) 1 (2 %) 0 (0 %)
%)
%)
%)

50

50

1.7

0.7

50

50

1.6

0.8

Vprašanje 6 in 7: Demografska vprašanja
Za konec smo zaposlenim postavili nekaj demografskih vprašanj – zanimala sta nas spol
in starostna skupina. Med zaposlenimi, ki so reševali anketo, je bilo več žensk, in sicer
54 %, ter 46 % moških. Med anketiranimi zaposlenimi je bilo mlajših od 25 let 8 %,
največ, 44 %, jih je bilo starih med 26 in 35 leti, s 40 % jim sledijo stari od 36 do 45 let,
starih med 46 in 55 leti je bilo 8 %, starejših od 56 let ni bilo. Podatke prikazujeta tabeli
12 in 13.
Tabela 12: Spol zaposlenih
Spol
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Moški)

23

46 %

46 %

46 %

2 (Ženski)

27

54 %

54 %

100 %

Skupaj

50

100 %

100 %

50

Tabela 13: Starost zaposlenih
V katero starostno skupino spadate?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Do 25 let)

4

8%

8%

8%

2 (26–35let)

22

44 %

44 %

52 %

3 (36–45 let)

20

40 %

40 %

92 %

4 (46–55 let)

4

8%

8%

100 %

5 (56 let ali več)

0

0%

0%

100 %

Skupaj

50

100 %

100 %

Polstrukturirani intervjuji z vodilnimi zaposlenimi
Opomnik za intervju je obsegal šest vprašanj. Pri vsakem vprašanju so vodilni zaposleni
navedli kratke in polne odgovore. Kratki intervjuji z odgovori so v prilogi 4.
Menite, da imamo v Sloveniji dovolj dobro izobraženega kadra na področju turizma,
predvsem za področje zelenega turizma?
Želeli smo ugotoviti, ali je kader v Sloveniji po njihovem mnenju dovolj izobražen na
področju zelenega turizma, in s tem preveriti, ali lahko pridobijo primerne nove
zaposlene in ali so kadri predhodno izobraženi na področju zelenega turizma ali pa se
tega priučijo pri njih.
Odgovori na to vprašanje so bili zelo skladni. Prav vsi so mnenja, da v Sloveniji ni dovolj
izobraženega kadra na področju zelenega turizma. Vsi se strinjajo, da obstaja nekaj
oseb, ki so v tej smeri zelo izobražene, vendar so vsi ti visoko izobražen kader.
Primanjkuje predvsem nižje izobraženih, kot so natakarji, kuharji, gospodinje itd. Po
njihovem mnenju je prav to razlog, da se malo hotelirjev in gostincev odloča za zeleno
poslovanje, saj jim ne uspe dobiti primernega kadra. Ker postaja zeleni turizem
aktualen šele v zadnjih leti, so vsi mnenja, da se stanje na tem področju vseeno
izboljšuje, saj je čedalje več izobraževanj in delavnic na temo zelenega turizma, prav
tako je tudi povpraševanje vse večje. Menijo, da je na področju zelenega turizma v
Sloveniji še vedno dovolj prostora za rast in da je usmeritev prava.
Mislite, da se mora za uspešno uvedbo zelenih programov oz. trajnostnega načina
poslovanja ustrezno spremeniti tudi mišljenje zaposlenih?
Pri drugem vprašanju o spremembi mišljenja zaposlenih so bili ponovno vsi enotni.
Odgovori so bili kratki in jedrnati. Vsi so mnenja, da se mora mišljenje zaposlenih
spremeniti, da mora zaposlenim priti zeleno ravnanje v zavest, saj je to temelj za
uspešno uvedbo zelenih programov v poslovanje. Le eden izmed vodij je prepričan, da
obstajajo tudi izjeme. Pravi, da lahko dober kader kljub drugačnemu mišljenju vseeno
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odlično izvaja delo in je del zelene zgodbe, saj so najpomembnejši znanje, zavedanje in
ozaveščenost.
Organizirate za svoje zaposlene izobraževanja in usposabljanja na temo zelenega
turizma?
Zanimalo nas je, ali za svoje zaposlene organizirajo razna izobraževanja in
usposabljanja, kjer zaposleni pridobijo oz. širijo znanje na področju zelenega turizma.
Odgovori, ki smo jih dobili, so si podobni. V vseh podjetjih imajo izobraževanja, vendar
ne tako pogosto oziroma ta izobraževanja niso namenjena zgolj poglobitvi znanja na
področju zelenega turizma. V enem od podjetij izobraževanja organizirajo vsaki dve leti,
zanje pa jih izvaja zunanji izvajalec. V drugem informacije o zelenem turizmu zaposleni
dobijo pri samem spoznavanju delovnih procesov in predstavitvi trajnostnih okoljskih
znakov, ki jih ima podjetje. V tretjem podjetju imajo izobraževanja le občasno, znanje
pa si zaposleni predajajo z medsebojnim sodelovanjem. V dveh podjetjih usposabljanja
organizirajo občasno. Eno izmed podjetij pa je na tem področju veliko bolj dejavno.
Vsako leto imajo od tri do štiri delavnice na temo trajnostnega poslovanja, delavnic se
udeležijo prav vsi zaposleni, tudi zaposleni v računovodstvu in IT-ju.
Ali redno merite zadovoljstvo zaposlenih? Če da, na kakšen način?
V dveh podjetjih smo dobili odgovor, da zadovoljstva zaposlenih ne merijo. Ker pa
imata obe podjetji malo zaposlenih, pravijo, da meritve niso potrebne, saj pri
zaposlenih sami vidijo, ali so zadovoljni ali ne. V preostalih štirih podjetjih zadovoljstvo
merijo redno in v vseh za merjenje uporabljajo razgovore, v enem izmed podjetij pa
občasno tudi ankete. Vsi prisegajo na odprte pogovore, kjer se z zaposlenimi lahko
pogovorijo o morebitnih težavah, izzivih, vprašanjih itd. Vsi so prepričani, da je redna
odprta komunikacija najboljša za pretok informacij in povratne odzive zaposlenih. V
enem od podjetij imajo vsak teden skupne kolegije, kjer se pogovorijo o vseh
pomanjkljivostih ter odlikah.
Menite, da so zadovoljni zaposleni ključ do uspeha oz. so vsaj pomemben del
ustvarjanja uspeha?
Zanimalo nas je, kako pomembno se zdi vodstvu podjetja, da so njihovi zaposleni
zadovoljni s svojim delom in delovnim mestom. Vodstvo vseh podjetij si je enotno; v
vseh pravijo, da so zaposleni absolutno najpomembnejši pri ustvarjanju uspešne
zgodbe in da je njihovo zadovoljstvo na prvem mestu. Menijo, da je to še toliko bolj
pomembno v turizmu, saj so prav zaposleni v stiku z gosti in tako vplivajo na njihovo
izkušnjo. Vodja enega izmed podjetij pravi, da se zagon in pozitivna naravnanost
zaposlenih kažeta in prenašata naprej na goste in tako znatno pripomoreta k
uspešnemu doseganju ciljev.
Se strinjate s trditvijo, da so kadri najpomembnejše premoženje organizacije,
predvsem v sektorju turizma? Prosim, komentirajte, kako je to vidno v vašem
podjetju.
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Tudi tukaj so vsi mnenja, da so zaposleni ključ do uspeha in tako najpomembnejše
premoženje podjetja. Pravijo, da je dober kolektiv temelj za dobro delo. V enem izmed
podjetij pa smo dobili tudi odgovor, da so zaposleni res najpomembnejše premoženje,
vendar morajo biti za njihovo uspešno delo izpolnjeni tudi predpogoji, kot so
infrastruktura, pravila itd. Vsi menijo, da so zaposleni, ki so v stiku z gosti in drugimi
uporabniki storitev, obraz podjetja in tako najpomembnejši kapital uspešne turistične
storitve. Vse to je v podjetjih vidno na različne načine. Kaže pa se predvsem na dveh
delih: prvi je, da se zaposleni vidijo kot del kolektiva, del velike družine, vpletene v
lokalno okolje; drugi del pa se vidi v zadovoljstvu gostov. Zadovoljstvo in lojalnost
zaposlenih se odražata v zadovoljstvu gostov, ki pa ga v podjetjih merijo na različne
načine.

5.5 Preverjanje hipotez
Preverjanje hipoteze H1
H1: V Sloveniji se zelena turistična podjetja zavedajo pomena zadovoljstva kadra za
uspešnost podjetja.



H1a: Zelena turistična podjetja v Sloveniji imajo dobro razvito upravljanje
kadrov, zato redno merijo njihovo zadovoljstvo;
H1b: Zelena turistična podjetja v Sloveniji so mnenja, da so zadovoljni kadri
pomembni za uspeh podjetja.

Hipotezo H1 smo preverili s pomočjo intervjuja med vodilnimi zaposlenimi. Hipotezo
H1 smo razdelili na dva dela, H1a in H1b. Hipotezo H1a lahko na podlagi odgovorov
vodilnih v izbranih turističnih podjetjih potrdimo. V več kot polovici podjetij
zadovoljstvo zaposlenih merijo. Čeprav zadovoljstvu zaposlenih namenijo veliko
pozornosti in ga merijo, pa to storijo preredko. Prav tako lahko potrdimo hipotezo H1b.
Prav v vseh podjetjih, v katerih smo izvedli intervju, so prepričani, da so prav zadovoljni
zaposleni ključ do uspeha. Na podlagi potrjene hipoteze H1a in H1b lahko hipotezo H1
v celoti potrdimo.
Preverjanje hipoteze H2
H2: Zaposleni v zelenem turizmu so s svojim delom zadovoljni in ga opravljajo z
veseljem in predanostjo.



H2a: Zaposleni v zelenem turizmu so s svojim delom zadovoljni
H2b: Zaposleni v zelenem turizmu svoje delo opravljajo z veseljem in
predanostjo.

Hipotezo H2 smo preverjali z anketo, ki smo jo izvedli med zaposlenimi v izbranih
podjetjih. Hipotezo smo razdelili na dva dela, H2a in H2b. Hipotezo H2a lahko
potrdimo. Iz analize opravljene ankete smo pridobili podatke, da 90 % zaposlenih čuti
pripadnost podjetju, 50 % zaposlenih redko ali nikoli ne pomisli na menjavo službe, 76
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% zaposlenih pa pravi, da so na splošno s svojim delovnim mestom zadovoljni oziroma
celo zelo zadovoljni. Tudi hipotezo H2b lahko potrdimo. Svoje delo več zaposlenih
opravlja predano, nekoliko manj pa z veseljem, kljub temu pa večina delo opravlja z
veseljem in predanostjo. Hipotezo H2 torej lahko v celoti potrdimo.
Preverjanje hipoteze H3
H3: Pozitivna izkušnja turistov z zelenimi ponudniki je odvisna od zadovoljstva,
motiviranosti in kakovosti zaposlenih.



H3a: Zadovoljstvo zaposlenih ter njihova motiviranost pozitivno vplivata na
izkušnjo turistov z zelenim turizmom.
H3b: Kakovost zaposlenih pozitivno vpliva na izkušnjo turistov z zelenim
turizmom.

Tudi hipotezo H3 smo razdelili na dve, na hipotezo H3a in hipotezo H3b. Preverjali smo
ju s pomočjo rezultatov ankete med turisti, ki so bivali v izbranih nastanitvah. Glede na
pridobljene podatke iz ankete, da skoraj 80 % gostov pravi, da so zaposleni ključni oz.
zelo pomembni za njihovo celotno turistično izkušnjo, menimo, da zadovoljni in
motivirani zaposleni pozitivno vplivajo na izkušnjo turistov z zelenim turizmom.
Hipotezo H3a potrdimo. Poleg zadovoljstva zaposlenih se zdi turistom pomembna tudi
njihova kakovost, kar se kaže v znanju o okoljevarstvu in ekološki ozaveščenosti,
poznavanju okolja ter pomoči pri različnih vprašanjih, na katera poznajo odgovore. Tudi
hipotezo H3b lahko potrdimo. Z anketo smo pridobili podatek, da so, poleg zelene
naravnanosti nastanitve, prijazni in gostoljubni zaposleni za skoraj vse goste zelo
pomembni. Glede na ta podatek in glede na to, da smo hipotezo H3a in hipotezo H3b
potrdili, lahko tudi celotno hipotezo H3 potrdimo.
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6 SKLEP
V magistrski nalogi smo na podlagi teoretičnih in empiričnih izhodišč ugotavljali, kako
zadovoljstvo zaposlenih v zelenih turističnih podjetjih vpliva na izkušnjo in zadovoljstvo
turistov.
Za uresničitev ciljev raziskave smo v teoretičnem delu opisali ter predstavili bistvene
značilnosti zelenega turizma na splošno in zatem še zelenega turizma v Sloveniji. Prav
tako smo teoretično predstavili ravnanje s človeškimi viri ter njegov pomen na področju
turizma.
V empiričnem delu raziskave smo s pomočjo raziskave v treh delih analizirali trenutno
stanje na področju zelenega turizma v Sloveniji. Z dvema anketnima vprašalnikoma smo
izvedli raziskavo med zaposlenimi in gosti, z intervjuji pa pridobili mnenja vodilnih
zaposlenih o navedeni tematiki.
Namen naloge je bil pokazati, da je za uspeh zelenega turizma pomembno zadovoljstvo
zaposlenih in da sta njihova kakovost in motiviranost konkurenčna prednost zelenega
turizma, zato smo zastavili šest hipotez in jih v raziskavi preverili. Rezultati preverjanja z
anketama in intervjujem so nam dali izhodišča za ugotovitve in sklepe, predstavljene v
nadaljevanju.
Že z rezultati intervjujev med vodilnimi zaposlenimi smo lahko prišli do dveh
pomembnih ugotovitev, ki smo ju lahko potrdili tudi z drugima deloma raziskave. Prva
ugotovitev je, da se vodilni kader zaveda, da so zaposleni najpomembnejše premoženje
podjetja ter da brez njih in njihovega zadovoljstva zeleno podjetje ne bi moglo biti
uspešno. Na podlagi te ugotovitve lahko tudi potrdimo prvo hipotezo, da se v Sloveniji
zelena turistična podjetja zavedajo pomena zadovoljstva kadra za uspešnost podjetja.
Druga ugotovitev pa je, da v Sloveniji ni dovolj izobraženega kadra na področju
zelenega turizma in da tudi podjetja sama premalo vlagajo v izobraževanja zaposlenih,
kar se je pokazalo tudi v nadaljevanju raziskave.
Rezultati ankete med zaposlenimi so nam pomagali, da smo lahko potrdili drugo
hipotezo, da so s svojim delom zadovoljni in ga opravljajo z veseljem in predanostjo.
Zaposleni se v podjetjih počutijo dobro, s svojim delom so zadovoljni in večina zelo
redko ali nikoli ne pomisli na menjavo službe. Zaposleni čutijo pripadnost podjetjem, v
katerih so zaposleni, kar se navzven kaže v njihovem zadovoljstvu in veselju do dela. V
celoti so zaposleni s svojim delom zadovoljni, vendar obstajajo področja, na katerih
njihovo zadovoljstvo ni tako izrazito. Ta področja so vključevanje zaposlenih v načrte in
odločitve, možnosti napredovanja ter denarne nagrade za dobro delo. Eno izmed
področij nezadovoljstva je tudi možnost izobraževanja in nadgradnje znanja.
Z anketo med gosti smo prišli do rezultatov, s katerimi lahko potrdimo tretjo hipotezo,
da je pozitivna izkušnja turistov z zelenimi ponudniki odvisna od zadovoljstva,
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motiviranosti in kakovosti zaposlenih. Ugotovili smo, da gredo anketiranci na dopust v
povprečju vsaj dvakrat na leto. Le majhen odstotek jih vedno izbere nastanitev, ki
posluje zeleno. Razlogi so vidni iz rezultatov naslednjih vprašanj ankete. Po mnenju
gostov so zaposleni prijazni, jim z veseljem pomagajo, poznajo lokalno okolje in se
potrudijo z nasveti. Na splošno pravijo, da se pri zaposlenih čuti, da delajo z veseljem in
strastjo ter da so svojemu delu predani. In ker gostje pravijo, da zadovoljni zaposleni
pomembno vplivajo na njihovo celotno izkušnjo, so našteti dejavniki zelo pozitivni in
dobro vplivajo na zadovoljstvo gostov. Kljub temu rezultati kažejo, da zaposleni niso
dovolj ekološko in trajnostno ozaveščeni in posledično o tem tudi ne informirajo gostov.
Glede na podatek, da bi se gostje, ki so o zelenem turizmu bili informirani, tudi v
prihodnje odločili za izbiro zelene nastanitve, smo znova ugotovili, da je izobraženost
kadrov na področju zelenega turizma v Sloveniji nezadovoljiva.
V raziskavi smo naleteli na omejitev. V vzorec smo želeli vključiti enajst nastanitvenih
podjetij, ki jim je skupen pridobljen znak Slovenia Green Accommodation, vendar je
bilo pripravljenih sodelovati le šest podjetij.
Na podlagi potrjenih hipotez lahko rečemo, da je zadovoljstvo zaposlenih močno
povezano z zadovoljstvom in izkušnjo turistov. V vseh podjetjih so mnenja, da je
zadovoljstvo zaposlenih na poti k uresničitvi ciljev izredno pomembno, in se tega tudi
zavedajo. Problem pri tem je le, da sta podučenost in izobraženost zaposlenih na
področju zelenega turizma šibki. Podjetja premalo vlagajo v usposabljanje svojih
zaposlenih, kar se posledično kaže tudi v prezentaciji gostom. Glede na rezultate
raziskave so zaposleni povsem predani podjetjem, v katerih delajo, so motivirani,
zavzeti in željni znanja, zato menimo, da bi z veseljem razširili svoje kompetence in
izkušnje ter jih predajali gostom in delili z njimi. Turisti si želijo ravnati bolj trajnostno,
bolj ekološko ozaveščeno, vendar so o tem premalo informirani. Če bi torej zaposleni
turistom predajali te informacije, bi se tudi turisti vedli bolj trajnostno in tudi v
prihodnje izbrali zelene nastanitve in aktivnosti oziroma dopustovali v skladu z zeleno
politiko. Podjetja bi morala za izobraženost zaposlenih narediti več. S tem bi naredili
veliko za goste, podjetje in ne nazadnje za samo promocijo zelene Slovenije.
Zavedanje svojih prednosti in tega, da so zaposleni njihov najpomembnejši kapital, je za
podjetje izjemnega pomena. Podjetja se zavedajo, da lahko le skupaj z njimi poskrbijo
za popolno turistično izkušnjo.
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PRILOGE
Priloga 1 – INTERVJU ZA VODILNE ZAPOSLENE OZ. VODSTVO

1. Menite, da imamo v Sloveniji dovolj dobro izobraženega kadra na področju turizma,
predvsem za področje zelenega turizma?

2. Mislite, da se mora za uspešno uvedbo zelenih programov oz. trajnostnega načina
poslovanja ustrezno spremeniti tudi mišljenje zaposlenih?

3. Organizirate za svoje zaposlene izobraževanja in usposabljanja na temo zelenega
turizma?

4. Ali redno merite zadovoljstvo zaposlenih? Če da, na kakšen način?

5. Menite, da so zadovoljni zaposleni ključ do uspeha oz. so vsaj pomemben del
ustvarjanja uspeha?

6. Se strinjate s trditvijo, da so kadri najpomembnejše premoženje organizacije,
predvsem v sektorju turizma? Prosim, komentirajte, kako je to vidno v vašem
podjetju.

Priloga 2 – ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE

Moje ime je Tina Rojko. Sem študentka Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru in
pripravljam magistrsko nalogo s področja kadrov v zelenem turizmu in vas vljudno prosim za
sodelovanje v anketi. Podatke, ki jih bom pridobila, bom uporabila izključno v svoji magistrski
nalogi. Sodelovanje v raziskavi je anonimno.
Navodilo za izpolnjevanje vprašalnika je zapisano pri vsakem vprašanju sproti.
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.
___________________________________________________________________________
1. Prosim, označite z oceno od 1 do 5, kako ste pri svojem delu zadovoljni s spodnjimi
dejavniki, pri čemer pomeni 1 = sploh nisem zadovoljen/a, 5 = popolnoma sem
zadovoljen/a. 0 pa obkrožite, kadar ne morete/želite odgovoriti.
5 4 3 2 1 0
Trajnostno poslovanje podjetja.
Vzdušje in medsebojni odnosi med zaposlenimi.
Dostopnost nadrejenih.
Vključevanje zaposlenih v načrte in odločitve.
Možnosti za izobraževanje in nadgradnjo znanja.
Možnosti napredovanja.
Denarne nagrade za dobro delo.
Nematerialne nagrade (pohvale, priznanja itd.)
Dodatne ugodnosti pri delu (ugodnosti pri koriščenju lastnih
storitev za zaposlene, sindikalni izleti, teambuldingi itd.)
Delovni čas.
1. Čutite pripadnost podjetju? (Prosim, označite ustrezen odgovor.)
a) da

b) ne

2. Ali kdaj razmišljate o menjavi službe? (Prosim, označite ustrezen odgovor.)
a) nikoli

b) redko

c) občasno

d) pogosto

3. Kako bi ocenili svoje splošno zadovoljstvo s svojim delovnim mestom? (Prosim,
označite ustrezen odgovor.)
a) zelo nezadovoljen/a

b) bolj nezadovoljen/a kot zadovoljen/a

c) niti nezadovoljen/a niti zadovoljen/a

d) bolj zadovoljen/a kot nezadovoljen/a
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e) zelo zadovoljen/a
4. Prosim, označite na lestvici od 1 do 5, kako predano in z veseljem opravljate svoje
delo. 1 pomeni, da dela sploh ne opravljate z veseljem in predano, 5 pa pomeni, da
vam je delo v veliko veselje in ga opravljate popolnoma predano.
Stopnja veselja in predanosti
Delo opravljam z veseljem.
Delo opravljam predano.

5

4

3

2

5. Spol (Prosim, označite ustrezen odgovor.)
a) moški

b) ženska

6. Starost (Prosim, označite ustrezen odgovor.)
a) do 25
e) 56 ali več

b) 26–35

c) 36–45

d) 46–55

1

Priloga 3 – ANKETNI VPRAŠALNIK ZA GOSTE
Moje ime je Tina Rojko. Sem študentka Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru in
pripravljam magistrsko nalogo s področja kadrov v zelenem turizmu in vas vljudno prosim za
sodelovanje v anketi. Podatke, ki jih bom pridobila, bom uporabila izključno v svoji magistrski
nalogi. Sodelovanje v raziskavi je anonimno.
Navodilo za izpolnjevanje vprašalnika je zapisano pri vsakem vprašanju sproti.
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.
___________________________________________________________________________
1. Kolikokrat letno se odpravite na dopust? (Prosim, označite ustrezen odgovor.)
a) enkrat

b) dvakrat

c) tri- ali večkrat

2. Ali ob izbiri počitniške nastanitve izbirate take, ki poslujejo trajnostno? (Prosim,
označite ustrezen odgovor.)
a) Da, vedno.

b) Da, če je to možno.

c) Ne, na to se ne oziram.

3. Prosim, označite na lestvici od 1 do 5, kako pomemben vpliv imajo zaposleni pri vaši
pozitivni ali negativni izkušnji z bivanjem v nastanitvi. 1 pomeni, da sploh ne
vplivajo, 5 pomeni, da imajo ključen vpliv.
5

4

3

2

1

4. Ste od zaposlenih dobili tudi kakšno informacijo o trajnostnem delovanju v
turizmu? (Prosim, označite ustrezen odgovor.)
a) Da

b) Ne

5. Če ste tovrstne informacije dobili: ali so vas prepričale, da boste v prihodnje ravnali
bolj okoljsko ozaveščeno? (Prosim, označite ustrezen odgovor.)
a) Da

b) Ne

c) Informacij nisem dobil/a.

6. Prosimo, označite z oceno od 1 do 5 strinjanje s spodnjimi trditvami, pri čemer
pomeni 1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam. 0 izberite, če ne
morete/želite podati ocene.
5 4 3 2 1 0
Zaposleni z veseljem pomagajo in odgovarjajo na moja vprašanja.
Zaposleni so okoljevarstveno in ekološko ozaveščeni.
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Zaposleni so nas informirali o okolju prijaznem vedenju.
Zaposleni dobro poznajo lokalno okolje.
Pri zaposlenih lahko gost začuti predanost in pripadnost podjetju.

7. Se vam zdi ponudba zelenega turizma v Sloveniji zadostna (zeleno usmerjene
nastanitve, izbira zelenih aktivnosti)? (Prosim, označite ustrezen odgovor.)
a) Da

b) Ne

c) Ne vem/ne poznam.

8. Ali je, razen zelene naravnanosti nastanitve, za vas pomembno tudi, da je osebje
prijazno in gostoljubno? (Prosim, označite ustrezen odgovor.)
a) Da

b) Ne

9. Se boste v prihodnosti večkrat odločili za dopust, ki bo vseboval prvine
trajnosti/zelenega turizma? (Označite ustrezen odgovor.)
a) Da

b) Ne

10. Spol (Prosim, označite ustrezen odgovor.)
b) moški

b) ženska

11. Starost (Prosim, označite ustrezen odgovor.)
b) 15–24

b) 25–34

c) 35–44

e) 55–64

f) 65–74

g) 75 ali več

12. Država stalnega bivanja (Prosim, vpišite državo.)
_____________________________________________

d) 45–54

Priloga 4 – ANKETNI VPRAŠALNIK ZA GOSTE (V ANGLEŠČINI)
My name is Tina Rojko and I am a student at the Faculty of Economics and Business,
University of Maribor. I am writing my master thesis about personnel in green tourism.
It would be really helpful to me if you could answer the following questions. The
information gained from this questionnaire will be used only in this master's thesis. The
survey is completely anonymous.
Instructions for completing the questionnaire is written at each question individually.
Thank you for your participation.
_______________________________________________________________________
1. How many times in one year you go on vacations? (Please mark the
appropriate answer.)
a) once

b) twice

c) three times or more

2. Do you consider the sustainable factor in choosing the destination or
accommodation? (Please mark the appropriate answer.)
b) Yes, always
consideration

b) Yes, if it is possible

c) No, I don't take this into

3. Please indicate on a scale from 1 to 5 how important impact of employees for
your positive or negative experience is. (1 means that do not affect, 5 means
that they have a significant influence.)
5

4

3

2

1

4. Did you get any information about sustainable tourism from employees?
(Please mark the appropriate answer.)
b) Yes

b) No

5. If you get the information, do they convince you to act more environmental
conscious in the future? (Please mark the appropriate answer.)
a) Yes

b) No

c) I didn't get the information

6. With a score between 1 and 5 indicate agreement with the following
statements. (0 = can't/don't want to answer, 1 = totally disagree, 5 = totally
agree)

5 4 3 2 1 0
Employees are glad to help and answer my questions.
Employees are environmentally and ecologically conscious.
Employees informed us about environmental awareness.
Employees have the knowledge about the local
environment.
With employees you can feel their dedication and loyalty to
the company.

7. Do you think that offer of green or sustainable tourism in Slovenia is
sufficient? (sustainable or green oriented accommodation, choosing green
activities)? (Please mark the appropriate answer.)
b) Yes

b) No

c) I don't know / I'm not familiar

8. Is it for you also important that the employees are friendly and hospitable,
beside sustainable or green oriented accommodation? (Please mark the
appropriate answer.)
a) Yes

b) No

9. In the future, will you choose more often vacations in sustainable or green
destination/accommodation? (Please mark the appropriate answer.)
b) Yes

b) No

10. Gender (Please mark the appropriate answer.)
a) Male

b) Female

11. Age (Please mark the appropriate answer.)
a) 15 – 24

b) 25 – 34

c) 35 – 44

e) 55 – 64

f) 65 – 74

g) 75 or more

d) 45 – 54

12. Which country do you come from? (Please write name of country.)

2

Priloga 5 – IZPOLNJENI INTERVJUJI
Intervju 1
1. Menite, da imamo v Sloveniji dovolj dobro izobraženega kadra na področju
turizma, predvsem za področje zelenega turizma?
Trenutno ne. Verjamem pa, da bo število usposobljenih zaposlenih skladno naraščalo s
povečano ponudbo zelenih turističnih produktov.
2. Mislite, da se mora za uspešno uvedbo zelenih programov oz. trajnostnega
načina poslovanja ustrezno spremeniti tudi mišljenje zaposlenih?
Absolutno – to je prvi in osnovni pogoj, da se trajnostni način sploh lahko aplicira v
vsakdanje operacije poslovanja.
3. Organizirate za svoje zaposlene izobraževanja in usposabljanja na temo
zelenega turizma?
Za zaposlene organiziramo različne delavnice in usposabljanja tekom leta.
4. Ali redno merite zadovoljstvo zaposlenih? Če da, na kakšen način?
Prisegamo na odprt pogovor, kjer imajo zaposleni vedno možnost se pogovoriti o
morebitnih težavah, izziv, vprašanjih. Skozi redno odprto komunikacijo skrbimo za
pretok informacij in feedback zaposlenih.
5. Menite, da so zadovoljni zaposleni ključ do uspeha oz. so vsaj pomemben del
ustvarjanja uspeha?
Absolutno, da. Zagon in pozitivna naravnanost zaposlenih se kaže in prenaša naprej na
goste/potrošnike in znatno pripomore k uspešnemu doseganju zastavljenih ciljev.
6. Se strinjate s trditvijo, da so kadri najpomembnejše premoženje organizacije,
predvsem v sektorju turizma? Prosim, komentirajte, kako je to vidno v vašem
podjetju.
Zaposleni, ki so v stiku z gosti ali drugimi porabniki storitev, so obraz podjetja in
najpomembnejši kapital uspešnega turističnega produkta. Njihovo zadovoljstvo in
lojalnost se odraža na zadovoljstvu gostov, ki jo natančno merimo. Med ocenami gostov
na različnih portalih je ocena zaposlenih vedno najvišja.

ntervju 2
1. Menite, da imamo v Sloveniji dovolj dobro izobraženega kadra na področju
turizma, predvsem za področje zelenega turizma?
Na področju ekoturizma smo v Sloveniji zelo šibki. Visoko izobraženega kadra na
področju ekoturizma ne manjka. Mi smo med prvimi, ki orjemo ledino na področju
dejanske realizacije ekološkega turizma. Zato vam lahko povemo iz prve roke, da je
stanje izobraženosti personala v ekološkem smislu nižje izobraženih (natakarji, kuharji,
gospodinje, …) na zelo nizkem nivoju. To je eden izmed prvih problemov, ki preprečuje,
da bi se hotelirji in gostinci odločali za ekološki turizem.
2. Mislite, da se mora za uspešno uvedbo zelenih programov oz. trajnostnega
načina poslovanja ustrezno spremeniti tudi mišljenje zaposlenih?
Absolutno. To je temelj!!!
3. Organizirate za svoje zaposlene izobraževanja in usposabljanja na temo
zelenega turizma?
Da.
4. Ali redno merite zadovoljstvo zaposlenih? Če da, na kakšen način?
Da. Vsak teden imamo skupni kolegij, na katerem dorečemo vse pomanjkljivosti in
seveda tudi zadeve, ki so kvalitetne.
5. Menite, da so zadovoljni zaposleni ključ do uspeha oz. so vsaj pomemben del
ustvarjanja uspeha?
Da.
6. Se strinjate s trditvijo, da so kadri najpomembnejše premoženje organizacije,
predvsem v sektorju turizma? Prosim, komentirajte, kako je to vidno v vašem
podjetju.
Da. Ne samo v sektorju turizma, ampak v vseh branžah. Dober kolektiv je temelj za
dobro delo.
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Intervju 3
1. Menite, da imamo v Sloveniji dovolj dobro izobraženega kadra na področju
turizma, predvsem za področje zelenega turizma?
Čedalje več je dobro izobraženega kadra na področju turizma v Sloveniji, na
področju zelenega turizma pa žal ne. Nasploh je trajnostna politika, zeleno, eko,
nekaj, kar se pogosteje pojavlja šele zadnjih nekaj let (v turistični panogi). Predstave
o tem so različne, prav tako delovanja na tem področju in mislim, da imamo vsi
skupaj še dovolj prostora za rast na področju zelenega
2. Mislite, da se mora za uspešno uvedbo zelenih programov oz. trajnostnega
načina poslovanja ustrezno spremeniti tudi mišljenje zaposlenih?
Definitivno, seveda pa obstajajo izjeme. Dober kader kljub drugačnemu mišljenju
vseeno lahko odlično izvaja delo in je del zelene zgodbe.
Najpomembnejše je namreč znanje zaposlenih, zavedanje, ozaveščenost.
3. Organizirate za svoje zaposlene izobraževanja in usposabljanja na temo
zelenega turizma?
Vsekakor, to je zelo pomembno. Vsako leto organiziramo 3-4 workshope na temo
trajnostnega poslovanja, prav za vse zaposlene v podjetju, tudi računovodstvo, IT,…
4. Ali redno merite zadovoljstvo zaposlenih? Če da, na kakšen način?
Redno, 1 x letno z razgovori, + občasno ankete
5. Menite, da so zadovoljni zaposleni ključ do uspeha oz. so vsaj pomemben del
ustvarjanja uspeha?
So ključ do uspeha
6. Se strinjate s trditvijo, da so kadri najpomembnejše premoženje organizacije,
predvsem v sektorju turizma? Prosim, komentirajte, kako je to vidno v vašem
podjetju.
Delamo v panogi, kjer sta gostoljubje in nasmeh eni izmed pomembnejših
In če zaposleni niso zadovoljni, potem ne moremo pričakovati nasmehov, prijaznih
ljudi, niti kvalitetnih storitev in zato trdim, da so zaposleni absolutno
najpomembnejše premoženje

Intervju 4
1. Menite, da imamo v Sloveniji dovolj dobro izobraženega kadra na področju
turizma, predvsem za področje zelenega turizma?
Ne, trenutno še ne.
2. Mislite, da se mora za uspešno uvedbo zelenih programov oz. trajnostnega
načina poslovanja ustrezno spremeniti tudi mišljenje zaposlenih?
Vsekakor da. Mišljenje zaposlenih se spremeni z dobro komunikacijo med vodjo in
sodelavci.
3. Organizirate za svoje zaposlene izobraževanja in usposabljanja na temo
zelenega turizma?
Občasno. Zaposleni med seboj sodelujejo in si predajajo zanje.
4. Ali redno merite zadovoljstvo zaposlenih? Če da, na kakšen način?
Zadovoljstva prav posebej ne merimo. Če zaposleni niso zadovoljni se vedno lahko
obrnejo na vodstvo in skupaj poiščemo rešitve oz. poizkušamo popraviti razloge za
nezadovoljstvo.
5. Menite, da so zadovoljni zaposleni ključ do uspeha oz. so vsaj pomemben del
ustvarjanja uspeha?
Zadovoljni zaposleni so pomemben del uspeha vsake organizacije.
6. Se strinjate s trditvijo, da so kadri najpomembnejše premoženje organizacije,
predvsem v sektorju turizma? Prosim, komentirajte, kako je to vidno v vašem
podjetju.
Da. Zaposleni se počutijo kot del kolektiva, del družine, vpete v lokalno okolje.
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Intervju 5
1. Menite, da imamo v Sloveniji dovolj dobro izobraženega kadra na področju
turizma, predvsem za področje zelenega turizma?
Ne. Vendar se tudi na tem področju zadeve izboljšujejo, saj določene organizacije
nudijo vedno več izobraževanj in delavnic na temo zelenega turizma.
2. Mislite, da se mora za uspešno uvedbo zelenih programov oz. trajnostnega
načina poslovanja ustrezno spremeniti tudi mišljenje zaposlenih?
Vsekakor.
3. Organizirate za svoje zaposlene izobraževanja in usposabljanja na temo
zelenega turizma?
Informacije o zelenem turizmu dobijo zaposleni pri spoznavanju delovnih procesov in
predstavitvi trajnostnih okoljskih znakov, ki jih podjetje ima. Drugih izobraževanj ne
organiziramo.
4. Ali redno merite zadovoljstvo zaposlenih? Če da, na kakšen način?
Ker smo zelo majhni se zadovoljstvo zaposlenih meri redno in sicer skozi razgovore z
zaposlenimi.
5. Menite, da so zadovoljni zaposleni ključ do uspeha oz. so vsaj pomemben del
ustvarjanja uspeha?
Da, v turizmu še veliko bolj kot v ostalih panogah.
6. Se strinjate s trditvijo, da so kadri najpomembnejše premoženje organizacije,
predvsem v sektorju turizma? Prosim, komentirajte, kako je to vidno v vašem
podjetju.
Seveda. Ravno zaposleni so tisti, ki so vedno v stiku z gosti zato se v njihovem odnosu
kaže odnos celotnega podjetja.

Intervju 6
1. Menite, da imamo v Sloveniji dovolj dobro izobraženega kadra na področju
turizma, predvsem za področje zelenega turizma?
Ne v Sloveniji ni dovolj dobro izobraženega kadra. Le določenih par oseb.
2. Mislite, da se mora za uspešno uvedbo zelenih programov oz. trajnostnega
načina poslovanja ustrezno spremeniti tudi mišljenje zaposlenih?
Da. Človeku mora priti v zavest, da začne tako razmišljati in delovati.
3. Organizirate za svoje zaposlene izobraževanja in usposabljanja na temo
zelenega turizma?
Da, organiziramo. Vsake dve leti organiziramo izobraževanja, vendar ne sami. Za
izobraževanje najamem zunanje izvajalce.
4. Ali redno merite zadovoljstvo zaposlenih? Če da, na kakšen način?
Ne zadovoljstva ne merimo oz. za to nimamo nobenih anket ali posebnih metod. Smo
majhno podjetje z malo zaposlenimi. Tudi sama sem veliko med zaposlenimi in takoj
opazim ali so zadovoljni ali ne.
5. Menite, da so zadovoljni zaposleni ključ do uspeha oz. so vsaj pomemben del
ustvarjanja uspeha?
Vsekakor. Predvsem pa je pomemben tim. En sam ne zmore vsega, zato pa je
pomembno da so zaposleni s svojim delom zadovoljni in tako prispevajo k ustvarjanju
uspešne zgodbe.
6. Se strinjate s trditvijo, da so kadri najpomembnejše premoženje organizacije,
predvsem v sektorju turizma? Prosim, komentirajte, kako je to vidno v vašem
podjetju.
Se strinjam. Vendar da lahko zaposleni uspešno delajo je pomembno da so izpolnjeni
že vsi pogoji kot so infrastruktura, pravila itd. Nato pa na vrsto pridejo zaposleni. Za
uspeh mora delovati vse.
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