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POVZETEK
Doktorska disertacija predstavlja preučevanje in artikulacijo vpliva managementa v turističnih
organizacijah na izobraţevanje delavcev v njih – oziroma preučevanje tistih dejavnikov, ki
določajo izobraţevalne programe za potrebe turističnih dejavnosti; torej zvrstno strukturo za
te dejavnosti posebej značilnih in uspešnostno ter delovno-učinkovitostno odločilnih znanj in
veščin kot pomembnega dejavnika zagotavljanja višje ravni tekmovalnosti slovenskega
turizma. V uvodnem teoretsko-konceptualnem delu se disertacija usmerja v raziskovanje
dostopnih teoretskih podlag za poznejše empirično raziskovanje. Predstavljena je vloga in
mesto turizma v svetovnem, evropskem in slovenskem gospodarstvu kot najhitreje
razvijajočega se gospodarskega sektorja. Tako kot večina drţav sveta, ne glede na njihovo
gospodarsko razvitost, politično usmerjenost in kulturo, poudarja tudi Slovenija razvoj turizma
kot svojo strateško razvojno usmeritev. Turizem, kot visoko delovno intenziven sektor, daje
še posebej pomemben pečat trgu dela, saj omogoča zaposlitev široki paleti ljudi z
najrazličnejšimi talenti. Dejstvo je, da turizem ustvari več zaposlitvenih priloţnosti na enoto
investicije, kot ostali sektorji ekonomije. Strokovno izobraţevanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje za potrebe turističnega sektorja je v večini drţav Evropske Unije dobro
organizirano, saj pokriva vse tri turistične subsektorje: gostinstvo, potovalne agencije in javni
– promocijski subsektor, kakor tudi vse ravni zahtevnosti strokovnih znanj in spretnosti.
Slovenski sistem izobraţevanja za turizem je bil do študijskega leta 1995/96 nepopoln, ker je
omogočal strokovno izobraţevanje le na srednješolski ravni. Z nastankom UP Turistice in
razvojem njenih dodiplomskih in podiplomskega programa je bil sistem strokovnega
izobraţevanja dejansko zaokroţen. Poleg področju neotipljivega premoţenja v turističnem
izobraţevanju in upravljanju z znanjem v turističnem gospodarstvu je posebna pozornost
posvečena področju politike razvoja človeških virov v Sloveniji. Ključna poslovna
konkurenčna prednost podjetij, zlasti v turizmu, je zmoţnost organizacije, da se uči in to
znanje čim prej pretvori v dejanja. Pri tem je potrebno opozoriti še na dva problema: Po eni
strani gre za pomanjkanje interesa mlade generacije za poklice v gostinstvu in turizmu, na
drugi strani pa obstajajo zelo velike potrebe na trgu dela po zaposlovanju prav teh kadrov skupni imenovalec obeh problemov je turizem kot neprijazen delodajalec. Na osnovi
empirične kvantitativne raziskave (več kot 4/5 vzorca predstavljajo organizacije s področja
prenočitvenih in prehrambnih gostinskih obratov, potovalnih agencij ter s turizmom
povezanih dejavnosti, nekaj manj kot petino vzorca predstavljajo turistične organizacije v
javnem sektorju), ki je bila izpeljana s pomočjo anketnega merskega instrumenta, so v
raziskovalnem delu z deskriptivno metodo pojasnjene nekatere značilnosti vzorca organizacij
in respondentov. Za ustrezno primerjanje, vrednotenje in interpretiranje posameznih vzročnih
odnosov spremenljivk (merjenje odnosa do dela in doseganje osebnih ciljev, odnos nadrejeni
- podrejeni, delovna klima in etika v organizaciji) je uporabljena korelacijska eksplanativna
metoda. Raziskava je spremembe v turističnem okolju zaznala kot izziv in posledico. Kot
izziv za učenje in pridobivanje tistih znanj, ki bodo (kot posledica) podpora procesom
prilagajanja spremembam. Na vplivni ravni to zahteva osveščenega zaposlenega, ki se
zaveda potrebe po novih znanjih in ki za pridobivanje le-teh kaţe visoko stopnjo lastne
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iniciativnosti, vzpodbujene z dobrim motivacijskim oz. motivirajočim vodenjem, kjer je
pritegnjen v soodločanje in sooblikovanje ugodne organizacijske klime. Na ravni
obvladovanja sprememb je, ob identificiranih dejavnikih, zato izdelan model obvladovanja
sprememb na transakcijski ravni, kjer gre za spremembe, ki se dogajajo nenehno, sprotno in
bistveno ne posegajo v operativno organiziranost, in odgovorijo na vprašanje, kaj je potrebno
spremeniti za udejanjanje spremembe. Dodan je tudi predlog rešitve transformacijskega
pristopa, ki pokaţe kateri so gradniki sprememb, in kako jih organizacijsko povezati. Očitno
prihaja turizem v fazo korenitih strukturnih sprememb, ki zadevajo predvsem kvalitativne
spremembe, le-te pa zahtevajo izobraţenega, kultiviranega in visoko motiviranega
turističnega delavca.

Ključne besede: turistični management, izobraţevanje za turizem, znanje v turizmu,
slovenski turizem, človeški viri.

ABSTRACT
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ABSTRACT

This doctoral thesis presents an analysis and articulation of the impact that the top
management in tourist organizations can exert on the education of their human resources –
or rather a study of those factors that determine the educational programs for the tourist
activities; in fact, it concerns the structure of activities by type, specific for the efficiencyoriented, work-related array of knowledge and skills underlying for a higher level of
competitiveness in the sphere of tourism in Slovenia. In the introductory theoreticalconceptual part, the thesis goes into the research of accessible theoretical groundwork for
empiric research at a later time. The role and place of tourist trade in the global, European
and national scale is highlighted as the fastest-growing economic segment. Like the majority
of countries, irrespective of the level of development achieved, political and cultural
background, Slovenia places tourism as its strategic developmental goal. As a highly labourintensive economic sector, tourism has a significant bearing on the labour market, offering a
variety of jobs to dedicated human resources of all profiles and talents. It is a known fact that
tourism creates more jobs per unit of investment than other economic sectors. Specialized
education designed to provide qualification and training for the needs of tourist trade is well
organized in most countries of the European Union, as it covers all the three sub-sectors of
the tourist trade: hospitality, travel agencies, public sector/promotion sub-sector, as well as
all the levels of technical knowledge and skills. In Slovenia, the educational system for tourist
trade was incomplete until the academic year 1995/96, as it supported technical education
on the secondary school level only. With the foundation of the Turistica School within the
University of Primorska (UP) and the development of undergraduate and postgraduate study
programmes, the professional education system was finally rounded off. In the scope of
professional education for tourist trade and the related knowledge management, particular
attention is dedicated to the intellectual capital and the policy of human resources in
Slovenia. The vital competitive advantage of enterprises operating in tourism is their ability
for learning on the level of organizations and implementing the knowledge obtained into
practice. There are two further problems that need attention: On the one hand, the young
generation does not show interest in jobs offered in the hospitality and tourist trade, on the
other hand, the labour market shows a very high demand for employing the labour with such
profiles – the resulting common denominator for both problems is tourism as an unfriendly
employer. Our empiric quantitative research (in the sample, more than 4 in five were
organizations from the accommodation and catering facilities, travel agencies and activities
related to tourism; slightly less than one fifth were tourist organizations in the public sector),
which was conducted as a survey, serves as the basis for the explanation - in the research
part, using the descriptive method - on some characteristics of the organizations and
respondents in the sample. For the comparison, evaluation and interpretation of individual
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causal relations of the variables (measuring the attitude to work and achieving personal
goals, the relationship between the superior and inferior, working atmosphere and ethics in
the organization), we applied the correlational-explanatory method. The research perceived
the changes in tourist environment both as a challenge and as an outcome. As a challenge
for learning and acquiring the skills that will (in consequence) support the processes of
adapting to changes. On the influential level, that requires an employee who is aware of the
necessity for acquiring new knowledge and willing to dedicate considerable own initiative,
encouraged by good motivational, or motivating leadership respectively, where such
employee participates in decision-making and shaping a favourable organizational
atmosphere. In order to manage the change, with identified factors, the model of managing
the change has been prepared on the transactional level, where the changes concerned are
on-going, current and do not essentially interfere with the operational organization, but they
provide an answer on what has to be changed in order to implement the change. The
solution proposal for a transformational approach has been added, which points to the
elements of changes and how they can be integrated into the organization. Obviously,
tourism has reached a stage of thorough radical structural changes that primarily concern the
changes of qualitative nature, and these in turn demand an educated, cultivated and highly
motivated employee – the „‟tourist worker‟‟.

Key words: tourism management, tourism education, knowledge in tourism, tourism
in Slovenia, human resources.
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»Prihodnost turistične industrije bo bolj
odvisna od humanologije kot od tehnologije.«

(Fayos-Solá E., 1996)
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1 UVOD
Čas globalizacije za drţave v tranziciji, še posebej zaradi sprememb v političnih in
ekonomskih sistemih in pričakovanj ter zahtev drţavljanov na eni strani in potreb po
usklajevanju z evropskimi standardi na drugi, zahteva tudi na področju turizma ustrezne
prilagoditve in posodobitve. Turizem se mora soočiti s prilagajanjem turističnih kapacitet in z
inoviranjem dejavnosti odgovoriti novim zahtevam globalne ekonomije. Če je turizem kot
ekonomska dejavnost in kot druţbeni fenomen doţivel v svetovnem merilu izjemno
ekspanzijo, pa hkrati govorimo o neprilagojenosti turistične storitve v najširšem pomenu
besede. Kvalitetno storitev v turizmu v veliki meri determinirajo človeški potenciali. V
postsocialističnih drţavah raziskave kaţejo, da je raven izobrazbe človeških potencialov, še
posebej managerjev v turizmu prenizka za ustrezen konkurenčni nastop na mednarodnem
turističnem trgu.
Oblikovanje sodobnega koncepta turizma zato zahteva raziskovanje dejavnikov od katerih je
le-ta odvisen (organizacijski vidik – in zahtevane spremembe, funkcionalni vidik – način
zagotavljanja storitev ter kadrovski vidik – človek uresničevalec in uporabnik sprememb).
Oblikovanje sodobnega koncepta razvoja vključuje opredelitev in izdelavo instrumentov, ki
bodo zagotovili implementacijo modela globalnega turizma. Vzpostavitev učinkovitega
sistema kontinuiranega izobraţevanja, usposabljanja in izpopolnjevanja turističnih delavcev
pri tem pomeni prioritetni dejavnik.
Modeliranje učinkovitega sistema kontinuiranega izobraţevanja, izpopolnjevanja in
usposabljanja se zato kaţe kot ključni element zagotavljanja celovite kakovosti v turistični
dejavnosti. Sposobnost in senzibilnost managementa za transformacijske procese, vključno
z globalizacijo ekonomije je izhodiščni pogoj za učinkovito izvedbo modernizacije turizma.
Problem turizma – vključno z managementom za izobraţevanje zanj, se kaţe kot problem in
naloga premika ne le v strukturi dela na nacionalni in osebni ravni, ki je v teku ţe nekaj
desetletij prehoda iz industrijske v informacijsko druţbo, temveč tudi kot temelj ustreznega
premika v načinu zavedanja ljudi – tistih v neposrednem delu (in potrošnji) kot tistih v
managementu – kateremu je v sodobnih, korporativnih organizacijah zaupano odločati o
bistvenih vprašanjih dela in ţivljenja ljudi (na ravni posameznika) in načina gospodarjenja ter
pridobivanja sredstev za ţivljenje in potrošnjo na ravni posameznika in druţbe (nacionalne).
Z vidika problema turizma in managementa za izobraţevanje zanj ugotovimo naslednje:
1. Spremembe v strukturi dela povzročijo spremembe v strukturi delovne sile (prehod iz
modrih na bele ovratnike – knowledge workers) in tudi kadrov v managementu. Pri
tem pomeni ključni dejavnik izobraţevanje, ter sposobnost izobraţevalnih inštitucij
zaznati in pravočasno slediti (v smislu »feedforward«) potrebam organizacij
predvsem po izobraţevanju za takšen način obvladovanja sprememb (management
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delovnih in potrošniških procesov ter ţivljenjskih situacij, ki bodo zagotovile kvalitetno
recipročno storitev). Management je pri tem v središču dogajanj in tudi v središču
raziskovalne pozornosti.
2. Val sprememb se ne zaustavi zgolj mehanično v območju kvalifikacijske (in delovno
poloţajske) strukture izvedbenih in managementskih kadrov, ampak se naravno
logično odrazi organsko tudi v območju sprememb strokovno vsebinskega znanja
ljudi (delavcev in managerjev v vlogi proizvajalcev in oblikovalcev turističnih storitev).
3. Vsebinsko nova znanja ljudi in nove razmere v delu in v ţivljenju ter v potrošnji
sproţijo potrebno in naravno posledico v območju načina mišljenja in zavedanja ljudi
(tako na ravni skupnosti kot na ravni posameznika).
4. Takšna spoznanja nas vodijo do ugotovitve, da je področje vpliva managementa v
turizmu na izobraţevanje za potrebe turizma v Sloveniji nujno študijsko raziskati in
oblikovati ustrezen model kot odgovor na zadano raziskovalno temo.

1.1 Aktualnost teme in zapaţeni problem
Znano je, da čas t. i. industrijske dobe danes zagotovo mineva tako, da industrija ni več tisti
dejavnik v gospodarjenju in ţivljenju ljudi, ki bi zagotavljal delovno zaposlitev in bi le-ta
predstavljala osnovo in vir sredstev za preţivljanje. Za t. i. industrijski oziroma sekundarni
sektor narodnogospodarskih dejavnosti so strokovnjaki ţe okrog leta 1960 (Černe)
napovedovali njegov strukturni zaton; vendar pa niso še vedeli, da je konec »industrijske
dobe« ţe tako blizu, da se je ţe v desetletjih do 1990 popolnoma jasno pokazal takšen
strukturni preobrat, v katerem se je industrija praktično umaknila iz druţbenega osredja
dejavnosti, v to osredje pa so stopile storitvene dejavnosti, oz. terciarni sektor.
Zanimivo in značilno za ta preobrat je tudi to, da ta prehod od preteţno sekundarnega k
preteţno terciarnemu sektorju dejavnosti spremlja izrazito povišanje kvalifikacijskoizobrazbene strukture delovnih ljudi. Strokovni (knowledge) in storitveni (service-workers)
delavci, namreč potrebujejo napram nekoč industrijskim delavcem izrazito višjo stopnjo
izobrazbenih kvalifikacij (Drucker, 2004).
Eden izmed osnovnih pogojev in elmentov razvoja moderne druţbe je prav gotovo trajna in
usmerjena skrb za razvoj ljudi in njihovega delovnega in socialnega poloţaja, torej skrb za
razvoj kadrov. Kadrovska funkcija pomaga vodenju na način, da proučuje kadrovske
procese, vezane na profesionalno tehnično delo organizacije in profesionalno obdelavo
delovno tehničnih procesov s selekcijo, načrtovanjem, sprejemom, razporedom,
premeščanjem, izobraţevanjem in urejanjem delovnih razmerij ter pogojev za delo
(Florjančič, 1994). Potrebno pa je napraviti še več: povezati in zdruţiti kadrovsko funkcijo in
moderni management (Florjančič, 1996).
Evropa po eni strani pričakuje od nas, da se bomo zelo hitro prilagodili njenim usmeritvam in
potem začeli uveljavljati tudi njene standarde in normative. (Florjančič, 1997; Vuk, 1997)
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Gre za globalne trende in premike, ki se dogajajo z veliko stopnjo intenzivnosti. Tudi
Slovenija je pred nedavnim doţivela, iz takšnih in podobnih razlogov, kar dvojni šok:
industrijsko-podjetniški in delovno-zaposlitevni (tovarne niso več obljubljeni kraj sluţenja
vsakdanjega kruha). Med podjetniško in delovno zanimivimi storitvenimi dejavnostmi je tudi –
ali še posebej – pred nekaj leti stopil v ospredje turizem. Glede na ocene Svetovnega
potovalnega in turističnega sveta (WTTC, 2004) turizem razpolaga s 74 milijoni delovnih
mest, ob upoštevanju tudi posrednih ekonomskih učinkov tega sektorja pa kar z 215 milijoni
oz. z 8,1 % od vseh delovnih mest na svetu.
Svetovni teoretiki poudarjajo (četudi na predlagani naslov internet ne nudi informacij), da je
rast turizma posebej v revnih deţelah (Tajska, Indonezija), odvisna od tega, kako je
manageriran proces razvoja vodij ne le skozi delo in rast organizacije temveč tudi skozi
permanentno izobraţevanje in usposabljanje. (Sadi in Bartells, 1999)
Razvoj managerskih veščin pomeni ključ za konkurenčnost ne-le posameznikov ampak tudi
drţavnih ekonomij – toda še vedno management prepočasi sledi hitri rasti turizma.
Ugotavljamo, da so za razvoj človeških potencialov sugerirane različne oblike, načini in
pristopi izobraţevanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, toda v turističnem sektorju
sposobnosti za sledenje razvoja na področju managementa človeških potencialov
primanjkuje. Le izobraţevanje in razvoj človeških potencialov lahko še naprej zagotavlja
pozitivne spremembe. (Ovsenik, 2000)
V sistemu podjetniško inovativnega managementa se je odnos med vodji in sodelavci
bistveno spremenil, kar omogoča drugačno poslovno atmosfero in poslovni duh. (Florjančič,
1994)
Povzamemo lahko, da vlaganje v razvoj človeških potencialov in izobraţevanje
managementa zanj bistveno stopnjuje njegove konkurenčne prednosti.
V deţelah daljnjega vzhoda, kjer turizem doţivlja izjemno rast, avtorji ugotavljajo (Osman
Gani in Toh, 1995), da je kot nadomestilo za strategije bistven študij potreb zaposlenih, kar
ključno prispeva k dvigu razvoja človeških potencialov. Avtorja sta identificirala nekaj področij
potreb po uspešnosti vrhovnega managementa, človeških potencialov in organizacije dela ter
ugotovila izredne stopnje nezadovoljenosti. Raziskave Economic Social Comision v katere
so vloţili stotine milijonov dolarjev kaţejo, da je za razvoj turizma nujno potrebna mreţa
institucij za izobraţevanje, za obogatitev znanstvenih metod in metodoloških orodij. Študije
se ukvarjajo z usposabljanjem človeških potencialov na področju turizma soodvisno. ATIC
(Asia Tourism Information Center) je v tej teţnji šel še dlje. Predlagal je »bottom-up« pristop.
Program in sistem, ki ga predlaga bo vključeval potrebo po certifikatu za razvoj
izobraţevanja, za razvoj znanja, veščin in orodij za implementacijo pristopa na operativni
ravni standardov osnovnih veščin.
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Vzpostavitev standardov za management turistične industrije;
Oskrbljenost drţavnih svetovalcev, ki bodo zagotavljali rast standardov skozi
akademski kurikulum izobraţevalnih programov turizma.

Vse jasneje postaja, da je za razvoj turizma nujno izdelati model, ki bo zagotovil:







izobraţevanje strokovnih vodij na nacionalni ravni,
razvoj programov uspešnosti za ţe obstoječe institucije,
razvoj nadzornih standardov v turistični industriji, temelječih na osnovi izobraţevalnih
programov,
informacijske tehnologije na izobraţevalnih institucijah,
potrebna znanja na diplomski in podiplomski ravni ter
kompleksno izobraţevanje kadrov za delo na izobraţevalnih inštitucijah za potrebe
razvoja turizma.

Management v turizmu je ključni element, ki bistveno vpliva na spremembe in prilagoditve
konceptov in vrednot, na spremljanje karierne rasti in na zadovoljstvo zaposlenih (Ovsenik,
2000). Mednarodna zveza hotelov v Calgary-u in Univerza v Calgary-u sta predstavila
podoben pogled. Menita, da bi vodje hotelov morali dajati večjo prioriteto managementu
človeških potencialov v organizacijah, napredku veščin in sposobnosti, uporabi uspešnih
pristopov k vodenju, rabi človeških potencialov, zagotovitvi konsistentnih storitev (kvaliteta),
kar je ključna tekmovalna prednost. To bi dosegli preko zagotovitve etičnih in interkulturalnih
treningov ter odprtih univerz, pa naj gre za kadre, njihovo vodenje in motiviranje za
ustvarjalno delo ali za izobraţevanje, ki naj bi zagotovilo usposobljene kadre kakršne
zahteva moderna informacijska druţba.
S slovenskega narodno-gospodarskega vidika je pomen turizma opredelila Vlada Republike
Slovenije v dveh temeljnih strateških dokomentih kot prioritetno gospodarsko področje:
(a) Strategija razvoja Slovenije 2006 - 2013 (Vlada RS, 2005) opredeljuje turizem kot
pomembno poslovno priloţnost za Slovenijo. Glede na sedanjo stopnjo razvitosti
slovenskega turizma in obstoječ razvojni potencial lahko turizem v naslednjih letih postane
ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako pomembno prispeva k
doseganju razvojnih ciljev Slovenije, in v tem okviru predvsem k doseganju njenih
gospodarskih ciljev (konkurenčnost, rast BDP, nova delovna mesta/rast zaposlenosti,
uveljavljanje načel trajnostnega razvoja, skladen regionalni razvoj, povečevanje kakovosti
ţivljenja in blaginje prebivalstva, krepitev kulturne identitete in povečevanje prepoznavnosti
Slovenije v mednarodnem prostoru).
(b) Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 (Uran, Ovsenik et al., 2006)
ugotavlja, da turizem nudi 54.000 delovnih mest in zaposluje 6,4 % od vseh zaposlenih, ki
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ustvarijo 10 % izvoza blaga in storitev RS Slovenije (1,6 milijarde evrov v letu 2005).
Izobrazbena struktura zaposlenih v slovenskem turizmu je neugodna, izrazito primanjkuje
delavcev z visoko in višjo strokovno izobrazbo. S pomočjo permanentnega izobraţevanja je
potrebno omogočiti strokovno rast ţe zaposlenim. Turizem je razvojna priloţnost za manj
razvite regije in regije z močnim procesom depopulacije.
Problem turizma in managementa za izobraţevanje zanj se pojavlja večplastno in ga kaţe
obravnavati in raziskovati kot vsebinsko kompleksni organizacijski problem (v tem smislu se
kot ustrezna inštitucija pokaţe Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede v
Kranju v sodelovanju z drugimi institucijami). Kot delovno najzanimivejši raziskovalni doseţki,
uporabni za pričujočo raziskavo, pa objavljena dela s področja problematike kadrov,
njihovega načrtovanja in izobraţevanja (J. Florjančiča) in dognanja, ki se na to problematiko
veţejo kot organizacijski pojav in problem, ki ga spremlja tudi območje človeškega dela,
ţivljenja in obnašanja in s tem njegovega zavedanja (konceptualno raziskovanje
kompleksnega organizacijskega problema (M. Ovsenik in J. Ovsenik). Posebej uporabna se
kaţe artikulacija fenomena organizacije, rekonceptualizirana v obliki sklopa sedmih tez in iz
njih izhajajočega algoritma človeško akcijske refleksivnosti. Ta dejstva omogočajo
konceptualno in empirično proučevati problem na ravni konkretnih ljudi in njihovega
delovanja in obnašanja (ţivljenja, dela, potrošnje).
Konceptualno in empirično bomo zato raziskali:






novonastajajoče razmere v turizmu in storitveni dejavnosti z različnih relevantnih
vidikov,
spremembe v kadrovski strukturi turističnih organizacij,
spremembe v načinu zavedanja ljudi v njihovi akciji, spremenjene naloge pooblastil in
funkcij ljudi v managementu, s posebnim poudarkom na aktualnem in potrebnem
izobraţevanju za turistično (storitveno) delovanje,
snovanje aktualno in potencialno potrebnih in razvojno smiselnih zamisli, programov
in organizacijskih mreţ izobraţevanja tako, da bi se mogli dejavno ustvarjalno vključiti
v razmere modernega turizma v informacijski druţbi.

In četudi je »visokošolsko izobraţevanje za potrebe gostinstva in turizma pri nas šele v
nastajanju« (Florjančič, 1997; Jereb, 1997), pomeni enega izmed konkretnih odgovorov na
zgoraj omenjene svetovne trende in narodno-gospodarsko usmeritev Slovenije prav gotovo
tudi pred dobrim destletjem začeto delovanje Visoke šole za hotelirstvo in turizem v
Portoroţu (VŠHT).
O pravilnosti tega odziva govori njeno uspešno dosedanje delovanje in uresničevanje
njenega začetnega učno-vzgojnega programa (zanimanje za študij na VŠHT je iz leta v leto
večje). Toda, ţe se kaţejo potrebe, da bi ne-le to šolo ampak celotni prostor s turizmom
povezanih dejavnosti v Sloveniji začeli proučevati še bolj sistematično in intenzivno.
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Turistične dejavnosti v Sloveniji naj bi se razvijale čim bolj natančno in v skladu z
najnovejšimi doseţki zanje zanimivih strok in znanosti. V ospredje pozornosti v tem
kompleksu problema tukaj postavljamo učno-vzgojne dejavnosti za potrebe turizma, ki naj bi
odgovorile ne-le sedanjim, trenutnim, ampak tudi v prihodnosti pričakovanim potrebam. Zdi
se, da je za prihodnost turizma v pogojih slovenskih posebnosti pomembno predvsem
izobraţevanje znotraj le-tega in funkcionalno zanj in še posebej za ustrezno izobraţeni
management.

1.2 Namen in cilj disertacije
Doktorska tema predstavlja preučevanje in artikulacijo vpliva managementa v turističnih
organizacijah na izobraţevanje delavcev v njih – oziroma preučevanje tistih dejavnikov, ki
tako ali drugače določajo izobraţevalne programe za potrebe turističnih dejavnosti; torej
zvrstno strukturo za te dejavnosti posebej značilnih in uspešnostno ter delovnoučinkovitostno odločilnih znanj in veščin – logično nadaljevanje naših študijskih prizadevanj –
zdaj tudi na znanstveni ravni. Ne le ţelimo, ampak moramo ostati razvojno aţurni, če
upoštevamo zgoraj ţe omenjeni sedanji premik v nacionalni strukturi dela tako, da se zdaj
premika v os(p)redje pozornosti teţnja po prevladovanju storitvenih dejavnosti še posebej,
celostno gledano slovenski turizem.
Zato ţelimo v tej doktorski disertaciji raziskati dejavnosti managementa v turističnih
organizacijah in mreţah povezav tudi med drugimi subjekti s takšnimi poslovnimi in delovnimi
cilji, ki objektivno in subjektivno določajo uspešno in učinkovito – ali pa morda tudi zaviralno
– turistično dejavnost pri nas. Ker menimo, da je v teh zadevah prav gotovo izobrazba ljudi v
turističnih dejavnostih in subjektih ključnega pomena, bomo preučevali predvsem tiste
dejavnike vplivanja turistično relevantnega managementa, ki so hkrati bolj ali manj očitna
funkcija in determinanta izobraţevanja (in vzgoje) za turistične dejavnosti.
V ta namen bomo analizirali stanje v slovenskem turizmu:






analizirali sistem turističnega izobraţevanja v Sloveniji, opredelili mesto in vlogo
VŠHT oz. UP Turistice (VŠHT se je ob vstopu v novo univerzo preimenovala v
Univerza na Primorskem, Turistica – Visoka šola za turizem) v njem ter ocenili koliko
se slovenski koncept turističnega izobraţevanja pribliţuje evropskim in svetovnim
trendom;
preučili stališča zaposlenih in diplomantov VŠHT (UP Turistice) do ciljev, vsebin in
načinov izvajanja študijskega programa in ovrednotili moţnost vpliva VŠHT (UP
Turistice) na kakovostno rast turističnega gospodarstva Slovenije;
proučili deleţ delavcev zaposlenih v turizmu z višjo in visoko izobrazbo, ga primerjali
z ustreznim deleţem zaposlenih v terciarnem sektorju in v gospodarstvu na sploh ter
ovrednotili stile vodenja managementa v turizmu glede na stopnjo le-tega;
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analizirali študijske programe UP Turistice in izobraţevalne vsebine predlagane s
strani turističnega managementa, jih medsebojno primerjali in ovrednotili glede na
potrebe sedanje in prihodnje turistične dejavnosti v Sloveniji;
ugotavljali načine sodelovanja managementa v turizmu z zavodi za izobraţevanje
turističnih kadrov in njegov odnos do tovrstnega izobraţevanja;
oblikovali model vpliva managementa v turizmu na izobraţevanje za potrebe turizma
v Sloveniji.

1.3 Predpostavke, omejitve in hipoteze
Narodno-gospodarski strukturi dela in spremembam v njej mora nedvomno slediti tudi
delovna in vzgojna profiliranost ljudi, ki v tej strukturi dela (zaposlenosti) dejavno ustvarja
novo oziroma dodano vrednost in s tem zagotavlja sredstva za preţivljanje tako samih sebe
kot tudi vseh tistih, ki so od njih eksistenčno odvisni, oziroma z njimi ţivijo skupaj bodisi v
oţjem ali širšem smislu besede. Eden izmed osnovnih pogojev in elementov razvoja
moderne druţbe je prav gotovo trajna in usmerjena skrb za razvoj ljudi in njihovega
delovnega in socialnega poloţaja, torej skrb za razvoj kadrov (Florjančič, 1999). Človekdelavec in še posebej človek v funkciji managementskih dejavnosti – pač mora znati delati
prav tiste stvari, ki v njegovem času dejansko pomenijo resnično delo. To pomeni, da mora
človek-delavec ne le hoteti, ampak tudi znati delati vselej prav tisto, kar daje učinke, katere
potrebuje in ţeli imeti nekdo drug, tisti, ki je za pridobitev prav teh delovnih učinkov
pripravljen ţrtvovati nekaj svojega v korist zadevnega delavca-proizvajalca-dajalca
konkretnih delovno-storitvenih učinkov. »Moje delo nima nobene vrednosti in smisla, če si
učinkov mojega truda in delovanja ne ţeli nihče drug« (Etika – Quinn 1997) oziroma – v
menjalnem gospodarjenju – je »moje delo vredno vselej prav toliko, kolikor je za njegove
učinke pripravljen plačati nekdo drug«.
To, kar je pripravljen plačati nekdo drug, je odvisno od tega, kaj le-ta misli, da – bodisi
objektivno ali subjektivno – potrebuje. Naravo in strukturo njegovih »potreb« in ţelja pa spet
določa način njegovega dela in ţivljenja. Na takšen način narodno-gospodarska struktura
dela določa hkrati tudi naravo in strukturo potreb ljudi, kajti človekovo delo in ţivljenje
artikulira potrebe enega tako, da to hkrati artikulira tudi delo in ţivljenje drugega (na primer:
do včeraj preteţno »industrijska« druţba nato pa vse bolj »storitvena« - in v tem tudi
»turistično-aktivna« druţba).
In posledično, dalje: Moment zavedanja in človekove izobrazbe je v tem tako posledica na
eni kot tudi na drugi strani funkcija/sredstvo in pot ustvarjanja prav takšnih dobrin, katere – v
menjalnih razmerah gospodarjenja – eden proizvaja, drugi pa misli, da jih potrebuje.
Management kot obvladovanje kompleksnih delovnih in ţivljenjskih razmer je spet po eni
strani posledica načina dela in ţivljenja ljudi in kot način zavedanja hkrati tudi
funkcija/sredstvo in pot, katero ubirajo tako v vlogah proizvajanja – na primer storitvenih
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dobrin – kot tudi v vlogah domnevnih in resničnih potrebovalcev (uporabnikov) le-teh (prim.
Quinn, 1997).

Hipoteze:
H1: Osveščenost managementa v turistični dejavnosti o pomenu izobrazbe za razvoj
turističnega gospodarstva vpliva na percepcijo ustreznosti izobrazbe za delovno mesto.
H2: Struktura dela determinira strukturo kadrov v turistični dejavnosti.
H3: Management v slovenskih turističnih podjetjih ne spodbuja izobraţevanja zaposlenih.
H4: Zaposleni v turističnih organizacijah se ne zavedajo pomena vpliva rasti izobrazbene
strukture zaposlenih na rast slovenskega turističnega gospodarstva.
H5: Mreţa izobraţevalnih inštitucij za potrebe turističnega razvoja v Sloveniji ni ustrezna.
H6: Delovni cilji zaposlenih v turističnih organizacijah niso povezani z osebnimi cilji in
objektivno kariero.
H7: Nizka stopnja intelektualnega kapitala na področju turizma v Sloveniji je pogojena s
stroko neusklajeno ponudbo izobraţevanja za turizem.

Predpostavke in omejitve
Tematika vpliva managementa v turizmu na izobraţevanje v turizmu je – po našem vedenju
– še malo raziskana, v Sloveniji tovrstna raziskava doslej še ni bila opravljena. Kljub temu
nam ţe samo izkušnje pri vzpostavljanju in dosedanjem delu VŠHT (UP Turistice) kaţejo, da
je ta vidik raziskovanja ne le zanimiv, ampak tudi narodno-gospodarsko pomemben. Kakor je
bilo v prejšnjih desetletjih pri nas običajno, da so se mladi ljudje izobraţevali in usposabljali
za zaposlovanje in delo preteţno v industrijskih organizacijah, tako je danes povsem naravno
(samoumevno), da se mladi odločajo za izobraţevanje in zaposlovanje predvsem na
področju terciarnih dejavnosti, znotraj katerih zavzema pomembno mesto tudi turizem.
Morda bi iz tega mogli domnevati, da se je zgoraj omenjeni premik v narodno-gospodarski
strukturi dela izvršil ţe tudi v načinu mišljenja in zavedanja mladih ljudi in, da ta premik – kot
ţe dano in izvršeno dejstvo – za mlade interesente za delo in zaposlitev na tem področju ni
več problem. Če pa ta globoki premik za ljudi v Sloveniji ni več problem, pa se s tem odpira
naslednja naloga in problem: kako mladim ljudem zagotoviti, da se bodo v izobraţevalnovzgojnih procesih učili »pravih stvari«, tistih, ki jih pred njih postavlja sedanji in prihodnji čas,

Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran 18

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________
čas, ki mu dajejo pečat preteţno storitvene (v nasprotju z nekdaj industrijskimi in še popreje
s kmetijskimi) dejavnosti. Turizem je v tem vsekakor eno izmed propulzivnih področij tako
dejavnosti kot tudi izobraţevanja, ki jih nikakor ne gre prezreti.
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2 TURIZEM IN GOSPODARSTVO

2.1 Turizem v svetovnem in evropskem gospodarstvu

2.1.1 Dominiranje turizma kot ekonomskega in druţbenega fenomena v gospodarstvu
21. stoletja
Telekomunikacije, informacijsko tehnologijo in turizem številni avtorji izpostavljajo kot
osrednje tri vrste industrij1, ki naj bi dominirale v gospodarstvu 21. stoletja.
(www.intstudy.com, www.wisconsin.edu) Turizem2 pojmuje Kovač (2002: 16) kot »ekonomski
in druţbeni fenomen 20. stoletja, civilizacijski doseţek sodobnega časa in najhitreje

1

Leta 1993 predstavljeni System of National Accounts (SNA) je turistično industrijo skozi funkcionalno
percepcijo opredelil kot »skupino organizacij (ustanov, podjetij), katere povezuje skupna produktivna
dejavnost« (ibid). Pomembna novost pri tem je bila, da vrsto s turizmom povezanih dejavnosti, ta
definicija ne povezuje v novo industrijo, temveč le pokaţe, kako se različne dejavnosti iz različnih
industrij po Mednarodni industrijski klasifikaciji (ISIC) prepletajo s turistično dejavnostjo. To je
pripeljalo do novega pojma TSA (Tourism Satellite Accounts), ki predstavljajo s turizmom povezane
dejavnosti in z njimi povezanih dognanj, katerih osnova je povezana s turistično dejavnostjo.
Turistična industrija je torej skupek vseh, s turizmom povezanih dejavnosti, vendar to ni industrija v
klasičnem pomenu besede, temveč ţeli poudariti, kako se različne vrste industrij prepletajo s
turistično dejavnostjo. S tem v zvezi TSA razlaga »turistično industrijo« kot organizacije, katerih
primarna dejavnost je turistična ponudba, pri čemer upošteva tudi potovalne in turistične agencije.
Pojmovanju turizma kot industrijske dejavnosti v pravem pomenu besede pa oporekamo in se
pridruţujemo stališču predsednika Turistične zveze Slovenije M. Roţiča, ki pravi: “Turizem je
zahtevna, celo vedno bolj zahtevna dejavnost – ne le gospodarska dejavnost. Turizem ni in ne more
biti industrija. V njem je, se povezuje in prepleta mnoštvo dejavnosti in storitev, ki oblikujejo
ponudbo, vedno nove, sveţe in vabljive produkte, ki ustrezajo vedno večjim zahtevam ljudi.
Turistični produkt je vedno manj odvisen od industrijskega načina dela in vedno bolj odziv na
ekonomsko trţne izzive in zahteve turistov. Če ni produkta, ni turizma. In na konkretni ravni je
temeljna modrost, umetnost in znanje »sestavljati« vedno nove, popolnejše, za turista sprejemljive
in vabljive turistične produkte. Prav vanje je vtkano veliko dela in znanja gospodarstva, kulture,
dediščine, okolja, intelektualnih in drugih storitev.« (www.gov.si/umar)
2
Zanj obstaja mnogo definicij in funkcij. Kljub temu so si definicije o turizmu med seboj zelo podobne,
saj temeljijo na treh ključnih pojmih: 1) dejavnost oseb, 2) kraj izvajanja teh dejavnosti, ter 3)
časovna dimenzija dejavnosti. Primer definicij, ki potrjujeta našo trditev: Turizem predstavljajo
dejavnosti oseb (ki so definirani kot turisti, gosti), ki potujejo in se zadrţujejo izven svojega
običajnega bivalnega okolja, za čas ne daljši kot eno koledarsko leto, pri čemer aktivnosti, kot so
sprostitev, posel in podobno, niso v povezavi s pridobitno dejavnostjo v obiskanem kraju.
(http://cs3-hq.oecd.org) Turizem je pojav, da kdo potuje, začasno spremeni kraj bivanja zaradi
oddiha, razvedrila. Je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z zadovoljevanjem potreb turistov in
ponudbo uslug turistom. (SSKJ, 1994: 1473) Kot lahko vidimo, so definicije zelo ohlapne, kar
omogoča, da kot turizem označimo tako obiskovanje drugih drţav, kot tudi »domači« turizem. Sam
termin turizem se uporablja tako v primerih, ko gost prenoči, kot tudi v primerih, ko goast zgolj
obišče kraj oz. drţavo in pri tem ne prenoči. Za potrebe naloge bomo uporabljali definicijo, ki jo je
sprejela Svetovna turistična organizacija (UN WTO), katere članica je tudi Slovenija. Definicija se
glasi: »Turizem je splet dejavnosti oseb, ki potujejo in bivajo najmanj dan v kraju zunaj njihovega
običajnega okolja (z najmanj eno prenočitvijo), vendar ne več kot eno leto (365 dni) brez presledka,
in sicer zaradi preţivljanja prostega časa, sprostitve, poslov ali iz drugih razlogov« (OECD,
http://cs3-hq.oecd.org).
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razvijajočo gospodarsko panogo3 na svetu, gospodarstvo vseh gospodarstev, osrednjo
panogo ter enega od stebrov njegove globalizacije«. Meni, da je turizem tista vrsta storitvene
industrije, ki najbolj ustreza globalizacijskim trendom sodobnega sveta in kjer vsi iščejo svoje
konkurenčne prednosti. (Kovač, 2006) Med pozitivnimi gospodarskimi učinki, ki jih prinaša
turistična dejavnost4, avtor omenja npr. devizni priliv, ki lahko v znatni meri uravnovesi
primanjkljaj v plačilni bilanci, valorizacijo naravne in kulturne dediščine, regionalni razvoj,
druţbeno blaginjo in ustvarjanje novih delovnih mest tudi na območjih, kjer ni veliko ostalih
razvojnih moţnosti. Kovač ugotavlja, da zato večina drţav sveta, ne glede na njihovo
gospodarsko razvitost, politično usmerjenost in kulturo, poudarja razvoj turizma kot svojo
strateško razvojno usmeritev. (Kovač, 2002) Iz poročila Svetovne banke leta 2002 – Svetovni
razvojni kazalci izhaja, da več kot 70 % najbolj revnih drţav sveta verjame, da je turizem
ključni generator ekonomskega razvoja. (www.world-tourism.org)
Turizem se je nedolgo nazaj razvijal ločeno od ostalih tradicionalnih gospodarskih dejavnosti.
Danes ob uveljavljanju številnih novih oblik turizma (npr. kulturni turizem, eko turizem,
turizem športnih in prostočasnih aktivnosti, turizem zdravja in dobrega počutja, podeţelski
turizem, igralniški in zabaviščni turizem itd.), ko čedalje večjemu številu ljudi turizem ne
pomeni le poletnega obmorskega oddiha, neusklajenost turističnega načrtovanja z ostalimi
gospodarskimi dejavnostmi, praktično ni več mogoča. (www.intstudy.com)

3

4

Ovsenik (2003: 90) je pri opredelitvi turizma kot gospodarske panoge bolj previden. Pravi:
»Mnogokrat na turizem gledamo kot na eno najpomembnejših gospodarskih panog, včasih ga
uvrščamo celo na prvo mesto, vendar so te trditve le teţko dokazljive. Turizem kot gospodarsko
panogo bi v sistematiki uradnih gospodarskih statistik večine deţel namreč zaman iskali, saj kot tak
ne obstaja. Razlog za to je prav tako preprost, kot so nezadovoljive posledice, ki izhajajo iz njega:
tradicionalno opredeljujemo gospodarske panoge glede na trţne ponudbe in ne na podlagi
povpraševanja. Zaradi tega turizem sam ni gospodarska panoga, temveč vedenje, ki vodi k
povpraševanju po storitvah in blagu različnih gospodarskih panog. Le-te pa ne ţivijo izključno od
turističnega povpraševanja, ampak njihove storitve in produkte zahtevajo in kupujejo tudi druge
skupine povpraševalcev.«
Turistična dejavnost kot sestavljena gospodarska dejavnost, obsega poleg osnovnih turističnih
dejavnosti (dejavnost gostinskih prehrambenih in nastanitvenih obratov ter organiziranja in prodaje
turističnih potovanj) tudi dopolnilne turistične dejavnosti (igralništvo, zabava, kongresi, prireditve,
rekreacija itd.), ter dejavnosti javnega turističnega sektorja (turistična promocija, kakovost okolja,
zagotavljanje informacij in tehnične pomoči turistom itd.). Neposredni in posredni učinki turizma so
očitni tudi v drugih gospodarskih (promet, trgovina, kmetijstvo, ţivilska industrija, obrtne storitve,
komunalne dejavnosti, bančništvo, zavarovalništvo itd.) in negospodarskih dejavnostih (kultura,
šport, zdravstvo, znanost, izobraţevanje itd.). Pri tem ne smemo spregledati povratnega vpliva in
učinkov teh dejavnosti (gospodarskih in negospodarskih) na turizem. (Tkalčič, 2002) Ker gre za celo
paleto najrazličnejših dejavnosti, jih ne moremo opredeliti kot eno zaključeno industrijsko panogo.
Ţe prej omenjeni System of National Accounts (SNA), je turistično dejavnost kot gospodarsko
panogo opredelil kot skupek različnih dejavnosti, katerih glavni namen je usmerjenost v turizem.
(ibid.) Mednarodna industrijska klasifikacija (ISIC) v aneksu II. B Tourism Satellite Accounts (TSA)
priporoča naslednjo delitev: a) hoteli ipd., b) počitniške nastanitvene zmogljivosti, c) restavracije ipd.,
d) potniški ţelezniški promet, e) potniški cestni promet, f) potniški vodni promet, g) potniški letalski
promet, h) prevozne sluţbe, i) izposojevalnice prevoznih sredstev, j) potovalne agencije ipd., k)
kulturne ustanove, l) sluţbe za šport in rekreacijo. (ibid.)
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2.1.2 Kazalci rasti turizma in projekcija njegovega nadaljnjega razvoja
Turizem doţivlja hitro rast vse od konca druge svetovne vojne naprej5. Fayos-Solá (1996) je
prepričan, da ima lahko turistični sektor jasen in nezaskrbljen pogled v prihodnost. Podatki
Svetovne turistične organizacije (WTO, 2004 v Airey, 2005) kaţejo, da je število
mednarodnih prihodov turistov6 iz 25 milijonov leta 19507 naraslo na 700 milijonov v letu
2002. Dve leti kasneje jih je bilo rekordnih 760 milijonov (Vidjen, 2005 po WTO 2004), leta
2020 naj bi jih bilo ţe 1,5 milijarde. (WTO, 2001) V časopisu »Turizem« Slovenske turistične
organizacije zasledimo podatek, da je v letu 2005 čez meje svojih drţav potovalo 808
milijonov ljudi. (www.slovenia.info) Potovalna in turistična industrija je v zadnji četrtini stoletja
dosegla 500 % rast, in do leta 2007 naj bi turisti v tujih deţelah potrošili 884 milijard
ameriških dolarjev za dejavnosti povezane s turizmom. (www.intstudy.com)
Letna rast mednarodnih turističnih potovanj od zgodnjih 70-tih let prejšnjega stoletja do leta
2000 znaša v povprečju 5 % letno. Do leta 2020 naj bi povprečna letna stopnja rasti
mednarodnih turističnih potovanj znašala 4,1 %. Prihodom sledijo tudi prihodki od turizma, ki
so v letu 2004 dosegli 500 milijard evrov (World Tourism Barometer, 2005: 6). Dolgoročne
napovedi so prav tako spodbudne. V letu 2020 naj bi svet zabeleţil prek 2.000 milijard
ameriških dolarjev prihodkov (brez transporta) (WTO, 2001 - Tourism 2020 Vision).
Vizija turizma 2020 Svetovne turistične organizacije je dolgoročna kvantitativna napoved
turističnega razvoja za obdobje petindvajsetih let, ki temelji na šestih regionalnih poročilih in
globalnem poročilu o svetovni napovedi turističnega razvoja ter profilih trţnih segmentov.
Izhodiščno leto je leto 1995, prognostične ocene pa so narejene za leto 2000, leto 2010 ter
leto 2020. Kljub neenakomernemu razvoju turizma v zadnjih nekaj letih, so pri Svetovni
turistični organizaciji prepričani, da je mogoče podati dolgoročno napoved turističnega
razvoja. Osnovni strukturni trendi naj bi se pomembno ne spreminjali. Izkušnje so pokazale,
da se pri razvoju turizma pojavlja določena cikličnost – obdobja hitre rasti (leto 1995, 1996,
2000) se izmenjujejo z obdobji počasnejše rasti (2001, 2002). Čeprav je krivulja rasti turizma
do leta 2000 pravzaprav presegla napoved Vizije turizma 2020, se v splošnem pričakuje, da
se bo tendenca upočasnjevanja kompenzirala med srednjim in dolgoročnim obdobjem.
(www.world-tourism.org/market_research)

5

Po 2. svetovni voljni se je začel pojavljati trend masovnega turizma. V turistični industriji je začelo
prihajati do dramatičnih sprememb. (Fayos-Solá, 1996)
6
Mednarodni prihodi turistov vključujejo samo receptivni turizem in tako predstavljajo le del
svetovnega turizma, saj ne vključujejo tokov domačega turizma.
7
Leta 1950 so v Ţenevi začeli spremljati pomembno statistiko o mednarodnih turističnih prihodih (ITA
– international tourist arrivals).

Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran 22

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________
Tabela 2.1: Dolgoročna pričakovanja rasti prihodov turistov - Vizija turizma 2020
leto*

napoved*

trţni deleţ

povp. letna

1995

2010

2020

stop. rasti

1995

2020

Svet

565.4

1,006.4

1,561.1

4.1

100

100

Afrika

20.2

47.0

77.3

5.5

3.6

5.0

Amerika

108.9

190.4

282.3

3.9

19.3

18.1

Vzh.Azija in Pacifik

81.4

195.2

397.2

6.5

14.4

25.4

Evropa

338.4

527.3

717.0

3.0

59.8

45.9

Bliţnji Vzhod

12.4

35.9

68.5

7.1

2.2

4.4

Juţna Azija

4.2

10.6

18.3

6.2

0.7

1.2

intra-region. potov.

464.1

790.9

1,183.3

3.8

82.1

75.8

medcelinska potov.

101.3

215.5

377.9

5.4

17.9

24.2

Vir: WTO, www.world-tourism.org/market_research
Opomba: * v milijonih turistov

Graf 2.1: Dolgoročna pričakovanja rasti prihodov turistov - Vizija turizma 2020

Vir: WTO, www.world-tourism.org/market_research
Po napovedih WTO bo do leta 2020 mogoče beleţiti 1.2 milijarde mednarodnih prihodov
turistov znotraj regij in 0.4 milijarde bo potovanj turistov v daljne deţele. Po podatkih iz
Tabele 2.1, bodo najbolj obiskane regije Evropa8 (717 milijonov turistov), Vzhodna Azija in
8

Evropa naj bi še vedno ostala najbolj receptivno območje, čeprav ji negotovost povzroča vedno bolj
aktivni turizem v afriških deţelah in na Daljnem Vzhodu. Ohranila naj bi torej najvišji deleţ prihodov
turistov kljub temu, da bo njen 60 % deleţ vseh prihodov turistov po svetu iz leta 1996 zdrsnil na
46 % deleţ vseh prihodov turistov po svetu leta 2020.
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Pacifik (397 milijonov turistov) ter Amerika (282 milijonov turistov). Sledijo Afrika, Bliţnji
Vzhod in Juţna Azija. Deleţ daljših (medcelinskih) potovanj turistov bo rasel hitreje
(povprečna letna stopnja rasti v obdobju 1995 – 2020 naj bi znašala 5,4 %), v primerjavi z
notranje regijskimi potovanji (povprečna letna stopnja rasti v obdobju 1995 – 2020 naj bi
znašala 3,8 %). (ibid.)
Potrošniki po svetu porabijo za turizem in potovanja 10,9 % celotne porabe. V turizem je
usmerjenih 20,7 % vseh investicij kapitala. Letno proizvede turizem kar 10,6 % svetovnega
druţbenega proizvoda, 12 % celotnega svetovnega izvoza, v davčne blagajne drţav pa se
od dejavnosti turizma steče 655 milijard ameriških dolarjev. (www.tradewinginstitute.org)
Turistični sektor se tako po ustvarjenem prihodku glede na ostale industrije uvršča na tretje
mesto, za avtomobilsko in naftno industrijo. (Travel and Tourism Economic Research, 2005)
Turizem kot visoko delovno intenziven sektor daje še posebej pomemben pečat trgu dela.
Omogoča zaposlitev široki paleti ljudi z najrazličnejšimi talenti. (Page, 2006) Po Jenkinsu (v
Potokar in Jug, 2003) nastopa turizem kot katalizator razvoja, ki ustvarja naraščanje potreb
po različnih storitvah. To pa pomeni nova delovna mesta. Turizem poudarja avtor, oblikuje
več zaposlitvenih priloţnosti na enoto investicije, kot ostali sektorji ekonomije. Ladkin (2005)
povzema napovedi Svetovnega sveta za potovanja in turizem (WTTC, 2004) o porastu
števila delovnih mest v turistični dejavnosti do leta 2014 na 259.930.000, kar bi predstavljalo
8,6 % celotnega zaposlovanja po svetu (po oceni je turizem v letu 2004 imel 241.697.000
delovnih mestih, kar je predstavljalo 8,1 % vseh zaposlitev po svetu). Delovno mesto v
turizmu se bo leta 2014 predvidoma pojavilo na vsakih 11,6 zaposlitev.
Turizem ima (kot lahko vidimo na osnovi podatkov o prometu, zaposlitvi, ki jo omogoča,
deleţu potrošniške porabe, bruto druţbenem proizvodu itd.) izjemen pomen za svetovno
gospodarstvo, in po statistiki še večji pomen za gospodarstvo Evropske unije. V Evropski
uniji je po podatkih WTO (2002) v letu 2001 znašala dodana vrednost turističnega
gospodarstva 6,1 % bruto domačega proizvoda, v primerjavi z 5,9 % svetovnega povprečja.
V EU je neposredno zaposlenih v turističnem sektorju 8 milijonov ljudi
(www.eubusiness.com). Leta 2001 je bil v turizmu zaposlen vsak deseti delavec, medtem ko
je bil na svetu v povprečju v turizmu zaposlen vsak petnajsti delavec. Promet evropskega
turizma je leta 2001 znašal 1.184 milijard ameriških dolarjev, od tega je bilo v območju EU
ustvarjenega 745 milijard ameriških dolarjev. Številke predstavljajo 40,81 % in 25,66 %
celotnega prometa v svetovnem merilu.
Mnogi strokovnjaki se strinjajo, da je gospodarski pomen turizma zaradi njegove izjemne
širine, prepletenosti in multiplikativnih učinkov teţko dovolj natančno opredeliti. Po Jesenku
(2003) imamo na področju turizma pogosto opraviti s količinami, katerim vrednost ne

Po podatkih WTO (2002) sodi med deset vodilnih turističnih destinacij kar 5 evropskih drţav
(Francija, Španija, Italija, Velika Britanija, Avstrija). Tudi po potrošnji za turizem je med prvimi
desetimi drţavami 5 evropskih drţav (Nemčija, Velika Britanija, Francija, Italija, Nizozemska).
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moremo natančno določiti ali predvideti. Ovsenik, R. (2003) ocenjuje, da je predpostavka za
izračunavanje gospodarskega pomena turizma evidentiranje transakcij, izvedenih v okviru
turističnih aktivnosti, oz. zaradi njihovega financiranja. Avtor poudarja, da je v merjenje
gospodarskih učinkov turizma potrebno vloţiti veliko truda, saj je potrebno prihodke od
turizma izračunati iz celokupnega prihodka posameznih panog, ker le-te (turistične prihodke)
v gospodarski statistiki niso neposredno zajete. Ti izračuni so lahko tudi netočni.
»Prvi premiki k izboljšanju statističnega spremljanja turizma so bili posledica iniciativ WTO iz
sredine devetdesetih let, katerih rezultat je bila standardizacija definicij, konceptov in
vzpostavitev posebnih klasifikacij za področje turizma«, ugotavlja Vidjen (2005: 6). Pravi, da
kljub temu, da je bila tovrstna standardizacija predpogoj, »je šele vzpostavitev celovite
metodologije spremljanja monetarnih tokov turističnega povpraševanja, t. i. satelitski računi
za turizem (ang. Tourism Satellite Accounts – TSA), omogočila konsistentno primerljivost
turizma z ostalimi dejavnostmi in panogami v narodnem gospodarstvu in izračun dejanskega
pomena, ki ga ima turizem v narodnem gospodarstvu« (ibid.: 6).

2.2 Turizem v slovenskem gospodarstvu in njegovi temeljni problemi
Na kratko smo poudarili pomen ter vlogo turizma v svetovnem in evropskem gospodarstvu.
Ostane nam še, da osvetlimo pomen in vlogo turizma v slovenskem gospodarstvu.
Med drugim tudi potrditev novega temeljnega strateškega dokumenta slovenskega turizma
Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 - 2011 (RNUST 2007/2011) po
mnenju Kovača (2006) kaţe na to, da turizem ostaja področje, kjer slovenska drţava vedno
znova prepoznava svoje skrite poslovne priloţnosti.9 Aktualni predsednik vlade je naklonjen
vlaganju v turistično gospodarstvo. Ugotavlja, da turistično gospodarstvo ni podvrţeno
negativnim globalizacijskim trendom selitve delovnih mest v manj razvite drţave. Ocenjuje,
da so investicije v turistično infrastrukturo eden ključnih elementov razvoja Slovenije v
naslednjih letih, saj pomembno prispevajo h gospodarski rasti in zagotavljajo kakovostna
delovna mesta. Razvoj turističnega gospodarstva v Sloveniji bo po besedah ministra za
finance s seboj potegnil številne druge dejavnosti, v katerih prevladujejo majhna in srednje
velika podjetja, ki bodo predstavljala pomemben temelj gospodarske uspešnosti Slovenije.
(www.hit.si)
Avtorji ţe omenjenega aktualnega RNUST 2007 – 2011 menijo, da lahko turizem glede na
sedanjo stopnjo razvitosti slovenskega turizma in obstoječ razvojni potencial, postane v

9

Avtor meni, da politika odlično razume in sprejema turizem. Politike označuje za svojevrstne
producente političnih doţivetij, ki jih volilci kupujejo v okviru določene politične destinacije in nadaljuje
v smeri razmišljanja: »Če je politika po naravi stvari nekakšna turistična dejavnost, potem je
politizacija turizma v obliki razvojnih strategij, posebnih turističnih politik in organizacijskih modelov
njena logična posledica«. (Kovač, 2006: 14)
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naslednjih letih ena izmed vodilnih panog tudi slovenskega gospodarstva. Še pred nekaj leti
so bile izobraţevalne strukture na področju turizma slabo razvite in nivoji plač v turističnem
sektorju na samem dnu slovenske ekonomije. V zadnjem času je prišlo do precejšnjega
izoboljšanja izobrazbene ravni zaposlenih v turizmu. K temu je med drugim pripomoglo
uresničevanje ciljnih usmeritev Bolonjske deklaracije10 (Bojnec in Kribel, 2004).
Pri Slovenski turistični organizaciji (STO) je nedavno zaţivel perspektivni projekt Banke
turističnih priloţnosti Slovenije (BTPS11), ki naj bi spodbudil večjo inovativnost in mreţenje
inovativnih idej v slovenskem turizmu, vzpostavil moţnosti trţenja svojih idej in/ali pridobitev
pomoči pri uresničevanju ideje. Avtorji projekta pozivajo kogar koli, ki ima konkretno rešitev
za konkreten turistični problem; ki ve kaj ţeli in išče partnerje ali vlagatelje; ki ve kako
slovenski turizem še izboljšati; ki ţeli podpreti dobre turistične ideje, da se vključi v BTPS.
Kot poročajo iz STO so prvi odzivi nadvse spodbudni. BTPS je v prvih dveh mesecih od
posameznikov in turističnih podjetij prejela 35 prošenj za BTPS dokumentacijo.
(www.infosvet.si)
Nekatere ekonomske kazalnike slovenskega turizma je v mednarodnem priročniku
izobraţevanja za turizem (An International Handbook of Tourism Education, Elsevier 2005)
predstavila Miheličeva iz Ekonomske fakultete v Ljubljani. Po podatkih ki jih navaja avtorica,
predstavlja turizem v Sloveniji skupno okrog 9 % BDP-ja. Slovenija je v letu 2002 beleţila
več kot 2 milijona turistov (1,3 milijona je bilo tujih obiskovalcev) in 7,3 milijona nočitev. V
drţavi je bilo 150 hotelov (večina malih ali srednje velikih), 5 igralniških podjetij, okrog 5.000
restavracij, barov, gostiln, kavnih bifejev. Na turističnem trgu prevladuje nekaj večjih tour
operaterjev in veliko število majhnih potovalnih agencij. V turizmu je po podatkih slovenskega
ministrstva za gospodarstvo zaposlenih okoli 6 % vseh zaposlenih. 12 Po neuradnih podatkih
SURS-a, se je skupno število prihodov v letu 2006 glede na leto 2005 povečalo za 4 %
(2.482.189 prihodov), število nočitev pa za 2 % (7.717.022 nočitev)13. (www.movel.si). Po
10

ki jo je Slovenija sprejela 21. maja leta 2004.
Javnosti je bila prvič predstavljena na Slovenskem turističnem Forumu 2006 decembra v Mariboru.
12
Potokar in Jug (2003) sta prepričana, da bi v Sloveniji lahko turizem pomenil hitro sredstvo
zaposlovanja izobraţene delovne sile. Poudarjata, da potreba delovne sile nastaja na različnih
področjih, tako pri storitvah kot tudi drugje. Na strani storitev se po njuni oceni moţnosti zaposlitve
odpirajo v okviru osebnih storitev, sprejema, vodenja in prevozov turistov. »Številčnejša delovna sila je
potrebna pri opravljanju storitev lokalnih turističnih agencij in organizacij izletov in turističnih ogledov.
Poleg tega je potrebno upoštevati še nova delovna mesta v nastanitvenih objektih, ki zaradi
povečanega pritoka turistov povečujejo in izboljšujejo svoje zmogljivosti. Nova delovna moč je
potrebna v različnih trgovinah in v restavracijah ter v kulturno-zgodovinskih objektih, ki jih obiskujejo
turisti« (ibid.: 95-96)
13
Minister za gospodarstvo poudarja, da bi morali turizem začeti analizirati skozi dodano vrednost in
prihodke, ne pa skozi prihode in nočitve turistov. (www.delo.si) Pred ministrom je na ta problem ţe
kritično opozoril Kovač (2006) v članku v reviji Mladina z naslovom: Sizifova usoda – uspehi kot del
mitologije. Zapisal je, da »preverjanje uspešnosti turističnih sezon, ki temelji na običaju preštevanja
prenočitev, spominja na prikaze vsakoletne jesenske ţetve pšenice. Oboje sodi v častitljivo
poročevalsko tradicijo realsocialističnega razumevanja gospodarstva in druţbenega razvoja. Toda
uspešnosti turističnega gospodarstva ţe zdavnaj ne merimo več s količino prenočitev, podobno kot
tudi skrivnost agrarne ekonomike ne tiči v tonah poţetega ţita. V ospredju so kajpada kakovostnejši
ekonomski kazalci poslovne uspešnosti in globalne konkurenčnosti slovenskega turizma. Gre za
čudaško tradicijo.« (www.mladina.si/tednik)
11
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izjavi slovenskega ministra za gospodarstvo na nedavni tiskovni konferenci, turizem v
Sloveniji raste po 2,5-krat višji stopnji kot ostalo gospodarstvo.
Kljub vsem navrţenim podatkom, ki naj bi vlivali optimizem na področju turizma Kovač
(2006) ugotavlja, da slovenski turizem preprosto nima prave razvojne moči. Trdi, da nobeno
poslovno področje ni deleţno tolikšne politične pozornosti kot jo je turizem, in hkrati zmede
med pričakovanji in dejanskimi razvojnimi moţnostmi. V svojem prispevku z naslovom:
Politiki kot turisti – producenti političnih doţivetij v tedniku Mladina ocenjuje, da je slovenski
turistični trg zrel, trţenjsko pa ohranja tradicionalne zastarele prijeme. Dosedanji investicijski
cikel je po njegovem mnenju prinesel zgolj obnovo starih turističnih kapacitet in ne toliko
izgradnje novih. Prav tako je prepričan, da se ne povečuje obseg turistične ponudbe14 in
kakovost turističnih proizvodov. V povezanosti in prepoznavnosti vodilnih turističnih destinacij
ne vidi nobenega preboja. Še vedno pravi peša celotna trţenjska veriga in tudi promocijo
smatra za vsa leta enako zgrešeno. Problemi so po avtorju strukturne narave, ki jih ni
mogoče reševati kot poudarja »z neprestanimi tekočimi analizami in domala papagajskimi
rešitvami«. Problemi nastajajo na treh ravneh. Na vrhu piramide so strategije in turistične
politike vlade ter drţavnih promocijskih ustanov. Njihova dosedanja slabost je po Kovaču v
tem, da so razpeti med številnimi cilji in politikami, in da so izvedbene akcije pogosto slabo
izpeljane. Večjo pozornost bi morale pritegniti lokalne politike, ki sooblikujejo prostorske in
poslovne moţnosti razvoja posameznih turističnih destinacij. Dejstvo pa je, da je večina
lokalnih oblasti glede urejanja turistične infrastrukture in povezovanja lokalne turistične
ponudbe nesposobnih.
Največjo slabost slovenskega turizma avtor prepoznava v kulturnem presečišču turistične
antropologije in podjetništva. Opaţa, da je mitologija o Slovencih kot prijaznih gostiteljih v
nasprotju z dokazi o naši kulturni zaprtosti ter pomanjkljivi funkcionalni izobrazbi. Meni, ko to
kriţamo s slabim indeksom podjetniške aktivnosti (TEA indeks), dobimo klavrno podobo
slovenske turistične ponudbe na lokalni ravni. »Vendar je prav to odločujoče za vsakdanje
počutje in doţivljajsko dojemanje turista.« (www.mladina.si/tednik)
Po Kovaču (ibid.) je stari slogan »turizem smo ljudje« v bistvu treba obrniti - »ljudje so
turizem«. Ponekod pri nas ljudje slabo sprejemajo turizem ali pa ga sploh ne sprejemajo.
Meni, da mu prikrito celo sredi najbolj atraktivnih destinacij nasprotujejo domačini, občasni
priseljenci in pogosto celo sami turistični delavci. Kovač je vendar prepričan, da za
legitimacijsko krizo turizma obstaja zdravilo. Predlaga, da bi morali celotno turistično,
prostorsko in podjetniško politiko usmeriti k rasti manjših hotelskih in drugih turističnih
ponudnikov, posebno druţinskega podjetniška turizma. Individualizacija trţenjskega pristopa
in kultura sprejemanja turizma naj bi od tod dalje stekla sama po sebi. Kljub temu bi
potrebovali vsaj na osrednjih turističnih destinacijah tuji kapital, nove namestitvene
kapacitete v okviru uglednih globalnih hotelskih verig, ki same po sebi skrbijo za
14

Definicija turistične ponudbe izhaja iz definicije turizma. Tako turistična ponudba predstavlja
ponudbo vseh potrebščin, sluţb in dobrin, katere lahko gostje uţivajo, kupijo ali obiščejo.
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prepoznavnost destinacije na tujem. »Ta dvojna razvojna spirala bi morala v naslednjih
desetih letih načrtno rušiti dosedanje turistične lokalne plotove.« Brez tega pravi Kovač, nova
razvojna filozofija destinacijskega turističnega managementa preprosto ne bo preţivela.
(ibid.:16)
Drugi pomembni vzvod je namenjen trţenju. Tudi tukaj je Kovač (ibid.) prepričan, ni potrebna
velika filozofija. Potrebujemo predvsem dva mreţna pristopa, ki jim doslej nismo bili kos.
Avtor opozarja, da informacijski sistem, od centralnega rezervacijskega sistema (CTRS) do
informacijskih povezav med turističnimi informacijskimi centri (TIC) in turističnimi ponudniki,
nastaja ţe šest let in da še vedno ni zaţivel. Izvrsten zgled zanj, po njegovem, lahko dobimo
v Novi Zelandiji. Druga mreţa je namenjena trţenju blagovnih znamk in novim trţenjskim
internetnim oblikam. Kot avtor karikira, menjavamo v Sloveniji marketinške slogane in
celostno podobo kot sezonska oblačila. Zadnji poizkus z roţicami in sloganom "Slovenija
poţivlja" je po njegovi oceni brez prave likovne vsebine in ponuja problematično identiteto
mlade turistične drţave. »Če ţeli Slovenija nastopiti v trţnih nišah, s specializirano in
avtentično ponudbo, potrebuje turistični mreţni internetni marketing. Rešitev je torej jasna,
potrebujemo zgolj izpeljavo obeh ciljev.« (ibid.: 16)
Tretja sprememba bi morala pomeniti deregulacijo turističnega gospodarstva. Kovač spomni,
da je javno zasebno partnerstvo ţe vrsto let strateški cilj, pa se še vedno niti strokovno niti
politično ne ve, kako ga izpeljati. Vlade vedno znova ponujajo reorganizacije slovenskega
turizma. Ideje o nekakšnih turističnih holdingih v igralništvu in zdraviliščih ocenjuje avtor kot
posebej nevarne. Piše, da domače kapitalsko zdruţevanje prinaša kvečjemu večja podjetja
in omejevanje konkurence na turističnem trgu. Proizvodno povezovanje je v turizmu
nesmiselno, če ne zagotavlja obvladovanja celotne trţenjske verige, od produkta do
končnega porabnika turističnih storitev. Prepričan je, da so tukaj zgrešili vsi veliki domači
zasebni turistični holdingi (Sava, Istrabenz, Autocommerce, NFD), ker ne razvijajo poslovnih
področij za organizacijo in celovito trţenje turističnih storitev. Potrebujemo politiko celovitega
obvladovanja trga in pospeševanja konkurence (ibid.)
Kovač kot avtor prejšnje strategije slovenskega turizma ocenjuje novo turistično strategijo, ki
jo je sestavila mlada skupina strokovnjakov portoroške UP Turistice kot dober in obseţen
analitičen dokument, ki je postregel s poglobljeno analizo turističnih trendov, strateškimi cilji
in politikami ter ukrepi, in nenazadnje tudi s postopki vrednotenja in načini njihovega
uresničevanja. Razvojni načrt slovenskega turizma za obdobje 2007-2011 po njegovem
mnenju predstavlja novo razvojno filozofijo. Slovenijo še vedno razume kot ne dovolj odkrito
evropsko destinacijo, ki lahko ponudi raznolike, povezane in kakovostne turistične storitve.
Gre za ideje o ponudbi krajših počitnic, z atraktivnimi turističnimi proizvodi in jasno
prepoznavnimi destinacijami. Rdeča nit strategije so reorganizacija turizma s pomočjo javnozasebnega partnerstva, destinacijski management z razvojem avtentičnih turističnih
privlačnosti in širok poslovni model povezovanja različnih poslovnih interesov. (Kovač, 2006)
Cilji kot jih vidi so ambiciozni, čeprav pravi, bo slovenski turizem glede števila prenočitev in
gostov šele okoli leta 2010 ujel svoj razvojni vrh iz srede osemdesetih let. Pomembnejši so
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vrednostni kazalci in cilji, kjer naj bi devizni priliv dosegel dve milijardi evrov, njegova rast pa
je dvakrat hitrejša od rasti prenočitev. Kovač ţeli s tem pojasniti, da se vrednostna
produktivnost povečuje z večjo kakovostjo storitev in višjo dodano vrednostjo. Slabih sto
evrov povprečne dnevne potrošnje bi morali povečati za štirideset evrov. Verjame, da je to
med drugim mogoče doseči s pomočjo desetih temeljnih turističnih proizvodov na sedmih
vodilnih turističnih destinacijah. Prav decentralizacija in desezonalizacija ponudbe ter
jasnejša in bolj koncentrirana promocija, bi po prepričanju avtorja morale utreti nova pota
slovenskega turizma. (Kovač, 2006)
Avtor prejšnje strategije se strinja s sedanjo izbiro strategije trţnih niš tako glede
specializacije ponudbe kot same razpršitve trgov, za katero so se odločili novi avtorji
strategije. Ocenjuje, da gre za dobro analizo in ustrezno izbiro strateških orodij, ter da je tudi
nabor osmih politik s triintridesetimi ukrepi dovolj koncentriran in usmerjevalen. Teţave so s
konkretizacijo, kjer se kot pravi začenja običajen »slovenski kriţev pot vseh strateških
dokumentov«. (ibid.)
Razvojni dokument po Kovaču ponuja kompleksen razvojni model slovenskega turizma na
štirih ravneh in širok nabor horizontalnih politik. V to mreţo naj bi se ujeli konkretni interesi
turističnega gospodarstva, domačega in tujega povpraševanja. Toda dokument je po mnenju
Kovača na ključnih točkah bolj analitičen kot programski, bolj abstrakten kot konkreten. V
tem vidi tudi največjo razliko med novo strategijo in svojo staro razvojno strategijo
slovenskega turizma. (ibid.)
»Stara strategija je ţelela biti podjetniško aktivistična, definirala je povezovalne sklope
slovenske turistične ponudbe in pri tem pogorela. Nova se izogiba kakršnikoli opredelitvi
vodilnih turističnih atrakcij in niti ne definira, kaj so ţelene turistične destinacije. Toda prav
avtentičnost turistične destinacije in njeno nišno strategiziranje pomenita največjo
razlikovalno novost glede na staro strategijo«, poudarja Kovač (ibid.: 17), ki se sprašuje,
kateri pristop je pravzaprav boljši in ima večje moţnosti za končni uspeh. Obenem ugotavlja,
da nobena rešitev ne more preţiveti, če bo tudi ta razvojni načrt slovenskega turizma ostal
zgolj politični akt. Kovač (ibid.:17): »Obe strategiji ponujata protokole za merjenje ukrepov.
Če gre za drţavni akt, potem mora vlada za njegovo uresničevanje sprejeti tudi politično in
ekonomsko odgovornost. Tega dosedanje vlade niso bile sposobne in zato so strategije na
vseh ravneh postale nepotrebni papirnati tigri. Ključni vzvod je namenjen investicijskemu
ciklu in širjenju turistične ponudbe. Brez tega preprosto ne bo nobenega razvoja in
uresničevanja ţeljenih ciljev. Trenutno ima celotna Slovenija število hotelov, ki ustreza
srednje razviti lokalni francoski turistični destinaciji. Zato potrebujemo resen investicijski
zasuk, več domačega in predvsem tujega kapitala ter drugačno porabo evropskih razvojnih
sredstev. Ključ mora biti, podobno kot to načrtujejo Hrvati, razvoj avtentičnih turističnih
proizvodov ter malih in srednjih novih hotelov. Naslednji steber je informatizacija
slovenskega turizma in nova trţenjska strategija destinacijskega menedţmenta. Zato
potrebujemo drugačno vlogo STO in predvsem nov venček blagovnih znamk slovenskega
turizma. Dober primer ponuja Nova Zelandija, ki pa ni bila predmet analize. Predvsem bi
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morali slovenski turistični delavci vsako leto romati v tovarno turističnih sanj in prigod,
igralniški Las Vegas. Ne zaradi igralništva, temveč zaradi razumevanja organizacije,
povezanosti in filozofije sodobnih turističnih zgodb ter doţivetij.« (ibid.:17)
Za našega uglednega ekonomista je izvedba torej ključ konkretizacije in končnega
razvojnega uspeha nove strategije. Kot poudarja, potrebujemo koncentracijo politik in
ukrepov na tri bistvene razvojne stebre slovenskega turizma, razvojno odgovornost drţave in
zaupanje v trţne rešitve in turistično podjetništvo. Turizem poimenuje za svojevrsten
»lakmus vladnih reformnih sposobnosti in prihodnjega razvoja drţave«. Končni cilj druţbenih
sprememb pravi ni blaginja ljudi, temveč politiki kot turisti. (ibid.:17)

2.3 Velikost poslovanja in (poslovni) trendi v turistični dejavnosti
Vsi prisotni dejavniki kot so profesionalizacija turistične dejavnosti in ekstremna segmentacija
zahtev potrošnikov, obseţna aplikacija novih tehnologij v turizem, osveščenost glede varstva
okolja, ter globoko vkoreninjeni socio-politični prevrati, imajo kot poudarja Fayos-Solá (1996:
5-6), posledico ireverzibilne spremembe v poslovni paradigmi turistične dejavnosti.
Po statističnih podatkih večino turističnih storitev nudijo majhna in srednje velika podjetja, ki
so pogosto koncentrirana v turističnih območjih, sicer pa razpršena tudi po ostalih delih
drţave.
Takšno morfologijo
lahko
zasledimo
v
vseh
evropskih
drţavah.
(www.statistischedaten.de) Omeniti je potrebno tudi velik vpliv te morfologije na lastniško
strukturo (samozaposleni) in na stopnjo izobrazbe ter veščine zaposlenih v turistični
dejavnosti. V zadnjem času prihaja do počasnih, a kontinuiranih sprememb v strukturi in
predvsem vodenju (managementu) turistične dejavnosti. Na nivoju strukturne organiziranosti
prihaja do opazne rasti velikih podjetij, še posebej v gostinski dejavnosti. Pomembno
spremembo pa je zaslediti v segmentu vodenja, kjer turistična podjetja teţijo k zdruţitvi prek
prostovoljnih spojitev ali pa prek koncesijskih dogovorov. Očiten je trend razdrobljenosti
turistične industrije v posamezni drţavi, kar lahko pripišemo potrebi po razvejani mreţi
podjetij po celotnem teritoriju posamezne drţave. Obenem je zaznati tudi trend o vodstveni in
organizacijski pretočnosti tako med turističnimi organizacijami (podjetji) kot tudi znotraj
posamezne turistične organizacije (podjetja). Vse to v veliki meri prispeva k raznoliki ponudbi
delovnih mest v turistični dejavnosti, ki je še posebej značilna za storitveni sektor oziroma
konkretneje na tistih področjih turistične dejavnosti, ki ponujajo neposredne storitve
posameznikom.
Podatki o posameznih drţavah EU-ja napovedujejo trende, ki so ţe prisotni tako pri ponudbi
kot tudi pri povpraševanju na trgu dela v turistični panogi. Temeljna značilnost povpraševanja
na trgu dela v turistični dejavnosti je v zadnjem času usmeritev k raznolikosti in
razčlenjenosti. Pri konceptu počitnic, načinu potrošnje in obnašanja, zahtevah in motivaciji za
potovanja, se med današnjimi turisti kaţejo očitne razlike. Zaradi naraščajoče izobraţenosti
turistov in razčlenjenosti na trgu, morajo ponudniki storitev temu primerno prilagoditi svoj
Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran 30

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________
pristop, kakovost, izbiro in nabor ponujenih storitev glede na zahteve širše skupine
potrošnikov, ki imajo določena pričakovanja in izkušnje v turizmu in njegovih pojavnih
oblikah. Z drugimi besedami, ţelje potencialnih turistov so vedno večje, obenem pa je njihov
finančni izdatek za turizem vedno manjši in temu se je morala prilagoditi tudi ponudba
turističnih organizacij, ki sedaj ponujajo »vse za vsakogar«. Hkrati pa se tako v hotelski
industriji, industriji prehrambene ponudbe (gostinstvu), kot tudi v agencijski ponudbi, vse več
podjetij specializira in nadgrajuje svojo ponudbo. Vse z namenom, da bi se le lahko čimbolj
uspešno pribliţali zahtevam ciljne trţne skupine. Posamezne ciljno trţne skupine so skupine
s podobnimi zahtevami in vedenjskimi vzorci, za katere je potrebno oblikovati ponudbe, ki so
za turistična podjetja ekonomsko opravičljiva. Takšen sodoben marketinški pristop, ki se v
turizmu šele uveljavlja pomeni, da lahko ponudnik zadovolji potrebe sleherne stranke, znotraj
ciljne trţne skupine. Če pogledamo z vidika organizacije kot poslovnega subjekta ugotovimo,
da je poslovna strategija absolutnega prilagajanja edina moţna, če si ţeli turistična panoga
povrniti vloţena sredstva ter obenem ustvariti dodano vrednost. Takšen razvoj je na
evropskem trgu, ki zaradi prilagajanja teţi k vedno bolj bogati ponudbi turističnih storitev,
nujen. To omogoča turističnim organizacijam v Evropi, da si zagotovijo obstanek, kljub
visokim davkom in dragi delovni sili, katero so jim vsilili socialno-ekonomski mehanizmi postindustrijske ekonomije.
Specializacija te vrste pomeni, da je potrebno na področju turistične dejavnosti zagotoviti
posebej usposobljene kadre. Turistični kadri morajo biti sposobni zadovoljiti potrebe bolj
zahtevnih potrošnikov na eni strani in obenem biti sposobni uveljavljati in izvajati strategijo
lastnikov turističnih podjetij skozi organizacijske rešitve in delovne metode, ki so skladne z
zahtevami po racionalnem vodenju in zniţevanju stroškov v turistični industriji. Ob tem je
treba dodati, da se vedno bolj uveljavlja tudi vključevanje prostovoljcev v času turistične
sezone in pri izvedbi posameznih večjih turističnih prireditev. Nekdaj smo tudi v Sloveniji
učinkovito vključevali študente, ki so v vlogi prometnikov urejali promet in nudili turistične
informacije v turističnih središčih. Na ţalost se omenjena praksa v Sloveniji ne izvaja več.
Trend vključevanja prostovoljcev pri organizaciji in izvedbi velikih športnih in kulturnih
prireditev pa je še vedno v porastu tako v svetu kot v Sloveniji. Lahko bi ga označili kot
ključni kader pri realizaciji posameznih projektov, programov in dejavnosti turističnih storitev
pri velikih prireditvah, ki imajo velik turistični pomen. To je kader, na katerega globalni
management delegira vrsto funkcij dela, ki jih mora opraviti operativni management in kateri
praviloma nima moţnosti delegirati te naloge na niţji nivo. (Florjančič in Jesenko, 1994)
Poleg naraščanja zahtevnosti potrošniškega trga, postajajo potrošniki tudi vse bolj pozorni na
cene storitev. Deloma zato, ker se je s širitvijo ponudbe le-ta razširila tudi na potrošnike z
manjšo kupno močjo. Potrebno je prilagajanje pri naporih za izboljšanje kvalitete in po tem,
da se cene storitev zadrţijo na konkurenčnem nivoju. Moţnosti novih uspešnih vlaganj v
turistične projekte so tako odvisne predvsem od tega, če lahko ponudijo »več za isto ceno«.
To je razvidno tudi iz vsesplošnih trendov pri izboljšanju storitev, ki jih zasledimo v večini
evropskih drţav. To izboljšanje se kaţe tako v ponudbi turističnih storitev najvišje kategorije,
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kot tudi pri ponudbi turističnih storitev, ki jih nudijo turistična podjetja na niţjih ravneh
turističnih storitev.
Turistična podjetja se pogosto zdruţujejo s pomočjo uveljavljenih in »zaščitenih« znamk.
Dosegajo čedalje višje standarde kakovosti, ohranjajo nizke cene in uvajajo sodobne in
učinkovite trţne strategije. Omenjeni trend je še posebno razvit v Franciji in Nemčiji. Trend
zdruţevanja turističnih podjetij se kaţe skozi zdruţevanja v verige ter zdruţevanja v obliki
franšizinga (koncesij).
Ekonomski kazalniki kaţejo na uspešnost tovrstnih zdruţevanj, saj so velike verige turističnih
agencij povečale tako svoj promet kot tudi število potnikov. Na drugi strani pa majhne in
srednje velike neodvisne agencije zelo teţko ohranjajo svoj poloţaj na trgu. Francoska
poročila poudarjajo, da je samo 50 % francoskih hotelskih kapacitet popolnoma neodvisnih in
samostojnih (pri lastništvu in vodenju). Ostalih 50 % je v lasti verig (25 % prostovoljne verige,
25 % koncesijske verige). (Guerra, 1994) V ţelji, da bi te procese utrdili in razvili, je potrebno
v obstoječe znanje vključiti nove poklicne veščine in nove managerske pristope. Po mnenju
Florjančiča in Kavrana (1994: 121) »so te veščine in pristopi še vedno preveč tesno povezani
z načeli in finančnimi pristopi, ki so bolj primerni za neodvisno vodenje. Pri tem pa je izredno
pomembna tudi sposobnost globalnega predvidevanja elementov prihodnjega razvoja
organizacije in njenih reakcij na spodbude okolja, ki temeljijo na informiranosti, profesionalnih
sposobnostih, organizacijski odgovornosti, druţbeni odgovornosti vodje ter hitrosti
»refleksnega« reagiranja. Prav zaradi potrebe po hitrem reagiranju na spremembe v okolju
oz. trgu se zaznava teţnja predvsem velikih turističnih organizacij k širitvi ponudbe prek
informacijskih in komunikacijskih tehnologij.
Turizem po več kot polstoletnem hitrem, kvantitativnem razvoju, prehaja v fazo korenitih
strukturnih, predvsem kvalitativnih sprememb. V soglasju s Fayos-Solá (1993), Poon (1993),
Go (1998), Vanhove (1998) in WTO (1998 in 2001) zaznamujejo sodobni turizem trije ključni
elementi: 1) širjenje turističnega povpraševanja po celem svetu (medregijska in
znotrajregijska potovanja) kljub temu, da večina prebivalstva potuje le lokalno oz. sploh ne
potuje; 2) podobnost (poenotenje) turističnega povpraševanja se kaţe v konvergenci ţelja,
okusov in ţivljenjskega sloga potrošnikov, kljub temu, da so tipi potovanj segmentirani; 3)
koncentracija in podobnost turistične ponudbe se kaţe v ekspanziji distribucisjkih sistemov,
poslovnega zdruţevanja itd., kljub temu, da se pojavljajo novi akterji na turistični sceni. K
temu dodaja Fayos-Solá še naslednje: Vpliv (udar) novih tehnologij na turizem, kar je
pomembnejše od sprejemanja okusov potrošnikov in institucionalnih struktur; tradicionalni
turistični resursi kot komparativne prednosti (naravne lepote, kultura itd.) postajajo vedno
manj pomembni. Novi turistični resursi in ključni faktorji konkurenčnosti turističnih destinacij,
podjetij in institucij postajajo: informacije (strateški management informacij), um (inovativna
sposobnost timov v organizacijah); znanje (know-how ali kombinacija tehnoloških spretnosti,
tehnologije in organizacijske kulture – humanology). (Tkalčič, 2002)

Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran 32

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________
Uspešen razvoj novih trendov na turističnem trgu bo zahteval tudi novo opredelitev odnosov
med človekom in naravo, odnosov med ljudmi in odnosa človeka do lastne prihodnosti. Ti
odnosi bodo temeljili zlasti na: razvoju ustvarjalnih potencialov vsakega človeka, spoštovanju
njegove avtonomnosti in samobitnosti; iskanju prave vsebine človekovih odnosov, iskanju
osebne izpolnitve v človekovem delovanju in ţivljenju nasploh, pluralističnem pristopu k
spoštovanju osebnosti človeka, sodelovanju in iskanju človekove osebne vloge v druţbi,
vlogi moči v druţbi (centralizirana, decentralizirana, neocentralizirana), debirokratizaciji,
deregulaciji, dediferenciaciji, fleksibilnosti institucij, kakovosti in vsebini izobraţevanja,
enakosti priloţnosti in ne enakosti rezultatov, prostemu dostopu do informacij, vlogi
tehnologije v druţbi, gospodarjenju z viri, razvoju holistične zavesti z difuzijo različnih idej –
ustvarjanje holistične percepcije sedanjosti in prihodnosti. (Ovsenik in Ambroţ, 2000)

2.4 Spodbuda razvoju turizma v drţavah članicah EU ob pomoči
evropskih strukturnih skladov
Hitrost turističnega razvoja v posamezni drţavi EU območja je danes v precejšnji meri
odvisna tudi od njene sposobnosti črpanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov. Kot
vemo, vrsta skladov Evropske unije nudi finančno podporo drţavam članicam pri njihovem
razvoju posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. Med skladi, ki omogočajo
podporo razvoju turizma je mogoče izpostaviti zlasti Kohezijski sklad, Evropski sklad za
regionalni razvoj (ESRR) in Pobude skupnosti (Interreg,…).
Evropska komisija v okviru svoje kohezijske politike15 medsebojno ločuje razvite regije,
regije, ki so izpostavljene ekonomski in socialni rekonstrukciji (soočajo se s spremembami v
ključnih sektorjih, s propadanjem oz. nazadovanjem tradicionalnih dejavnosti in storitev, s
situacijo gospodarske, socialne krize, z depopulacijo ruralnih naselij, s poslabšanjem stanja
sosesk v urbanih območjih, itd.), ter manj razvite regije. Slovenija se uvršča v skupino
slednjih, saj njen bruto druţbeni proizvod na prebivalca ne dosega 75 % povprečja
petindvajseterice. Evropska komisija na osnovi podatkov Eurostata napoveduje, da se bo
Slovenija pribliţala izpolnjevanju kriterija ob koncu obdobja 2006 – 2013. Takšen poloţaj
Slovenije naj bi bil posledica zlasti nizke stopnje investicij, nizkega deleţa poslovnih storitev,
ter pomanjkanja osnovne infrastrukture za gospodarske dejavnosti. (www.worldtourism.org/regional)

15

Kohezijska politika EU ima cilj zmanjšati regionalna razvojna neskladja, nuditi pomoč regijam, ki
zaostajajo v razvoju (da izkoristijo izzive globalizacije, ekonomije), ter vzpostaviti medregijsko
sodelovanje. Kohezijska politika prispeva k Lizbonskim/Gothenburskim strategijam in promovira
tekmovalno naravnanost. Največji poudarek daje ekonomiji (znanje, usposabljanje, RTD, ICT, SME),
socialnim zadevam (zaposlovanje, zdravje, staranje, revščina) in okolju (podnebne razmere, naravni
viri, transport).
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Kohezijski politiki je bilo za obdobje 2000 – 2006 namenjenega pribliţna tretjina proračuna
Evropske unije (ali 0,45 % EU BDP), kar je pomenilo 235 milijard evrov16. Trije odstotki
sredstev (7 milijard evrov) so bili namenjeni turizmu. Kolikšna je lahko finančna podpora
Evropske unije posamezni drţavi članici v okviru te politike, dobro ilustrira npr. primer Litve.
Skupna vrednost drţavnega proračuna za realizacijo posameznih prioritet – razvoj socialne
in ekonomske infrastrukture, razvoj človeških virov (usposabljanje, vključevanje, …), razvoj
proizvodnega sektorja, je za obdobje 2004 – 2006 znašala 1,21 milijarde evrov, pri čemer je
podpora Evropske unije znašala kar 895,2 milijona evrov. Podpora Evropske unije je bila
usmerjena v neposredno podporo podjetjem, v izboljšanje industrijskega in poslovnega
okolja, v razvoj informacijskih tehnologij, storitev in infrastrukture, ter v izgradnjo
infrastrukture za javni turizem in storitve. Drţava je za infrastrukturo za javni turizem in
storitve namenila 81,9 milijona evrov sredstev iz svojega proračuna, podpora EU je znašala
61,4 milijona evrov. (ibid.)
Evropski sklad za regionalni razvoj nudi na področju turizma finančno podporo razvojnim
programskim usmeritvam, ki prispevajo k trajnejšemu gospodarskemu razvoju, k ekonomski
diverzifikaciji ruralnih območij, k vzpostavljanju regionalne oz. lokalne konkurenčnosti, k
zaposlovanju, ter k teritorialnemu sodelovanju. Uredba sklada posebej izpostavlja promocijo
naravnih in kulturnih dragocenosti, ki predstavljajo potencial za razvoj trajnostnega turizma,
sposobnost izkoriščanja prednosti zaščitenih naravnih in kulturnih bogastev, ki imajo lahko
pomemben pozitiven vpliv pri zaščiti habitatov in biološke pestrosti, varstvo in obogatitev
kulturne dediščine, ponudbo turističnih storitev z novo višjo dodano vrednostjo. Upravljalec
sklada prepoznava priloţnost turizma tudi še v pospeševanju privlačnosti (tudi prek
vzpostavitve boljše dostopnosti – cestne, ţelezniške, zračne, vodne povezave) in
konkurenčnosti turističnih destinacij, na področju ponudbe e-storitev, na področju t. i. ezdravja, na področju informacijske in komunikacijske tehnologije, storitev splošnega
ekonomskega interesa – voda, energija, zdravje; na področju podpore inovacijam v turizmu
(povezava SMES), v sodelovanju med SMES in raziskovalnimi centri na področju energije in
okolja (novi SMES, grozdi). (ibid.)
V okviru razvoja turizma v RS ob podpori strukturnih skladov Evropske unije, Nova finančna
perspektiva 2007 – 2013, ki jo je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, uvršča med razvojne
prioritete povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, ter dvig konkurenčnosti turističnega
gospodarstva. Letno naj bi na področju turizma bilo ustvarjenih novih sto delovnih mest, letno
naj bi dosegli 1,5 % povečanje turističnih nočitev, ter 2 % povečanje števila turistov.
Slovenija naj bi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prejela okvirno 129 milijonov
evrov. To naj bi bilo po oceni nosilca aktivnosti – Ministrstva za gospodarstvo, mogoče
doseči na način spodbujanja investicijskih projektov v turistično infrastrukturo (javna
infrastruktura, pomembna za razvoj turizma v turistični destinaciji; infrastruktura turističnega
gospodarstva: namestitvene kapacitete, izraba termalnih in zdravilnih vod, ţičnice in umetno
16

Podatek P. Godine na UNWTO evropski konferenci marca leta 2006 v Litvi z naslovom: Vpliv širitve
Evropske unije na razvoj turizma v Evropi.
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zasneţevanje, zabaviščne in športno rekreacijske površine, kongresni centri), ter
spodbujanja razvoja organizacijskih struktur. (Sajko, 2007)
Tu velja omeniti še Evropski socialni sklad, ki pomeni glavno finančno orodje, skozi katerega
Evropska unija svoje strateške cilje zaposlitvenih politik spreminja v akcije. Gre za najstarejši
strukturni sklad, ki je v zadnjih štiridesetih letih investiral v partnerstvu z drţavami članicami
EU v programe za razvoj veščin ljudi in njihovih potencialov za delo. Evropski socialni sklad
podpira strateške dolgoročne programe, ki pomagajo regijam po Evropi, posebno tistim v
zaostanku, da nadgradijo in modernizirajo večine delovne sile in gojijo oz. pospešijo
podjetniške iniciative. To spodbujevalno domače in tuje investiranje v regije, le-tem pomaga
doseči večjo konkurenčbost in blaginjo. Evropski socialni sklad je uspešno podprl
prizadevanja Odbora za učenje in veščine v različnih regijah v Veliki Britaniji, s tem da je
podprl vrsto programov usposabljanj in izobraţevanj tam, kjer so bile priznane veščine
pomanjkljive, nezadostne, zlasti v sektorjih kot je npr. turizem.
Hannam, Mitsche in Stone (2004) so izvedli anketno raziskavo med študenti podiplomskega
magistrskega študija turizma (Univerza Sunderland, Velika Britanija), ki ga financira Evropski
socialni sklad17. Avtorje so zlasti zanimale načrtovane zaposlitvene aspiracije študentov.
Zanimala jih je ocena študentov, ali jim izobraţevalni program v katerega so vključeni
omogoča zaposljivost18 tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Ţeleli so, da študentje
reflektirajo njihove lastne zaposlitvene veščine in lastnosti. Raziskava se osredotoča na
analizo odnosov med veščinami, lastnostmi, kariernimi smernicami in zaposlitveno agendo.
Grobo opisuje tudi odnos med turizmom, zaposlovanjem in Evropskim socialnim skladom v
primeru Severnovzhodne Anglije.
Odgovori študentov so pokazali, da jih večina (85 %) kasneje dejansko ţeli delati v
turističnem sektorju in ne samo pridobiti podiplomsko raven izobrazbe in potem delati kje
drugje. Le 11 % vprašanih jih po končanju podiplomskega študija ne bi ţelelo delati v
17

Iz Evropskega strukturnega sklada prejemajo študentje štipendije v tem primeru v višini 75₤
tedensko, kar je precej nad povprečjem. Cilj projekta, ki ga financira omenjeni sklad je zagotoviti
usposabljanje na visokem nivoju, ki je zasnovano za podporo razvojnih potreb (SME) določene vrste
turizma. Cilj projekta je usposobiti sto nezaposlenih udeleţencev programa, da pridobijo ustrezno
kvalifikacijo iz kulturno razvojnega turizma, razvojnega turizma stavbne dediščine ali razvoja
ekoturizma. V program je bilo vpisanih 85 študentov. Devetinsedemdest odstotkov tistih, ki so bili
nagrajeni s financiranjem sklada, so financirali tudi njihovi delodajalci.
18
Glede definicije termina zaposljivosti je v literaturi opaziti, da obstaja mnogo navzkriţnih
razumevanj. Konfederacija britanske industrije (1998) opredeljuje zaposljivost kot posedovanje
kvalitete in kompetenc, ki so s strani delodajalca pri delavcu zahtevane. Posameznik mora znati pri
delu realizirati aspiracije ter sprostiti potenciale. Po Hillage in Polland (1998 v Hannam et. al 2004) je
zaposljivost »zmoţnost pridobiti in zadrţati delo, ki zadovoljuje«. Pri posamezniku zaposljivost zavisi
od: 1) nabora znanj, veščin in vedenja, 2) od načina kako le te uporablja in razvija, 3) od tega, kako jih
predstavlja potencialnim delodajalcem, 4) od konteksta, v katerem posameznik dela, trga dela,
osebnih okoliščin itd. Biti zaposlen pomeni imeti delo, biti zaposljiv pomeni imeti potrebne kvalitete za
ohranitev zaposlitve in razvoj na delovnem mestu. Z vidika visokošolskih izobraţevalnih institucij gre
pri zaposljivosti za generiranje diplomantov, ki so primerni za izpolnjevanje zahtev določenih delovnih
mest. Z vidika delodajalcev je zaposljivost sposobnost diplomantov, da pokaţejo atribute, ki so
pričakovano nujno potrebni za prihodnje učinkovito delovanje njihove organizacije.
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turizmu. Večina študentov ţeli nadaljevati študij in postati polnozaposleni raziskovalec ali
asistent, predavatelj turizma. Ţelijo si biti vključeni v kateri koli raziskovalni ali razvojni
projekt, ki bi vodil k doktoratu, odprl moţnosti za svetovalno ali pedagoško delo. Delali bi tudi
v občinski upravi ali turističnem odboru.
Vsi študentje so deleţni storitev specifičnega kariernega vodenja. Skoraj polovica vprašanih
študentov (45 %) je v raziskavi menilo, da so sami najbolj odgovorni za svoje karierno
usmerjanje, četrtina (26%) meni, da odgovornost za njihovo karierno vodenje morajo
prevezeti tako sami, kot univerza in tim za izvedbo magistrskega študija. Preostali deleţ
študentov pripisuje odgovornost za njihovo karierno vodenju nekomu drugemu. Večina
študentov (54 %) je menila, da so deleţni dovolj kariernega vodenja, 24 % jih je ocenilo da
premalo, 8 % trdi, da ga sploh niso deleţni.
Večina vprašanih je izrazila prepričanje, da ima odlične ali dobre profesionalne veščine. V
raziskavi jih je bilo nekaj več kot dve tretjini (70 %) prepričanih, da so s študijem pridobili s
strani potencialnih delodajalcev zahtevane relevantne veščine. Visok odstotek (92 %) se jih
čuti sposobnih samostojnega delovanja na turističnem polju, 87 % se jih čuti sposobnih, da
realizirajo svoje lastne zamisli.
Raziskava je pokazala na značilno povezanost med sposobnostjo študentov za identifikacijo
problemov ter njihovo odgovornostjo za karierni razvoj (p=0,079). Študenti, ki se sami čutijo
odgovorne, da si poiščejo zaposlitev smatrajo sebe kot slabe pri identifikaciji problemov,
medtem ko študenti, ki vidijo odgovornost za bodočo zaposlitev v univerzitetnem oz.
programskem timu menijo, da so izvrstni oz. dobri pri identifikaciji problemov. Gre za
tendenco, da slednji prepuščajo stvari, da jih opravijo drugi. Raziskava je tudi pokazala, da
študentje ki teţje sprejemajo kritiko pogosteje vidijo zlasti sebe kot odgovorne, da najdejo
zaposlitev.
Raziskovalci so podiplomske študente turizma vprašali, katere so po njihovem mnenju
ključne veščine za njihovo zaposljivost; katere so veščine, ki jih še morajo razviti. Po mnenju
vprašanih so na prvem mestu profesionalne veščine (47 % odgovorov; mednje po njihovem
mnenju sodijo: integriteta, poštenost, vztrajnost19), katerim sledijo veščine komunikacije (14
% odgovorov), veščine timskega dela (12 % odgovorov), kreativnost (10 % odgovorov),
časovni management, vodenje, informacijsko-komunikacijske veščine, neodvisnost oz.
samostojnost, samozavest (manj kot 10 % odgovorov). Skoraj tretjina (31 %) sodelujočih
študentov turizma v raziskavi meni, da morajo razviti profesionalne veščine, četrtina vseh (24
%) informacijsko tehnološke veščine, manj kot odstotek odgovarja, da veščine za časovni
management, timsko delo, kreativnost in vodenje ter komunikacijo.

19

Za temi profesionalnimi veščinami torej tičijo veščine, ki jih delodajalci ţe samoumevno pričakujejo.
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3 POMEN ČLOVEŠKIH VIROV IN NJIHOVEGA ZNANJA ZA
RAZVOJ TURIZMA
V zadnjih dvesto letih so neoklasični ekonomisti prepoznali samo dva dejavnika proizvodnje:
delo oz. delovno silo in finančni kapital. Znanje, produktivnost, izobrazbo in intelektualni
kapital so smatrali za zunanje dejavnike sistema proizvodnje. T. i. teorija nove rasti (New
Growth Theory), ki temelji na delu standfordskega ekonomista Paula Romerja in drugih, se
ukvarja s proučevanjem vzrokov oz. razlogov za dolgoročno gospodarsko rast, s čimer so
tradicionalni ekonomski modeli imeli teţave. Po ekonomistih kot sta bila J. Schumpeter, R.
Solow in ostalih je Romer predlagal spremembo neoklasičnega modela, tako da je videl
tehnologijo (in znanje na katerem ta temelji) kot bistveni notranji del ekonomskega sistema. 20
Znanje je postalo tretji dejavnik proizvodnje v vodilnih gospodarstvih in po Stewart (1999)
tudi najpomembnejši. Po Romerju je znanje osnovna tvorba kapitala.
Skupina pri Svetovni banki je v poročilu o svetovnem razvoju (World Development Report
1999/2000) zapisala, da je znanje morda postalo najpomembnejši dejavnik, ki determinira
standard ţivljenja – bolj kot zemlja in delo. (www.worldbank.org) Gospodarsko rast poganja
akumulacija znanja. Povečevanje človeškega kapitala je odločilnega pomena za rast BDP-ja.
Potrebno je vlagati v tehnologijo, a si hkrati prizadevati za zadostno in primerno
usposobljeno delovno silo. V ospredje je stopila ekonomija znanja (Knowledge economy),
kjer »ploditev« in izkoriščanje znanja igra predominantno vlogo pri ustvarjanju premoţenja 21
(Romer po britanskem ministrstvu za trgovino in industrijo, 1998). Romer poudarja, da veliko
ljudi povezuje na znanju temelječe gospodarstvo z industrijami visoke tehnologije kot so
telekomunikacije in finančne storitve. Deleţ t. i. znanjskih delavcev (knowledge workers) se
danes hitro povečuje.22 (www.world-tourism.org/news)
Po Burkeu (2002), vrednost človeškega kapitala danes pomeni 90 % celotnega kapitala
podjetja.23 Ţe Peters in Waterman (1982) poudarjata, da se dolgoročna uspešnost
organizacije razvije s pomočjo razvoja človeških potencialov (in ugodne organizacijske
klime). Kot navajata, dodana vrednost (dobiček) ne pride sama po sebi, ni le stvar superiorne

20

Tehnologija lahko po Romerju izboljša oz. poveča povračilo investicije, kar pojasni, zakaj razvite
drţave lahko vzdrţujejo gospodarsko rast in zakaj gospodarstva v razvoju, celo tista z neomejeno
delovno silo in velikim kapitalom, ne morejo doseči rasti.
21
medtem ko se je premoţenje v industrijski dobi ustvarjalo s pomočjo strojev, ki so nadomeščali
delovno silo.
22
Npr. več kot 60 % ameriških delavcev je danes ţe znanjskih delavcev. Znanjski delavci so
opredeljeni kot »simbolični analitiki« (symbolic analysts), delavci, ki raje upravljajo s simboli kot s
stroji. Sem se prišteva arhitekte, bančne usluţbence, modne oblikovalce in farmacevtske raziskovalce,
učitelje in gospodarske analitike.
23
Po oceni Svetovne Banke znaša deleţ človeškega kapitala v globalnem kapitalu 64 %, deleţ
naravnih bogastev 20 % in finančni kapital 16 % (World Bank, 1997, povzeto po Human Development
Report UN). Na osnovi tovrstne ocene je mogoče sklepati o pomenu izobraţevanja ne le za uspešnost
gospodarstva, temveč tudi druţbe kot celote.
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tehnologije ali briljantnega managerskega načrtovanja – ustvarijo jo lahko edino le ustrezno
izobraţeni in usposobljeni, motivirani, kreativni zaposleni.
Delodajalci vedno bolj zahtevajo sposobnost učenja in hitrega pridobivanja novih spretnosti
ter prilagajanja novim izzivom in situacijam, kar je še posebej značilno pri hitro rastočih
gospodarskih panogah, med katere spada tudi turizem. Današnji trgi dela zahtevajo nenehne
spreminjajoče se profile spretnosti, kvalifikacij in izkušenj. Sistemi formalnega izobraţevanja
in usposabljanja – bodisi začetni, nadaljnji/visokošolski ali nadaljevalni/izobraţevanja
odraslih – so odgovorni, da zagotovijo, kolikor je le mogoče, da bo prav vsak posameznik
dosegel, izpopolnil in obdrţal dogovorjen prag spretnosti.

3.1 Um in znanje – najpomembnejše proizvodno sredstvo ter edini
tekmovalni dejavnik sodobne organizacije
Evropska Unija ima do leta 2010 cilj postati tehnološko in razvojno najbolj razvita skupnost
na svetu, oz. najbolj konkurenčno in na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. Cilj, ki so
ga postavili voditelji drţav članic Evropske Unije na lizbonskem vrhu marca leta 2000, naj bi
dosegli ob izvajanju strukturnih in institucionalnih reform, ob izboljšani koordinaciji
ekonomskih politik med drţavami članicami, s pomočjo večjega vlaganja v raziskave in
razvoj ter informacijsko tehnologijo, kakor tudi s permanentnim funkcionalnim
izobraţevanjem24. Izobraţenci naj bi postali prevladujoči del evropske »delovne sile«.
24

S posebno pozornostjo permanentno funkcionalno izobraţevanje obravnava akcijski načrt
Lizbonske deklaracije – Memorandum o vseţivljenjskem učenju. (je verjetno najpomembnejši evropski
dokument s področja izobraţevanja odraslih), ki opredeljuje šest ključnih področij, ki jih je potrebno
razviti oz. znotraj njih doseči konkretno zastavljene cilje: 1) splošen in nenehen dostop do učenja za
pridobitev ali obnavljanje spretnosti, ki so potrebne za nenehno sodelovanje v druţbi znanja: Potrebno
je na novo definirati temeljne spretnosti kot tiste, ki so potrebne za aktivno participacijo posameznika v
druţbi znanja in ekonomiji – na trgu dela in na delu, v resničnem času in v virtualnih skupnostih, v
demokraciji itd. Nove temeljne spretnosti, ki so vključene v zaključke seje Evropskega sveta iz Lizbone
(odstavek 26), so spretnosti upravljanja informacijske tehnologije, tuji jeziki, tehnološka kultura,
podjetništvo in socialne spretnosti. Poudarek je na interdisciplinarnosti pri podajanju znanj in
spretnosti, kot naprimer doseganje tehničnih, kulturnih in estetskih sposobnosti komuniciranja,
izvajanja in presojanja. Splošne, poklicne in socialne spretnosti se zato vedno bolj prekrivajo, tako
vsebinsko kot tudi funkcionalno. Nekatere od teh spretnosti – kot digitalna pismenost - so popolnoma
nove, medtem ko druge – kot tuji jeziki - postajajo za mnoge ljudi bolj pomembne kot so bile v
preteklosti. Socialne spretnosti, kot samozavest, samoorientacija in sprejemanje tveganja, so tudi
vedno bolj pomembne, ker se od ljudi pričakuje, da se bodo sposobni obnašati mnogo bolj avtonomno
kot v preteklosti. Podjetniške spretnosti sproščajo sposobnosti tako posameznika, da izpopolni svoje
delovne sposobnosti, kot organizacije, da diverzificira svojo dejavnost; prav tako pa prispevajo k
odpiranju novih mest, tako znotraj ţe obstoječih podjetij, posebej pa še majhnih in srednje velikih
podjetij – kot za samozaposlovanje. Učenje, kako se učiti, prilagoditi, spremeniti in osmisliti mnoţico
informacij, je zdaj generična spretnost, ki naj bi jo imel vsak; 2) Višja raven vlaganj v človeške vire: Z
dvigom ravni vlaganja v človeške vire bi podprli prioriteto najpomembnejši prednosti, ki jo ima Evropa
– njene ljudi. Zaključki Evropskega sveta v Lizboni so določili jasne cilje za vse tiste, ki jih to zadeva –
povečati letni vloţek 'per capita' v človeške vire. Smernice zaposlovanja pozivajo drţave članice, da
postavijo odgovarjajoče cilje. To ne pomeni samo tega, da so stopnje sedanjih vlaganj prenizke, da bi
zagotovile dopolnitev 'bazena' spretnosti, temveč tudi to, da je treba ponovno razmisliti, kaj se sploh
šteje kot vlaganje. Na splošno imajo socialni partnerji pomembno vlogo pri dogovarjanju in sklepanju

Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran 38

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________

sporazumov za sofinanciranje učenja za zaposlene in za proţnejše oblike delovne ureditve, ki bo
dejansko omogočala udeleţbo v izobraţevanju in usposabljanju. Vlaganje v človeške vire je tako tudi
vprašanje, kako omogočiti ljudem, da upravljajo svoje lastne 'ţivljenjske in učne portfelje' ter hkrati
širše prikaţejo učne doseţke vsem zainteresiranim. Ustvarjalen in inovativen pristop k vlaganjem v
človeške vire je integralni del razvoja učečih se organizacij; 3) Razvoj učinkovitih metod učenja in
poučevanja za vse ţivljenje: Ki pa same po sebi ne zadoščajo, temveč je potrebno zagotoviti tudi
optimalne okoliščine za nenehno vseţivljenjsko učenje za vse druţbene vloge v raznolikih vsebinah in
oblikah (lifelong in lifewide). Metode poučevanja, učenja in same okoliščine učenja se mora prilagoditi
zelo različnim interesom, potrebam in zahtevam, ne samo posameznikov, temveč tudi posebnih
interesnih skupin (op. avtorja - med katere spadajo tudi profili in poklici v turistični dejavnosti). To
pomeni izrazit premik k uporabniku usmerjenih sistemov učenja s prepustnimi ločnicami med
različnimi sektorji in nivoji. Informacijsko-komunikacijske tehnologije ponujajo velik potencial za
inovacije v metodah poučevanja in učenja, čeprav praktiki vztrajajo, da morajo biti te tehnologije vpete
v 'realen čas' in odnose med udeleţencem in učiteljem, če ţelimo, da so učinkovite. Nove metode
morajo tudi upoštevati spreminjajočo se vlogo tutorjev in učiteljev, ki jih od študentov loči razdalja in
čas. Nadalje, večina od tega, kar ponujajo naši sistemi izobraţevanja in usposabljanja, je še vedno
organiziranega in poučevanega tako, kot da se tradicionalni načini načrtovanja in organiziranja
ţivljenja niso spremenili ţe vsaj pol stoletja. Učni sistemi se morajo prilagoditi spreminjajočemu se
načinu, v katerem danes ţivijo in se učijo ljudje. To je še posebej pomembno za doseganje enakosti
med spoloma. Še vedno premalo vemo, npr., o tem, kako generirati produktivno samostojno učenje,
medtem ko se zavedamo, da je učenje pravzaprav druţbeni proces; kako prilagoditi učno okolje, da bi
lahko omogočili integracijo tistih s posebnimi potrebami; ali kakšen je lahko potencial mešanih skupin
za razvoj kognitivnih, praktičnih in socialnih spretnosti. Poučevanje kot profesionalna vloga se v
naslednjih desetletjih sooča z odločilno spremembo: učitelji in profesorji postajajo vodniki, mentorji in
posredovalci. Njihova vloga – in ta je ključnega pomena – je pomagati in podpirati udeleţence, ki,
kolikor je mogoče, skrbijo za lastno učenje. Sposobnost in zaupanje, da razvijaš in udejanjaš odprte in
participativne učne metode, bi tako morala postati bistveni del profesionalnih spretnosti za
izobraţevalce in vzgojitelje, tako v formalnih kot tudi v neformalnih učnih okoljih. Aktivno učenje
predpostavlja motivacijo za učenje, sposobnost kritičnega ocenjevanja in spretnosti vedenja o tem,
kako se učiti. Nenadomestljivo bistvo vloge učitelja je prav v tem, da neguje te človekove sposobnosti
za ustvarjanje in uporabo znanja. 4) Kakovostno ocenjevanje udeleţbe in doseţkov izobraţevanja: V
ekonomiji znanja, ki bo razvijala in uporabljala človeške vire v njihovi polnosti, je odločilen dejavnik –
ohranjanje konkurenčnosti. Prav zato je pomembno izboljšati poti, s katerimi razumemo in ocenjujemo
udeleţbo in doseţke, še posebej v neformalnem in priloţnostnem učenju. V teh okoliščinah so
diplome, certifikati in kvalifikacije pomembno priporočilo tako za delodajalce kot za posameznike na
trgu dela in v podjetjih. Povečane zahteve po kvalificirani delovni sili s strani delodajalcev in povečana
tekmovalnost med posamezniki, da bi pridobili in ohranili zaposlitev, vodi k veliko višjim zahtevam po
priznanem učenju kot kdaj koli poprej. V vseh drţavah EU je zaznati enako vprašanje, kako najbolje
modernizirati nacionalne sisteme in prakse certificiranja za nove pogoje gospodarstva in druţbe.
Sistemi izobraţevanja in usposabljanja ponujajo usluge posameznikom, delodajalcem in civilni druţbi
kot celoti. Zagotavljanje, da je učenje vidno in ustrezno priznano, je integralni element kvalitete uslug,
ki je zagotovljena. Za integrirano Evropo oboje, odprt trg dela in drţavljanske pravice do svobodnega
gibanja zaradi naselitve, študija, usposabljanja in dela v vseh drţavah članicah zahtevata, da so
znanje, spretnosti in kvalifikacije lahko razumljive in lahko 'prenosljive' po Uniji. Dragocen napredek je
bil doseţen v transparentnosti in medsebojnih sporazumih o priznavanju, še posebej na področju
visokega šolstva ter za regulirane in tehnične poklice. Absolutno pomembno je razviti visoko kvaliteten
sistem ugotavljanja in priznavanja predhodnega in izkustvenega učenja (Accreditaion of Prior and
Experiential Learning - APEL) in promovirati njegovo uporabo v različnih okoliščinah. Delodajalce in
tiste, ki sprejemajo v izobraţevanje in usposabljanje, je treba prepričati o vrednosti te vrste
certificiranja. Sistem APEL ocenjuje in priznava obstoječe znanje posameznika, spretnosti in izkušnje,
ki so pridobljene v daljšem obdobju in v različnih okoliščinah, vključujoč neformalne in informalne
(priloţnostne) okoliščine. Uporabljene metode lahko odkrijejo spretnosti in sposobnosti, za katere
posamezniki morda niti niso sami vedeli, da jih imajo in da jih lahko ponudijo delodajalcem. Sam
proces zahteva aktivno udeleţbo kandidata, ki ţe sam po sebi dviguje posameznikovo samozavest in
samopodobo. 5) Kakovosten sistem informiranja in svetovanja o učnih moţnostih: Za dvig
konkurenčnosti izobraţevalnih inštitucij v EU je potrebno zagotoviti enostaven dostop do kvalitetnega
informiranja in svetovanja o učnih moţnostih po vsej Evropi, skozi vse ţivljenje, za vse zainteresirane.
V preteklosti se je prehod med izobraţevanjem, usposabljanjem in trgom dela zgodil morda samo
enkrat v ţivljenju večine ljudi – v mladosti, ko so kot mladi zapuščali šolo ali univerzo, da so si poiskali
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Povečane moţnosti izobraţevanja naj bi prispevale k zmanjševanju široke mnoţice
nekvalificiranih delavcev, med katerimi je stopnja nezaposlenosti najvišja, k izboljšanju
socialnega in osebnega razvoja človeških virov.
Švedska znanstvenika na čelu nove generacije evropskih poslovnih gurujev K. J. Nordström
in J. Ridderstrale (2001)25 z Ekonomske fakulte v Stockholmu poudarjata, da je tekmovati z
drugimi danes mogoče le na osnovi znanja. Organizacija mora nenehno kombinirati različne
oblike znanja in jih povezovati na nove načine. Um in znanje sta najpomembnejše
proizvodno sredstvo ter edini tekmovalni dejavnik vsake druţbene skupnosti, vsake sodobne
organizacije. Iskati je zato potrebno ljudi z aktualnimi znanji, s ključnimi sposobnostmi, z
edinstvenimi zamislimi, na osnovi katerih lahko konkuriramo drugim. Moţgani se bojujejo

sluţbo, morda z enim ali dvema obdobjema poklicnega usposabljanja vmes. Danes bomo verjetno
lahko vsi potrebovali informacijo in nasvet o tem, 'kaj storiti potem', večkrat v ţivljenju in morda
popolnoma nenapovedano. To je sestavni del načrtovanja in izpeljevanja projekta ţivljenja kot
nenehnega procesa, kjer je plačano delo le ena izmed sestavin, ne glede na to, kako pomembna
morda je. Tehtanje opcij, sprejemanje odločitev gotovo zahteva ustrezne in točne informacije,
profesionalni nasvet pa lahko mnogokrat pomaga razjasniti misel. V takih okoliščinah je potreben nov
pristop, ki predvideva svetovanje kot nenehno dostopno sluţbo za vse in ki presega razlikovanje med
izobraţevalnim, poklicnim in osebnim svetovanjem ter sega po novi publiki. Ţiveti in delati v druţbi
znanja zahteva aktivne drţavljane, ki so motivirani v prizadevanjih za svoj osebni in profesionalni
razvoj. To pomeni, da se morajo sistemi, ki to zagotavljajo, preusmeriti od pristopa ponudbe k pristopu
povpraševanje, s tem da postavijo potrebe in zahteve uporabnikov v središče svojega zanimanja.
Prihodnjo vlogo profesionalcev v svetovanju je mogoče opisati kot 'posredništvo'. Z interesi klienta v
ospredju bo 'svetovalni posrednik' sposoben uporabiti in pripraviti široko paleto informacij, da bi mu
lahko pomagal pri odločitvi za najboljšo smer delovanja v prihodnosti. Na ICT/internetu temelječi viri
informacij in diagnostičnih pripomočkov odpirajo nova obzorja za izboljšanje vrste in kvalitete
usmerjanja in svetovanja. To lahko obogati in razširi vlogo strokovnjaka, vendar ga ne more
nadomestiti. Samo po sebi je umevno, da morajo biti take sluţbe dostopne lokalno. Svetovalci morajo
poznati osebne in druţbene okoliščine tistih, katerim je namenjeno informiranje in svetovanje, ravno
tako pa morajo poznati razmere na lokalnem trgu dela in potrebe delodajalcev. Usluge usmerjanja in
svetovanja morajo biti tesneje povezane z mreţami sorodnih osebnih, socialnih in izobraţevalnih
sluţb. To bo omogočalo zdruţevanje specifičnega znanja, izkušenj in virov. Usmerjanje in svetovanje
je bilo tradicionalno zagotovljeno kot javna sluţba in v začetku zasnovano kot pomoč pri začetnem
prehodu med šolo in trgom dela. V zadnjih tridesetih letih so se sluţbe, temelječe na trgu, razrasle in
razmahnile, še posebej za tiste z visokimi kvalifikacijami. V nekaterih drţavah članicah so mnoge
sluţbe za usmerjanje in svetovanje, popolnoma ali delno privatizirane. Tudi podjetja sama so začela
vlagati v svetovalne sluţbe za svoje zaposlene. Vseeno pa ostaja odgovornost javnega sektorja, da
pripravi dogovorjene minimalne standarde kvalitete in opredeli upravičence. 6) Učinkovit dostop do
vseţivljenjskega učenja: Priloţnosti za vseţivljenjsko učenje je potrebno zagotoviti kot je le mogoče
blizu učečim in ga podpreti z IC tehnologijo, kjer je primerno. Učenje se za večino ljudi, od otroštva do
starosti odvija lokalno. Lokalne in regionalne oblasti so tiste, ki bodo zagotavljale potrebno
infrastrukturo za dostop do vseţivljenjskega učenja, vključno z otroškim varstvom, prevozom in
socialnim skrbstvom. Aktiviranje virov regionalnih in lokalnih oblasti v podporo vseţivljenjskemu
učenju je zato bistveno. Prav tako imajo v lokalnem okolju svoje najmočnejše korenine organizacije in
zdruţenja civilne druţbe. Te imajo ogromno znanja, vedenja in izkušenj o skupnostih, katerih del so.
Na splošno „noč in dan“ in „vedno blizu“ dostopne učne usluge – vključno z „on-line“ učenjem,
omogočajo vsakomur, da najbolje izkoristi svoj čas za učenje, ne glede na to, kje fizično je v danem
trenutku. (op. avtorja – čeprav mestna okolja prekipevajo od učnih priloţnosti vseh vrst, je prav tako
potrebno zagotoviti razvoj kadrovskih virov zunaj njih. To zahteva reorganizacijo in ustanavljanje učnih
centrov na lokacijah, ki so lahko dosegljivi skupinam turističnih delavcev). (www.linux.acs.si)
25
Njuna knjiţna uspešnica “Funky Business” je po mnenju Petersa in Warda, dveh priznanih
ameriških strokovnjakov na področju upravljanja organizacijskih sprememb in vodenja, »šablonska
biblija« o sodobni poslovni filozofiji, ki čeprav napisana v značilnem »bestsellerskem jeziku«, odraţa
utemeljeno, poučno, inspirativno in izzivalno perspektivo.
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proti moţganom. Poslovni uspeh je plod zdruţevanja moţganov, zato je potrebno ustvariti
razmere, ki podpirajo kopičenje moţganov in ne njihovega bega. V svetu moţganov je
potrebno spremeniti definicijo izobraţevanja in usposabljanja. Izobraţevanje mora biti
neprekinjeno in vseţivljenjsko. Sluţba mora postati »študentsko naselje«. Po opaţanju
Nordströma in Ridderstrale-a, mnoge organizacije ţe uvajajo študijske dopuste za svoje
najpomembnejše zaposlene. Delojemalec si lahko vzame dopust za izpopolnjevanje svojega
znanja. Spremenjene izobraţevalne potrebe bodo kot pravita avtorja pripeljale do drugačnih
izobraţevalnih inštitucij. Prepričana sta, da je prihodnost zunaj študentskih naselij. Podjetja
ustanavljajo svoje »univerze« za izobraţevanje jutrišnjih vodilnih delavcev. Ocenjujeta, da je
po svetu ţe kakšnih 1.200 tovrstnih univerz, ki pokrivajo praktično vse panoge. Učiti se je
potrebno na delovnem mestu. Okuţiti se moramo z znanjem in potem okuţiti še druge. Ni
razlike med učenjem, delom in ţivljenjem; vse troje se je zlilo.
Vsaka organizacija, ki ţeli uspeti mora biti učeča se organizacija. Za Burkea (2002) učeča se
organizacija ne pomeni le seštevka posameznikov, ki se učijo, temveč predstavlja
organizacijsko kapaciteto za spremembe, izboljšuje zmoţnosti posameznika, istočasno pa
tudi spreminja organizacijsko strukturo, kulturo, vključuje splošno participacijo tako
zaposlenih kot uporabnikov ter promovira sistematično razmišljanje in gradi spomin
organizacije. Takšna organizacija mora po Nordströmu in Ridderstralu (2001) povečati
stopnjo prenosa in pretvorbe znanja, kar se začne s prerazporejanjem znanja po vsej
organizaciji prek vzvodov. Znanje se premakne z individualne na skupinsko in organizacijsko
raven. Posamezni deli morajo biti sposobni odsevati celoto. Potrebno je skrajšati čas med
spoznanjem in dejanskim rezultatom. Ključna poslovna konkurenčna prednost je zmoţnost
organizacije, da se uči in to znanje čim prej pretvori v dejanja. Ustvarjanje takšne
organizacije opozarjata Nordström in Ridderstrale veliko stane: vlaganje v informacijsko
tehnologijo, več potovanj, premestitve ključnih ljudi itd. Bolj pomembno se je vprašati, ali si
organizacija lahko ne privošči vlagati v oblikovanje učeče se organizacije. Organizacija zbira
znanje izobraţencev in izvrstnih timov. Osnova za uveljavljanje koncepta učeče se
organizacije je odkrito sporazumevanje in izmenjava mnenj v celotni organizaciji (in zunanji
mreţi), ki postaja temelj učeče se organizacije za razvoj specifičnih, novih veščin, ki jih
morajo nujno razviti managerji nove dobe. Ena takih je stalno osebno izpopolnjevanje,
proces torej, ki ni nikoli končan. Poudarek je na sistemskem mišljenju. Poudarjajo se relacije,
procesi ne pa objekti. Subjekt (opazovalec) in objekt (opazovano) sta neločljivo povezana v
procesu opazovanja. V učečih se organizacijah je to potrebno upoštevati. Kartezična delitev
na duh in materijo je tako končno preseţena.

3.2 Temeljne slabosti človeških virov na področju turizma v
Sloveniji danes
Med glavnimi slabosti na področju človeških virov v turizmu v Sloveniji danes lahko omenimo
pomanjkanje veščin in znanj, visoko fluktuacijo zaposlenih, nizko izobrazbeno strukturo
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zaposlenih v turizmu (visoko izobraţeni kadri imajo najslabši deleţ med vsemi gospodarskimi
dejavnostmi), razkorak med izobraţevalnimi programi in omejenim praktičnim
usposabljanjem v turističnih podjetjih, razkorak med programi izobraţevanja in usposabljanja
ter potrebami gospodarstva, pomanjkanje kakovostnih programov usposabljanja in
izobraţevalnih programov na vseh nivojih turistične dejavnosti, nekonkurenčne nagrade in
slabe delovne pogoje, neprepoznavanje dolgoročnih koristi človeških virov nasproti
kratkoročnim prioritetam, upadanje interesa za delo v turizmu (še zlasti je majhen interes
mladih za izbor poklicev v gostinstvu) in pogosto nerazumevanje lokalnega prebivalstva o
priloţnostih, ki jih ponuja turizem njihovemu okolju. V tem kontekstu se zdi nova paradigma
opcije razvoja človeških virov v turizmu bistvenega pomena.
Razvoj človeških virov je odgovornost vseh javnih in zasebnih partnerjev ter civilne druţbe s
področja turizma. Med njimi se mora vzpostaviti partnerstvo na področju načrtovanja,
oblikovanja in izvajanja izobraţevanja in usposabljanja kadrov. Politika razvoja človeških
virov mora tako nastati kot konsenz vseh ključnih partnerjev in sicer predstavnikov
turističnega gospodarstva – delodajalcev, zaposlenih v turizmu lokalne skupnosti,
izobraţevalnih inštitucij in subjektov civilne druţbe na področju turizma.
Slovenska strategija turizma kritično govori o managerski nesposobnosti v večjih turističnih
organizacijah, ki je posledica slabe usposobljenosti slovenskega turističnega managementa
in posledično nerazvitih modernih managerskih sistemov. (Mihalič, www.ds-rs.si).

3.3 Izobraţevanje in usposabljanje človeških virov v turizmu
»Istočasna procesa globalizacije (svetovne soodvisnosti) in individualizacije (osebne
enkratnosti) postavljata še posebej pred turizem, zahtevo po vedno bolj kompleksnem
(celovitem) in hkrati individualiziranem proizvodu. Zato potrebe po novih znanjih stalno
naraščajo.26 (Tkalčič, 2002: 68)
Izobraţevanju za področje turizma narekujejo tempo spremembe na turističnem trgu,
napredek informacijske tehnologije in druga nova znanja. Turizem je multidisciplinarno
področje, zato je izobraţevanje zanj kompleksno. Stalne spremembe tako na turističnem trgu
kot v globalnem gospodarstvu vodijo v permanentno izobraţevanje, ki se mora nadaljevati na
delovnem mestu. Čedalje večjo potrebo po izobraţevanju oz. razvijanju znanja v turistični
dejavnosti lahko strnemo v naslednje razloge: 1) večji razvoj v gospodarstvu nasploh, nova
znanja, razvoj informacijske tehnologije, novi delovni procesi, ki zahtevajo v turistični
dejavnosti čedalje več dela, temelječega na znanju, 2) čedalje večja konkurenca v turistični
dejavnosti, ki zahteva inovativnost in uporabo vedno novih znanj, 3) večja kapitalska

26

Zlasti potrebe po konceptualnih in integralnih znanjih na različnih področjih in ravneh. Poleg visoke
tehnologije in poslovnih ter organizacijskih znanj, postajajo vedno bolj pomembne zlasti socialne in
komunikacijske spretnosti.
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intenzivnost turističnih podjetij z razvojem zahteva kvalitetno poslovodenje turistične
infrastrukture, kar izhaja tudi iz izobraţevanja, 4) vedno večje povpraševanje po kvalitetnih
turističnih storitvah, ki je spodbudilo razvoj proizvodnih tehnologij in metod v turistični
dejavnosti. Uporaba novih metod in tehnologij ni moţna brez dodatnega izobraţevanja,
izpopolnjevanja in usposabljanja kadra v turistični dejavnosti ter obenem modifikacije ţe
obstoječih programov izobraţevanja za omenjeno ciljno skupino.
Pomembnost turistične panoge v sodobnih svetovnih gospodarskih trendih je povzročila, da
so se programi izobraţevanja, usposabljanja in izpopolnjevanja za turistično dejavnost začeli
pojavljati tudi v drţavah, ki nimajo tradicije s turizmom. To potrjuje dejstvo, da je razvoj
turistične industrije v posamezni drţavi odvisen od kvalitete in moţnosti poklicnega
izobraţevanja o turistični stroki.
Zaradi zavedanja, da imajo majhna podjetja v vseh drţavah Evropske skupnosti glavno vlogo
v razvoju turističnega sektorja, se povečuje število izobraţevalnih ustanov, ki ne samo
vzdrţujejo, ampak tudi dodajajo nove poklicne veščine posameznim poklicem in profilom v
turistični dejavnosti. Poseben poudarek je zaznati pri nadaljevalnem usposabljanju za tisto
skupino managerjev, ki vodijo majhna in srednje velika turistična podjetja.
Velika turistična podjetja imajo svoje lastne šole in programe izobraţevanja, ki posegajo v
njim lastne specifičnosti dela. Namen investicij podjetij v usposabljanje ni le izobraţevanje
ljudi za splošne ali za podjetje specifične procese, ampak v ustvarjanju za podjetje
specifičnih standardov, vrednot in kulture ter specifičnih poslovnih formul – kot v primeru
McDonald's-ove hamburger univerze (Burton-Jones,1999).
Ivančič (2005: 3) stanje intelektualnega kapitala27 na področju turizma za zdaj še ocenjuje
kot slabo. Ocenjuje, da podjetja zelo malo ali nič ne vlagajo v intelektualni kapital svojega
kadra. Po večini nimajo izdelanih letnih načrtov izobraţevanja vodstvenih kadrov, redko se
odločajo, da omogočijo zaposlenim izobraţevanje, seminarje, motivacijske delavnice.
Sistemski pristop izobraţevanja v turizmu ni razvit le na ravni podjetij, temveč tudi na ravni
destinacij in na ravni nosilcev izobraţevalnih programov za turizem. Prav tako na nacionalni
ravni v slovenskih turističnih organizacijah ni pobude za razvoj skupnih pilotskih projektov
27

“Pojem vključuje človeški kapital (znanje, motiviranost, sposobnosti, lastnosti), socialni kapital
(partnerstva, mreţa odnosov), informacijsko podporo, dokumente, postopke ter industrijsko lastnino.
Lahko ga je razumeti kot skupni sklad znanj, sposobnosti in lastnosti posameznikov, ki ustvarjajo
strateško prednost podjetja. Dejavnosti v zvezi z intelektualnim kapitalom, ki jim v podjetjih posvečajo
največ pozornosti, se večinoma nanašajo na načrtno izobraţevanje kadrov (izdelava načrta
izobraţevanja, ki temelji na ugotovitvah o veljavnem in potrebnem znanju, vlaganje v razvoj in
raziskave, informacijsko tehnologijo, obseţno izobraţevanje vseh zaposlenih in spodbujanje razvejane
mreţe odnosov.2 www.finance.si/25403
Gre za strukturo različnih elementov, pri čemer utemeljitelji niso enotni glede neke unificirane
definicije, iz katere bi potem izhajali. Edina skupna točka, v kateri se strinjajo prav vsi, je da je temeljni
sestavni del strukture intelektualnega kapitala človeški kapital (znanje, sposobnosti, izkušnje, veščine,
kompetence, motivacija, intelektualne spretnosti posameznih zaposlenih). Nekateri kot drugi element
navajajo strukturni kapital (podporne funkcije, procesi, organizacija, notranja struktura podjetja).
www.zaposlitev.net/delo.php?
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izobraţevanja. Mnogo preskromna so prizadevanja za pridobivanje nepovratnih sredstev za
potrebe izobraţevanja zaposlenih, katere Evropska unija sofinancira v višini 40%.«

3.3.1 »Veter« naglih sprememb v izobraţevanju za turizem
Izobraţevanje za turizem, ki je postalo popularni del izobraţevalnega repertoarja, doţivlja v
relativno kratkem času precejšnje radikalne spremembe. Razvilo se je v resno področje
akademskega študija, pojavljajo se potrebe po nadaljnji pozornosti pri razvoju
interdisciplinarnega znanja. Samo na ta način trdi Airey (2002), lahko to študijsko podočje
razvije svojo identiteto, namesto da je turizem samo aplikacija drugih disciplin.
Izobraţevanje na področju turizma sega v Evropi in v Zdruţenih drţavah Amerike v dvajseta
leta prejšnjega stoletja, ko se je pojavljalo v sklopu socialnih ved, medtem ko je turizem
predmet raziskovanja šele zadnjih štirideset let. Toliko časa je tudi minilo, odkar je postal
samostojno področje proučevanja. Airey (2005) spremlja, da ob nenehni rasti turizma v
zadnjih 60-tih letih, vzporedno ves čas narašča tudi deleţ novo registriranih izobraţevalnih
programov turizma (ob tem vendarle poudarja, da rast turizma sama po sebi še ne pojasni
ekspanzije turističnih izobraţevalnih programov). Posebej je pravi to razvidno na primeru
Velike Britanije28, kjer gre za več kot 700 % rast izobraţevalnih programov turizma na
univerzitetni ravni od konca štiridesetih let prejšnjega stoletja, čeprav se podobno strme
stopnje rasti pojavljajo tudi na drugih stopnjah izobraţevanja v turizmu v ostalih delih sveta.
Busby (2005) je odkril kar 950 študijskih programov v Veliki Britaniji, ki v nazivu vsebujejo
besedo »turizem«. Poroča, da je bilo v drţavi leta 2003 akreditiranih več kot 600 programov
turističnega managementa. Po podatku Hannama in njegovih sodelavcev (Hanam et. al,
2004) je obstajalo leta 2004 na otočju 295 podiplomskih turističnih predmetov na 49-tih
visokošolskih zavodih. Po podatkih Aireya je obiskovalo visokošolski program turizma v
Veliki Britaniji leta 1972 dvajset študentov, medtem ko danes to smer študija letno izbere več
kot 4.000 študentov. K povečanemu interesu za študij turizma je pripomogla povečana
brezposelnost, zaradi katere so bodoči študenti postali mnogo bolj osveščeni glede
potencialov pri zaposlovanju, ko so se odločali za smer študija (rastoči turistični sektor je
začel nuditi dobre zaposlitvene priloţnosti), ter dejstvo, da je študij turizma v primerjavi s
številnimi drugimi pogosto cenejši in dostopnejši tudi v drugih pogledih.29

28

Kot poroča Airey (2002), ima Velika Britanija obširno podporno strukturo za izobraţevanje v turizmu
- Zvezo turističnih učiteljev in trenerjev (ATTT – Association of Tourism Teachers and Trainers), Zvezo
za turizem v visokem izobraţevanju (ATHE – Association for Tourism in Higher Education),
Raziskovalno mreţo za turizem in prosti čas (TOLERN – the Tourism and Leisure Research Network).
Vsi ti akterji delajo na tem, da ponudba in kakovost izobraţevanja za turizem narašča oz. se izboljšuje.
Zunaj Velike Britanije gre za podobno vrsto organizacij, npr.: The Travel Research Association (TTRA)
v Severni Ameriki, the Association Internationale d'Experts Scientifiques du Tourisme (AIEST) v
Evropi in ATLAS s podruţnicami povsod po svetu. Prav tako je sedaj mogoča nadaljnja specializacija
učiteljev za turizem. Ocenjuje se, da ima Velika Britanija 430 specializiranih učiteljev za turizem v
visokem šolstvu.
29
Kot poudarja Ladkin (2002) je potrebno raziskati odnos med izobraţevanjem in zaposlovanjem v
turizmu. Splošne razprave o odnosu med izobraţevanjem in zaposlovanjem so se razširile kot rezultat
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Rast organizacij, ki so se odzvale na potrebe turistov (potovalne agencije, hotelske
korporacije, letalske druţbe itd.) v kombinaciji s profesionalizacijo turističnih ponudnikov je
igrala vlogo pri spodbujanju nastajanja izobraţevalnih inštitucij, ki so se soočile z zahtevami
in priloţnostmi delodajalcev na področju turizma. Povečan obseg turističnega poslovanja je s
seboj prinesel vrsto pozitivnih in negativnih posledic – od ekonomskih koristi do socialnih in
okoljskih problemov, ki so predstavljali izziv visokošolskim pedagogom – skoraj brez izjeme
sprva le ekonomistom in geografom, da bi poglobili razumevanje in pojasnili vidike tega
pomembnega svetovnega fenomena. Danes se izobraţevalni programi na področju turizma
ne razvijajo le pod njihovim vplivom, temveč jih sooblikujejo tudi antropologi, psihologi,
arheologi in drugi. Povečano zanimanje strokovnjakov različnih disciplin za turizem dokazuje
široka mnoţica knjiţnih izdaj in znanstvenih revij, ki obravnavajo najrazličnejše vidike
turizma. (Airey, 2005) Samo v Veliki Britaniji danes izhaja 40 tovrstnih specialističnih
znanstvenih revij, na knjiţnih policah pa je nekaj sto knjig o turizmu v različnih jezikih. Tribe
(2005) je v mednarodni bazi povzetkov doktorskih disertacij preveril, koliko disertacij je
povezanih z izobraţevanjem v turizmu. Od leta 1987 do leta 2000 je zasledil 29
severnoameriških doktorskih disertacij na to temo. Slušatelji so v zadnjem času zato lahko
opazili velik razvoj zakladnice znanja. Bolj kot neizmeren porast revij, priročnikov, knjig je
pomemben porast novih področij znanj, ki prispevajo k razumevanju turizma.

Po Aireyu (2002) je bilo izobraţevanje za turizem v visokem šolstvu npr. v Veliki Britaniji
dobro dokumentirano v literaturi (število vpisov v študijske programe, število učiteljev,
mnoţina raziskav in revij itd.). Manj dobro je bil po oceni avtorja dokumentiran vpliv, ki ga je
ta rast imela na naravo in vrsto turističnega izobraţevanja.
Kot ugotavljata Lees, 2002 in Brennam et al., 2004 (v Hannam, 2004) evropska dimenzija
zaposljivosti v turizmu ni dovolj raziskana.
Brown in Hesketh (2004) sta prepričana, da je zahteva po visoko usposobljenih, visoko
plačanih delih v turizmu pretirana, čeprav je turizem splošno prepoznan kot sektor, ki
potrebuje bolj usposobljene delavce. Preprosto ni dovolj dobrih sluţb. Vprašati se je
potrebno, ali je dejansko dovolj delovnih mest, ki zahtevajo visoko usposobljenost v turistični
industriji za vse visoko usposobljene diplomante, ki prihajajo iz šol, razen mest, ki jih
zapolnijo ob napredovanju ali upokojevanju ţe zaposlenih delavcev, kar tudi vzdrţuje trenutni
status quo. To je pomembno dejstvo. Če bi zaposlitveno trţišče preplavili s turističnimi
diplomanti, bi potencialno ti končali z nizkimi plačami in potencialno podzaposleni. Potrebno
bi bilo opraviti raziskavo – ali obstaja v evropskem prostoru dovolj visoko kvalificiranih
delovnih mest v turističnem sektorju za visoko usposobljene postdiplomante.
kritike industrije, da izobraţevalni programi ne odgovarjajo potrebam turistične industrije.
Zagotovljenega ni dovolj nadaljevalnega izobraţevanja za tiste, ki ţe delajo v potovalni in turistični
industriji. Po drugi strani po mnenju Fayos-Solá (1996) izobraţevalne ustanove in pobudnike
usposabljanj še vedno vodi bolj intuicija in inercija, kot pritisk okoliščin in realne ter predvidljive
potrebe turističnega sektorja. Razumevanje trga dela je središčnega pomena za razumevanje
izobraţevanja, poklicne poti in mobilnosti v tej industriji.
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Visokošolske izobraţevalne inštitucije morajo upoštevati tako karierne aspiracije študentov,
kot to, da so diplomanti, ki pri njih diplomirajo ustrezno pripravljeni na zahteve nenehno
spreminjajočega se trga dela. Karierno svetovanje morajo integrirati v kurikulum, da bi
študente pripravili za uspešen prehod v zaposlitev, v nadaljni študij, ter za učinkovito
kasnejše vodenje njihove kariere. Karierno svetovanje mora tako postati del mainstreama
akademskega poslovanja visokošolskih inštitucij. (QAA, 2001)
Prepoznani morajo biti trije pomembni vidiki zaposljivosti. Prvi je vloga osebnega razvojnega
planiranja, ki mora biti integrirana v program za vse študente, drugi je vloga refleksije
(posebno reflektivnega pisanja in razmišljanja). Tretji je vloga priloţnosti delovnih izkušenj.
(Moon, 1999; Knight in Yorke, 2004 v Hannam, 2004).
Od diplomantov se pričakuje čedalje večja fleksibilnost zaradi naraščajočega števila
izkušenih sprememb kariere skozi ţivljenje mnogih ljudi, naraščanja deleţa kratkoročnejšh
pogodb o zaposlitvi, dela z nepolnim delovnim časom, odpuščanja oz. krčenja kadrov ter
dela na domu. Po Van der Heijdenu (1996 v Hannam et al., 2004) morajo postati fleksibilni
eksperti, ki jih z eno besedo imenuje »flexperti«.
V vsakdanu je resda samo manjšina študentov sposobna dobiti zaposlitev, ki je neposredno
povezana z njihovim študijskim programom. Študenti izberejo študijski program na osnovi
notranjega interesa za predmete, namesto da bi izbirali glede na to ali jih bo program
pripravil na zaposlitev ali ne. Vendar se ta trend spreminja, ko študentje ob vstopu v študij
več razmišljajo tudi o svoji karieri.
Kot ugotavlja Lees, 2002 (v Hannam, 2004) so postdiplomanti redkeje zaskrbljeni glede
razvoja svojih zaposlitvenih veščin in lastnosti. Zdi se, da se jih eksplicitno ne spodbuja k
razmišljanju o kariernem razvoju.

3.3.2 Programi izobraţevanja in poklicnega usposabljanja na področju gostinske in
turistične dejavnosti v Sloveniji
Turistična industrija potrebuje mnogo večje število izobraţenih in usposobljenih, motiviranih
in kreativnih ljudi, ki bodo delali v potovalnih agencijah, hotelih in restavracijah, kongresnih in
športnih centrih, igralnicah in zabaviščih, na računalniških informacijskih sistemih, v
transportnih podjetjih ipd. Vlaganje v človeške vire v slovenski turistični dejavnosti, ki do
danes ni bilo sistemsko in usmerjeno v konkretne cilje, temveč razdrobljeno in nepovezano
med samimi subjekti v turistični dejavnosti, prav gotovo pomeni zanjo največji rezervni
potencial.
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Potokar in Jug (2003) obravnavata vlogo in pomen sodobne politike managementa
izobraţevanja kadrov za potrebe turizma v relaciji s trendi druţbe znanja (Knowledge based
society). »V okviru sodobne politike managementa izobraţevanja kadrov za potrebe turizma
danes govorimo predvsem o permanentnem izobraţevanju, izpopolnjevanju in
usposabljanju. Sam proces permanentnega izobraţevanja v organizaciji lahko definiramo kot
mreţo dogodkov in aktivnosti za razvoj individualnih sposobnosti ljudi (Kavran - Florjančič,
1992: 81). Temeljna načela oz. vodila, ki so pomembna v procesu učenja (izobraţevanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje30) v organizaciji so naslednje (Greenlaw - Kohl, 1986: 191):
motivacija, individualne razlike, omejitveni tokovi učenja, znanje, rezultati učenja,
vzdrţevanje pridobljenega znanja, prenos znanj oz. učenja ter memoriziranje«. (Potokar,
Jug, 2003: 91)
Temeljne spremembe na področju izobraţevanja kadrov, ki jih prinaša tudi management v
turizmu in s katerim je zaznamovan sodobni turizem na splošno, so predvsem naslednje: a)
upoštevanje ne le potreb podjetij in ustanov, ki se neposredno ukvarjajo s turistično
dejavnostjo, temveč tudi individualnih potreb kadrov, ki so zaposleni in delajo v turizmu; b)
velika prizadevanja in usklajevanja potreb turističnih podjetij z individualnimi potrebami
turistov; c) sistematično vzpodbujanje permanentnega izobraţevanja na področju turizma; d)
usposabljanje za samostojno učenje; e) vzpostavljanje sistemov kontinuiranega učenja in
učinkovitega prenosa znanj s področja turizma; f) usposabljanje za pravilno difuzijo znanja s
področja turizma; g) izpostavljanje interdisciplinarnosti znanj; h) usposabljanje za
obvladovanje sprememb in hitro prilagajanje le-tem; i) odpravljanje psihosklerotičnih stanj
(»uspavanje na pridobljenem znanju«) ter predvsem j) izobraţevanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje za prihodnost.« (ibid.: 92)
Izobraţevanje v turizmu mora biti korak pred turistično industrijo z novimi tehnologijami,
inovacijami in izboljšavami. Turistična industrija potrebuje profesionalne sodelavce. »Danes
ni več dovolj izobraţevanje glede na trenutne potrebe in ţelje v turizmu. V spremenljivem
okolju je potrebna ofenzivna strategija tudi na področju izobraţevanja kadrov za potrebe
turizma, zato moramo poskušati predvideti prihodnje spremembe ter s tem tudi prihodnje
izobraţevalne potrebe. Le s tovrstno pravočasno pripravo bomo lahko uspešni in
konkurenčni, v nasprotnem primeru pa nam ostane le strategija posnemanja, ki rezultira v
večnem zaostanku za konkurenti. (ibid.: 93)

30

»Pri tej postavki je prvenstveno potrebno opredeliti razliko in povezanost med izobraţevanjem,
izpopolnjevanjem in usposabljanjem kadrov. Izobraţevanje je dolgotrajen in načrten proces razvijanja
posameznih znanj, sposobnosti in navad. Glede na cilje in vsebino lahko izobraţevanje, z določenimi
zadrţki, delimo na splošno in strokovno. Izpopolnjevanje vključuje procese dopolnjevanja,
spreminjanja in sistemiziranja ţe pridobljenega znanja, spretnosti navad in razvitih sposobnosti. Z
organiziranim izpopolnjevanjem omogoča organizacija zaposlenim, da vso delovno dobo osveţujejo,
dopolnjujejo, širijo in poglabljajo svojo izobrazbo. S pojmom usposabljanje oz. strokovno
usposabljanje pa označujemo proces razvijanja tistih človekovih sposobnosti, ki jih posameznik
potrebuje pri opravljanju nekega konkretnega dela v okviru določene dejavnosti« (Jereb, 1998: 177).
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Proučevanje turizma kot interdisciplinarne in multidisciplinarne vede ter raziskovalno delo
vezano nanj je v Sloveniji komaj na začetku svoje poti. Po prvih začetkih kvalitetnega
znanstvenega in strokovnega dela na področju turizma, vendar ţal le v omejenem obsegu,
na UL Ekonomski fakulteti v Ljubljani, na UM Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru in na
UM Fakulteti za organizacijske vede v Kranju se je v zadnjih desetih letih (1997 – 2007)
razvila sorazmerno močna strokovna in raziskovalna skupina na UP Turistici v Portoroţu.
Primanjkljaj turistično visoko izobraţenih kadrov v turističnem gospodarstvu je odraz tudi
pomanjkljivega sistema izobraţevanja za to področje. Ta primanjkljaj se kaţe posledično tudi
v učiteljski strukturi pri strokovnih predmetih v srednjih gostinskih in turističnih šolah, kjer
večino učiteljev stroke predstavljajo učitelji s srednjo in kvečjemu z višjo izobrazbo. V
obdobju zadnjih desetih let so bili opravljeni pomembni koraki v smeri posodabljanja
obstoječih in razvoja novih izobraţevalnih programov tako na visokošolski kot tudi na
višješolski in srednješolski ravni. Pregled stanja v izobraţevalni sferi na področju gostinstva
in turizma31, ki smo ga opravili, nam to potrjuje. Korenite spremembe na vseh ravneh so bile
spodbujene zlasti z uresničevanjem bolonjskeg procesa na področju izobraţevanja.
Strokovno izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje za potrebe turističnega sektorja je
v večini drţav Evropske Unije dobro organizirano, saj pokriva vse tri turistične subsektorje:
gostinstvo, potovalne agencije in javni – promocijski subsektor, kakor tudi vse ravni
zahtevnosti strokovnih znanj in spretnosti. Slovenski sistem izobraţevanja za turizem je bil
do študijskega leta 1995/96 oziroma 1996/97 nepopoln, ker je omogočal strokovno
izobraţevanje le na srednji poklicni in srednji strokovni ravni. Leta 1995/96 je pričela delovati
Visoka šola za hotelirstvo in turizem v Portoroţu (danes UP Turistica), 1996/97 Višja
strokovna šola za gostinstvo in turizem na Bledu, dve leti kasneje pa še Višja šola za
gostinstvo v Mariboru. Tako je bil sistem strokovnega izobraţevanja dejansko zaokroţen,
njegova nadgradnja na podiplomski ravni (magistrski študijski program Turizem), ki ga je
pripravila Turistica – Visoka šola za turizem, Univerza na Primorskem pa se je začel izvajati
pred dvema letoma (2004). Veliko bolj problematično je področje strokovnega
izpopolnjevanja in usposabljanja, kjer ne moremo govoriti o sistemu in še manj o njegovi
takšni ali drugačni kakovosti. Leta 1997 smo rezultate Primerjalne analize devetih drţav EU
(Guerra in Peroni 1994) primerjali s slovenskim turističnim izobraţevalnim sistemom in
slovenskimi predpisi s področja minimalnih kadrovskih zahtev dejavnosti turističnega
sektorja. Pri nastanitevnih gostinskih obratih je primerjava pokazala, da ni bilo velikih razlik
pri trajanju izobraţevanja kadrov, povsem drugače pa je bilo pri zahtevah glede njihove
strokovne usposobljenosti. Pri zasedbi delovnih mest so le dve do tri drţave EU (od osmih
obravnavanih) obvezno zahtevale dokazila o splošni in strokovni izobrazbi (pri drugih je bilo
dokazilo priporočljivo). V nasprotju s tem je Slovenija do leta 2005, ko je bil sprejet Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu (UL RS, 101/05 in UL RS 60/07) strogo
zahtevala določeno stopnjo in strokovno usmeritev izobrazbe, pri tem pa za nekatera dela in

31

Gostinstvo in turizem obravnavamo skupaj, saj je gostinstvo pomemben del turizma, ki predstavlja
neposreden stik tako z domačimi kot tujimi gosti. Največji deleţ zaposlenih v turizmu predstavljajo
delavci, ki so zaposleni v gostinstvu.
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naloge (poklice) ni imela ustreznega izobraţevanja oziroma verificiranega programa
strokovnega izpopolnjevanja (primer: hotelska gospodinja).

Tabela 3.1 Primerjava izobraževanja in izpopolnjevanja kadrov za potrebe gostinstva,
potovalnih in turističnih agencij ter javnega/promocijskega subsektorja
EU
Profil
delavca

trajanje izobr. v letih

SLO
obvezno dokazilo

splošna
izobrazba

trajanje izobr. v letih

obv.dokazilo

splošno

strokovno

spl.
izobr.

strok.
izobr.

splošno

strokovno

O

P

N

O

P

N

direktor

10,4

4,2

5

3

0

4

3

1

8 – 16

4/8 - 0

O

P

vodja recepcije

10,2

2,6

3

4

-

3

5

0

8 – 14

4/6 - 0

O

O

receptor

9,2

2,5

2

5

-

2

6

0

8 – 14

4-0

O

O

hotel. gospodinja

8,6

2,7

1

5

2

2

4

1

8 – 12

5-1

O

O

F&B manager

9,8

3,7

2

5

-

3

5

0

8

5-8

O

O

vodja kuhinje

8,6

4,6

2

4

-

3

5

0

8

3-5

O

O

vodja streţbe

8,9

4,5

2

5

-

3

5

0

8

3-5

O

O

sommelier

8,3

4,2

1

4

-

2

4

-

8

4-5

O

O

kuhar

8,3

3,2

2

4

-

2

6

0

8

3-4

O

O

natakar

8,3

3,0

2

4

-

2

6

0

8

3-4

O

O

direktor

11,7

3,2

3

5

0

4

2

1

8-14/16

6/8-0

O

P

vodja prodaje

10,1

3,3

2

6

0

2

6

0

8-14/16

6/8-0

O

P

prodajni
referent/agent

9,4

3,0

1

7

0

1

7

0

8-12

4-2

O

P

vodja razv.proizv.

10,7

3,3

2

6

0

2

6

0

8-14/16

6/8-0

O

P

org. ref. (sodel.)

9,2

3,0

1

7

0

1

7

0

8-12

4-2

O

P

turist. vodnik

11,2

2,4

3

5

0

4

2

1

8-12

4-0

O

O

turist. spremljev.

11,4

1,7

3

4

1

3

3

2

8-12

4-0

O

O

dir. tur. urada

11,3

4,2

5

3

0

2

4

1

8-16

8-0

P

P

vodja mktg. in

11,2

4,2

3

5

0

4

3

1

8-16

8-0

P

P

podj. svet. v tur.

10,8

5,0

1

4

-

-

4

1

8-16

8-0

P

N

vodja tur. proj.

11,3

4,8

2

5

-

1

4

1

8-16

8-0

P

N

prof.kongr.organ.

10,6

3,5

2

6

0

1

7

0

8-16

8-0

P

N

načrt.počit.aktiv.

11,6

1,3

1

6

-

1

4

2

8-12

4-0

P

N

animator

10,7

0,8

3

4

-

2

2

3

8-16

4-0

P

N

strokovna
izobrazba

GOSTINSTVO
Nastan. obrati

Prehram. obrati

POT. IN TUR.
AGENCIJE

JAVNI/PROM.
SUBSEKTOR

prom.

Opombe: O = obvezno; P = priporočljivo; N = ni obvezno
Številke v kolonah pod obvezno dokazilo (EU) pomenijo število držav (od 8 proučevanih)

Vir: Tkalčič, 2000: 112
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Primerjava poklicev, vezanih na gostinski subsektor:
a) na dejavnosti nastanitvenih gostinskih obratov: Primerjava kaţe, da ni velikih razlik pri
trajanju izobraţevanja kadrov, povsem drugače pa je pri zahtevah glede njihove strokovne
usposobljenosti. Pri zasedbi delovnih mest le dve do tri drţave EU (od osmih) obvezno
zahtevajo dokazila o splošni in strokovni izobrazbi (pri drugih je dokazilo priporočljivo). V
nasprotju s tem je Slovenija, do leta 2006, strogo zahtevala določeno stopnjo in strokovno
usmeritev izobrazbe, pri tem pa za nekatera dela in naloge (poklice) ni imela ustreznega
izobraţevanja oziroma verificiranega programa strokovnega izpopolnjevanja (primer:
hotelska gospodinja).

b) na dejavnosti prehrambenih gostinskih obratov (natakar, kuhar, vodja kuhinje, vodja
streţbe, F&B manager): Ugotovimo, da je trajanje obveznega in strokovnega izobraţevanja
ţe pred aktualno prenovo programov bilo primerljivo (ni bilo večjih odstopanj). Pri pregledu
zahtevanega dokazila o strokovni izobrazbi smo ugotovili večjo strogost naših predpisov.
Bistveno slabši smo bili pri ponudbi (in moţnostih) za nadgrajevanje strokovne
usposobljenosti ţe izobraţenih (in zaposlenih) gostinskih delavcev (mojstrskih tečajev še
nismo imeli, danes so v pripravi, da se realizirajo).
Tudi pri primerjavi izobraţevanja in izpopolnjevanja kadrov za potrebe potovalnih in
turističnih agencij smo v času raziskave ugotovili veliko podobnost v trajanju izobraţevanja
med drţavami EU in Slovenijo. Prav tako je bila očitna tudi razlika pri zahtevanih dokazilih za
zaposlitev. Pri tem je Slovenija zelo stroga, saj zakonsko zahteva štiriletno srednjo šolo za
referentska mesta in najmanj višjo šolo za vodilna mesta. Zanimiva je razlika pri direktorjih
potovalnih agencij: večina (4 od 7) drţav EU zahteva od direktorja dokazilo o strokovni
(turistični) izobrazbi, medtem ko Slovenija zahteva le raven izobrazbe (višja strokovna
izobrazba).
Ko smo razmišljali o profilih strokovnjakov, ki bi jih lahko primerjali z EU strokovnjaki za
področje javnega/promocijskega subsektorja v turizmu, smo prišli v zadrego. Kadri, ki se
zaposlujejo na tem področju v turistično razvitih deţelah so praviloma visoko izobraţeni.
Intelektualno najmočnejši turistični subsektor (v turistično razvitih drţavah) je v Sloveniji
šibak in povsem zanemarjen. Pravega tima razvojno naravnanih strokovnjakov v turističnem
gospodarstvu ni (razen častnih izjem), oblast (drţavna in lokalna) še ni organizirala
pospeševalnih in promocijskih sluţb na zaokroţenih turističnih omočjih, prav tako še nimamo
raziskovalnih inštitutov in skupin. Kljub opisani zadregi smo opravili primerjavo, ki je
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pokazala, da je ta, sicer številčno šibek (po številu strokovnjakov) subsektor slovenskega
turizma vseeno primerljiv z EU sistemom in da ni večjih odstopanj glede stopnje in smeri
izobrazbe.
Primerjava sistemov strokovnega izobraţevanja in izpopolnjevanja za turistični sektor EU in
Slovenijo je pokazala, da se lahko Slovenija enakovredno primerja na področju
izobraţevanja kadrov, medtem ko precej zaostaja na področju organiziranega
izpopolnjevanja in usposabljanja kadrov. Velik zaostanek je bil opaţen pri dejavnostih
javnega/promocijskega subsektorja zlasti na področju obsega te dejavnosti, kar kaţe (poleg
ostalih gospodarskih kazalcev, ki niso predmet te primerjave) na našo turistično (ne)razvitost.
Za hitrejši turistični razvoj bo potrebno razviti ustrezni sistem strokovnega izpopolnjevanja
(za začetek vsaj na tistih področjih, kjer se s predpisi zahteva ustrezna usposobljenost in
dokazila za njo) in vzpostaviti sistem strokovnega svetovanja (»pospeševalna sluţba«) ter
promocije turizma (z dodatnim usposabljanjem strokovnjakov z visoko izobrazbo različnih
strok za potrebe teh dejavnosti.
Kot ugotavlja Ţabkar (2003) je izobraţevanje področje, pri katerem si vse članice EU močno
prizadevajo ohraniti posebnosti nacionalnih šolskih sistemov, obenem pa spodbujajo
povezovanje med njimi. Zato na področju izobraţevanja ni predvideno poenotenje šolskih
sistemov, spodbujevalni ukrepi pa se sprejemajo brez usklajevanja zakonov in predpisov
drţav članic. Čeprav aktivnosti EU torej niso usmerjene k formalnemu uniformiranju
izobraţevanja, pa Unija vzpostavljanje primerljivosti med izobraţevalnimi sistemi drţav članic
ter evropsko razseţnost v izobraţevanju, načrtno razvija s spodbujanjem učenja in
razširjanja jezikov vseh drţav članic, s pospeševanjem izmenjave študentov in učiteljev, s
priznavanjem diplom in študijskih obdobij, s pospeševanjem neposrednega sodelovanja med
izobraţevalnimi ustanovami drţav članic, z izmenjavo informacij o izobraţevalnih sistemih, s
skupnim razvijanjem izobraţevanja na daljavo. Zelo pomemben del teh vzpodbud je
namenjen poklicnemu izobraţevanju in usposabljanju, ter s tem hitrejšemu gospodarskemu
razvoju in prostemu pretoku delovne sile. Unija s tem dejansko zagotavlja, da je kakovost
šolskih sistemov v drţavah članicah primerljiva. Članstvo Slovenije v EU tako ne zahteva
dodatnih sprememb šolskega sistema. EU spodbuja sodelovanje med izobraţevalnimi
sistemi.
V letu 2007 je na ravni srednjega poklicnega izobraţevanja prišlo do prenove
izobraţevalnega programa Kuhar in izobraţevalnega programa Natakar. Novi skupni
program Gastronomija in hotelske storitve, ki je nadomestil stara dva, prinaša pomembne
novosti, ki bistveno posegajo in zahtevajo prenovo pedagoškega dela izvajalcev in večje
sodelovanje s socialnimi partnerji v okolju. Program je zasnovan kompetenčno na razvijanju
kompetenc dijakov (poklicne, osebne in ključne kompetence), ter modularno. Čeprav je
strokovni naziv po končani izobrazbi gastronom hotelir, se bo dijak specializiral za obe
področji. Izbral bo tiste module, ki so značilni za področje streţbe, če ga zanima delo
natakarja in module, ki so značilni za pripravo jedi, če ga zanima področje kuharstva.
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Prenovljen program zahteva, da vsaka šola dopolni program z 20 % vsebin, ki jih dogovori v
sodelovanju s socialnimi partnerji v okolju (Obrtna zbornica, delodajalci, …). Vsaka regija bo
glede na potrebe na trgu dela prilagodila ta del izobraţevalnega programa. Po končanem
prvem letniku bo dijaku priznan poklicni standard pomočnik kuharja ali pomočnik natakarja.
Obvezna je individualna ali kolektivna učna pogodba.
Dosedanja programa Gostinski tehnik in Turistični tehnik odslej nadomešča skupni štiriletni
program Gastronomija in turizem (srednje strokovno izobraţevanje – 4 leta s poklicno
maturo). Čeprav dijak po končanem programu pridobi strokovni naziv gastronomsko-turistični
tehnik, bo odslej lahko svoje znanje specializiral za obe področji. Dijak bo zbral ali tiste
module, ki so značilni za področje gostinstva če ga to delo zanima, ali tiste, ki so značilni za
področje turizma, če ga zanimajo ti poklici. Programa omogočata neposreden prehod na višji
strokovni in visokošolski strokovni študij, ter na nekatere univerzitetne študije, ki posebej
dovoljujejo vpis kandidatov z opravljeno poklicno maturo.
Novi poklicno-tehniški program Gastronomija je program namenjen vsem tistim, ki so
uspešno zaključili triletno srednjo poklicno šolo in pridobili ustrezno znanje. V nadaljnjih dveh
letih šolanja dijaki pridobijo (po opravljeni poklicni maturi) strokovni naziv gastronomski
tehnik in imajo moţnost nadaljevati šolanje na vseh višjih in visokih strokovnih šolah ter na
tistih univerzitetnih študijih, ki posebej dovoljujejo vpis kandidatov z opravljeno poklicno
maturo. Program omogoča pridobitev poklicne kvalifikacije – vodja cateringa. Dijak pridobi
poklicno kvalifikacijo tudi, če ne dokonča šolanja, opravi pa ustrezne module.
Pripravljajo se tudi novi programi za pridobitev mojstrskih nazivov na področju gostinstva, in
sicer moţnost pridobitve naziva kuharski mojster in mojster streţbe (v izvedbi Obrtne
zbornice Slovenije).
Višješolsko strokovno izobraţevanje, po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraţevanja (1996), je ostalo zunaj sistema postsekundarnega izobraţevanja tudi po
»bolonjski« reformi izobraţevalnega sistema (nima svoje stopnje izobrazbe). Trenutno sta
veljavna dva višješolska strokovna programa (Gostinstvo in Turizem), ki jih izvajata dve višji
strokovni šoli na Bledu in v Mariboru.
V Sloveniji obstaja nekaj visokošolskih študijskih programov, ki vključujejo tudi vsebine s
področja turizma, vendar v manjšem obsegu, ker so primarno usmerjeni v druge stroke (UM
Ekonomsko poslovna fakulteta in UL Ekonomska fakulteta v ekonomijo, UL Filozofska
fakulteta v geografijo). V edini visokošolski strokovni program s popolno usmeritvijo v
področje turizma – Hotelirstvo in turizem, se v študjskem letu 2007/08 ni bilo več mogoče
vpisati. Izvajalec je svoj program nadomestil s tremi novimi bolonjskimi dodiplomskimi
visokošolskimi strokovnimi študijskimi programi 1. stopnje (Management turističnih destinacij,
Poslovni sistemi v turizmu, Mediacija v turizmu) in z enim dodiplomskim univerzitetnim
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študijskim programom 1. stopnje Turizem (program se bo prvič izvajal v študijskem letu
2009/10). Drugo leto izvaja isti izvajalec tudi podiplomski magistrski študijski program 2.
»bolonjske« stopnje Turizem. Univerza na Primorskem, Turistica – Visoka šola za turizem
Portoroţ, ki čaka na preimenovanje v UP Fakulteto za turistične študije Portoroţ - Turistico,
bo kmalu začela izvajati tudi doktorski študij na področju turizma. V pripravi so tudi nove
nacionalne poklicne kvalifikacije na področju gostinstva in turizma.
Tabela 3.2: Izobraževalni programi na področju gostinstva in turizma v Sloveniji
Raven izobraževaja

Izobraževalni program

Trajanje





srednje poklicno izobr.

3

Gastronomske in hotelske storitve
Kuhar*
Natakar*
Gastronomija in turizem

srednje strokovno izobr.

4

poklicno tehniško izobr.

3+2

 Gastronomija

poklicni tečaj

1

 Gostinski tehnik
 Turistični tehnik

poslovodski izpiti

 Gostinski poslovodja

mojstrski izpiti
(v pripravi)

 Kuharski mojster
 Mojster streţbe

višje strokovno izobr.

2

 Gostinstvo
 Turizem

univerzitetno izobr. I. st.

3

 Management turističnih
destinacij
 Poslovni sistemi v turizmu
 Mediacija v turizmu

univerzitetno izobr. II. st.

2

 Turizem

nacionalne poklicne
kvalifikacije

 Gostinstvo (kuhar, natakar, pomočnik
kuharja, pomočnik natakarja, barman,
dietni kuhar, vodja cateringa, vinski
svetovalec
 Turizem (turistični informator, turistični
animator, krupje, turistični vodnik – v
pripravi)

Opomba: * Izobraževalni program se izvaja le še na Srednji šoli Pietro Coppo v Izoli v okviru Modela
izvajanja sorodnih programov na narodno mešanem območju.

Kot pravi Miheličeva (2005) iz analize človeških virov v zadnjem strateškem obdobju (pa tudi
prej) izhaja, da ponudba izobraţevalnih programov s področja turizma in gostinstva pri nas
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torej obstaja, da pa povpraševanje po izobraţevanju (razen v primeru visokega šolstva32)
upada. Močno upada zanimanje zlasti za vpis v srednje šole, ki izobraţujejo za gostinske
poklice. V visokem šolstvu so po mnenju Mihaličeve posamezni programi premalo turistično
poglobljeni in specializirani, ter preveč obremenjeni z drugimi predmetnimi sklopi. Po nedavni
prenovi teh programov po Blonjski stopnji, bi takšno oceno lahko zavrgli. (www.ds-rs.si)
Po sprejetju zgoraj omenjenega Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu
(UL RS, 101/05 in UL RS 60/07) je Slovenija uveljavila diametralno nasprotne zahteve glede
strokovne izobrazbe v gostinskih poklicih (glede na predhodno stanje), ki vodijo v anarhijo na
tem področju (za opravljnje gostinske dejavnosti ni več nobene formalne zahteve po ustrezni
strokovni izobrazbi). Hiter in močan osip vpisa v srednješolske izobraţevalne programe za
področje gostinstva, ki ga beleţimo v zadnjih treh letih je posledica tudi tega nerazumnega
ukrepa, ki bo pripeljal do tega, bodo gostinske storitve beleţile padec kakovosti, kar se ţe
opaţa v nekaterih turističnih destinacijah.
Tabela 3.3: Pregled vpisa v srednješolske programe (dijaki in vajenci 1. letnika) v obdobju
od šol. leta 2002/03 do šol. leta 2006/07 na področju gostinstva in turizma
Program oz. poklic

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

natakar

221

191

140

104

90

kuhar

590

502

425

380

350

kuhar-natakar

84

107

128

139

62

gostinski tehnik

287

265

224

195

177

turistični tehnik

468

528

564

567

518

skupaj

1650

1593

1481

1385

1197

Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport, december 2006
Iz podatkov v Tabeli 3.3 je razviden trend padanja zanimanja za vpis v srednje šole, ki
izobraţujejo za gostinske poklice33. Upadanje vpisa se kaţe v vseh gostinskih poklicih.
Najmanjši upad beleţi izobraţevalni program Turistični tehnik. Podatki za šolsko leto
2006/07 kaţejo največji deleţ vpisa v program Turistični tehnik (43 %), deleţ vpisa v
program Kuharja znaša 29 %, v program gostinskega tehnika 15 %, v program natakarja 8

32

Turistica – Visoka šola za hotelirstvo in turizem, ki edina v drţavi izvaja študijske programe turizma
na prvi in drugi bolonjski stopnji, ima vsakokrat zapolnjena vsa vpisna mesta. Šola je z interesom za
njene programe zadovoljna.
33
V omenjenih šolah je povprečna zasedenost razpisanih mest 76 – odstotna, ponekod oddelke tudi
zapirajo. Celo za razpisane kadrovske štipendije s področja gostinstva med mladimi ni zanimanja.

Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran 54

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________
%. Zmanjšanje vpisa v poklic kuhar-natakar, ki ga v letu 2007/08 ni več, večinoma ni
povečalo vpisa v druge gostinske poklice. 34
Podatki v Tabeli 3.4 kaţejo na zmanjšanje deleţa dijakov po posameznih področjih. Največje
zmanjšanje deleţa dijakov je na področju ekonomije, sledi področje agroţivilstva, gostinstva
in turizma ter področje osebnih storitev. Hkrati se kaţe povečanje vpisa dijakov v gimnazijske
programe. Večji vpis v gimnazijske programe ter večje število razpisanih mest v gimnazijske
programe je zagotovo eden izmed razlogov za zmanjšanje vpisa v poklicne izobraţevalne
programe.
Tabela 3.4: Zmanjšanje števila dijakov po posameznih področjih
Področje

2000/01

2004/05

2006/07

razlika

Osebne storitve

3

2,2

2,1

- 0,9

Gostinstvo in turizem

6

5,7

5

-1

Agroţivilstvo

4,9

4,4

3,7

- 1,2

Ekonomija

20,1

16,3

12,3

- 7,7

Elektro in
računalništvo

7,3

8,2

9,5

2,2

Strojništvo in
metalurgija

7,7

8,2

8,2

1,5

Zdravstvo

5,1

5,8

7

1,9

Pedagoško

1,1

1,7

2,1

1

Gimnazija

34,5

38,4

40,8

6,3

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, maj 2007
S ciljem promocije gostinskih poklicev, pribliţevanja gostinskih poklicev ciljni populaciji,
povezovanja in sodelovanja gospodarstva s šolami, je Ministrstvo za gospodarstvo,
Direktorat za turizem, Obrtni zbornici Slovenije poverilo izvedbo Projekta »Program
promocije gostinskih poklicev na nacionalni ravni v šolskem letu 2006-2007«. Projekt pomeni
sistemski pristop k reševanju problematike upadanja vpisa v gostinsko turistične šole.
Zbornica je med drugim opravila tudi analizo dotedanjih promocijskih aktivnosti, ki jih izvajajo
različni subjekti, predvsem srednje in višje gostinsko turistične šole, Turistična zveza
Slovenije in drugi, ki je pokazala na veliko neusklajenost in nepovezanost posameznih
subjektov v prizadevanjih po izboljšanju stanja na področju človeških virov v gostinstvu.
(www.mg.gov.si)
34

Ob tem je treba upoštevati, da se je vpis v osnovne šole v letu 2005/06 v primerjavi z vpisom v
šolskem letu 2001/02 zmanjšal kar za petino (20 %), vpis v 1. letnik srednjih šol pa za 6,8 %. Vpis v
niţje in poklicne programe se je v navedenem obdobju zmanjšal kar za 28,2 %, medtem ko se je
povečal vpis v srednje tehniške in strokovne programe za 3,8 % ter v gimnazisjke programe za 5 %.
(Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, 2007)
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Neugodne razmere, ki so na področju srednješolskega izobraţevanja za gostinstvo lahko
pripišemo dejstvu, da so gostinski poklici pri nas vse manj cenjeni, ker v druţbi nimajo
ugleda, po drugi strani pa ugotavljamo, da so gostinska podjetja slabi delodajalci. Drţava je s
sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu (2005), ki ukinja
izobrazbeni pogoj, dodatno prispevala k zniţanju zanimanja za gostinske poklice. Za odprtje
npr. gostinskega lokala minimalna stopnja strokovne izobrazbe ali uspešno opravljen
preizkus strokovne usposobljenosti ni več pogoj, kar pomeni, da lahko natakarski poklic
opravlja vsakdo. Deregulacija na tem področju pomeni, da lahko po gostinskih lokalih
streţejo osebe brez ustreznega strokovnega znanja in izkušenj s področja gostinstva.
Sluţba za odnose z javnostmi pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije poudarja, da
zakonodajalec takšno rešitev utemeljuje s sproščanjem podjetniških pobud, pa tudi z
zagotavljanjem prostega pretoka storitev. Gostinci in člani zbornice menijo, da je ustrezno
znanje delavcev v gostinstvu nujno, nenazadnje tudi zaradi varstva gostov. Soočili se bomo,
kot pravijo, z zmanjšanjem kakovosti storitev, posredno tudi z zmanjšanjem turističnega
prometa. Poudarjajo, da domači in tuji gosti zahtevajo vedno višjo kakovost gostinskih
storitev, to pa lahko zagotavljajo le strokovni kadri, kar bo zbornica zagotovila z dodatnim,
tudi z mojstrskim izobraţevanjem. (www.ozs.si/prispevek)

3.3.3 Kadrovske potrebe na turističnem trgu dela
Mednarodni inštitut za turizem je izvedel projekt »Analiza potreb po izobraţevanju in
usposabljanju in izdelava vsebinskih osnov za program Slovenske nacionalne turistične
organizacije za področje usposabljanja in izpopolnjevanja za potrebe pospeševanja razvoja
in trţenja v slovenskem turizmu«. Nosilci projekta so ugotavljali stanje usposobljenosti
kadrov po posameznih sektorjih v turizmu. Na osnovi analiz rezultatov raziskave so ocenili
pomanjkljivosti in slabosti na področju usposobljenosti zaposlenih v turizmu ter predlagali
prioritetne programe usposabljanja v turizmu. Hkrati so opravili pregled vsebin rednih
izobraţevalnih programov in nadaljevalnih programov usposabljanja v turizmu v tujini ter
podali smernice za nacionalni model pospeševanja usposabljanja v turizmu. Osnovni cilj
projekta je bila tudi primerjava s stanjem v drugih turistično razvitih evropskih drţavah.
(Pahor, 2002)
V nadaljevanju predstavljamo osnovne ugotovitve iz raziskavalno-razvojnega projekta, ki ga
je izvedel Mednarodni inštitut za turizem in jih je predstavila Tanja Bezget na strokovnem
srečanju »Turizem generator zaposlovanja v 3. tisočletju«. (Bezget, 2000) Ugotovitve iz tega
projekta so strokovna podlaga za zgoraj citirano analizo (Pahor, 2002).
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Tabela 3.5: Potrebe po usposabljanju po subsektorjih v slovenskem turizmu
subsektor

potrebe po izobraţevanju in usposabljanju

opomba

hotelirstvo

- animacija in odnos do gostov
- oblikovanje novega turističnega produkta
- tuji jeziki
- hotelski management
- direktni marketing
- kontroling v kuhinji in streţbi
- motivacija in vodenje sodelavcev

pri zaposlovanju delavcev v stalnem

turistične
agencije

- direktni marketing
- računovodstvo
- tuji jeziki
- oblikovanje novega turističnega produkta
- odnosi z javnostmi v turizmu
- ISO standardi
- Slovenski jezik – poslovni besednjak
- prodaja letalskih vozovnic (IATA)
- odnosi s strankami
- upr. z reklamacijami in pritoţbami strank
- globalni rezervacijski sistemi
- vodenje

gostinstvo

- marketing gostinskih storitev
- celostna podoba gostilne
- novi trendi na področju kulinarike
- dekoracija na splošno
- organizacija dela
- kontroling - kako zniţati stroške

stiku z gosti, t.j. natakarjev,
receptorjev itd. dajejo hotelirji prednost
turistično-gostinski izobrazbi, pri
zaposlovanju vodstvenih delavcev pa
turistično-hotelirski in ekonomski
izobrazbi

Iz razgovorov z vodji gostinskih enot in
iz ugotovitev Zdruţenja za gostinstvo
in turizem pri Obrtni zbornici Slovenije
izhaja, da zaposleni v gostinstvu niso
zainteresirani za nadaljnje
usposabljanje, oz. si ga na morejo
privoščiti predvsem zaradi prevelikih
stroškov in premajhnega števila
zaposlenih, ki bi jih lahko pogrešali na
račun odsotnosti na usposabljanjih.

turistične
kmetije

- marketing in prodaja
- komunikacija z gosti
- oblikovanje turističnih programov
- vodenje poslovnih knjig in evidenc

Najpogostejši seminarji, ki se jih
lastniki oz. zaposleni v tem sektorju
udeleţujejo, so naslednji: priprava in
streţba hrane, oblikovanje dodatne
ponudbe, tehnike sprejemanja gostov,
seznanjanje s pogoji za opravljanje
dejavnosti na turistični kmetiji.

ţičničarstvo - marketing
- oblikovanje ponudbe in priprava
programov zimskega in letnega turizma

Vir: Pahor, 2002
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Da bi dobili čimbolj primerljive in objektivne rezultate, so pri projektu in sestavi ankete za
potrebe raziskave izhajali iz podobnih raziskav in poročil Svetovne turistične organizacije
(WTO), podobnih raziskav v nekaterih drugih evropskih drţavah (Avstrija, Nemčija), ter
poročil Mednarodne organizacije za delo (ILO). Vprašalnik so naslovili na vodstvene delavce
oz. managerje, večjih in manjših hotelskih podjetij, ki aktivno sodelujejo pri zaposlovanju
novih delavcev ter spremljajo njihovo delo in razvoj. Ocenjevali so zaposlene (njihovo
usposobljenost) na naslednjih ravneh:
a) FLP (Front Level Personel): osebje v neposrednem stiku z gosti, kot so natakarji,
receptorji, vratarji…,
b) SPV (Supervizor): vodje izmen, hotelske gospodinje…,
c) MLM (Midle Level Management): odnosi z javnostmi, vodje oddelkov…,
d) HLM (High Level Management): direktorji in generalni direktorji.
Bezgetova (2000) je rezultate analize ankete predstavila v naslednjih sklopih:
1) Stopnjo zadovoljstva delodajalcev z znanjem in spretnostmi delavcev zaposlenih na
posameznih ravneh (skupinah delavcev) so merili s pomočjo naslednje lestvice:
nezadovoljen, delno zadovoljen, zadovoljen, zelo zadovoljen. Delodajalci so podali oceno
zadovoljen v naslednjih deleţih po posameznih skupinah delavcev: FLP - natakarji, receptorji
(37,0%), SPV - vodje izmen (59,3%), MLM - srednji management (70,4%) in HLM - top
management (78,3%). Ta ocena po mnenju inštituta ni najboljši odraz realne situacije, saj so
anketo povečini izpolnjevali prav zaposleni na delovnih mestih top managementa.
2) Po mnenju delodajalcev so prioritetne smeri izobraţevanja oziroma študija po skupinah
delavcev naslednje: FLP: turistično-gostinska (84%), SPV: turistično-gostinska (47%) in
turistično-hotelirska (38%), MLM: turistično-hotelirska (40%) in ekonomsko-poslovna (37%),
HLM: ekonomsko-poslovna (61%).
3) Delodajalci pripisujejo pomembnost formalni izobrazbi vsem štirim kategorijam zaposlenih
v pribliţno enakem deleţu (od 41 do 43%), podobno je tudi s pomembnostjo predhodnih
delovnih izkušenj (od 40 do 42%).
4) Za večino delodajalcev je ugled izobraţevalne inštitucije pomemben in zelo pomemben za
vse kategorije zaposlenih FLP (71%), SPV (77%), MLM (83%), HLM (81%).
5) Prioritetna znanja in sposobnosti na posameznih delovnih mestih (v %):
 FLP: strokovno znanje (32), tuji jeziki (17), medsebojna komunikacija (17)
 SPV: strokovno znanje (19), tuji jeziki (14), medsebojna komunikacija (14)
 MLM: vodenje (13), medosebna komunikacija (11), strok. znanje (10), tuji jez. (10)
 HLM: vodenje (12), strateško načrtovanje (10), medosebna komunikacija (10)
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6) Pomanjkljivosti in slabosti v znanjih ter spretnostih po kategorijah zaposlenih (v %):
 FLP: tuji jeziki (14), medosebna komunikacija (12)
 SPV: vodenje (16), tuji jeziki (13), medosebna komunikacija (10)
 MLM: vodenje (16), marketinška znanja (15)
 HLM: strateško načrtovanje (16), vodenje (13), sposobnost analitičnega razmišljanja
(11), poznavanje in uporaba računalnika (11)
7) Pomembnost znanja tujih jezikov po kategorijah zaposlenih (v %):
 FLP: nem. (32), ita. (31), ang. (21), hrv. (13)
 SPV: nem. (34), ita. (26), ang. (23), hrv. (14)
 MLM: ang.33), nem. (30), ita. (25)
 HLM: ang. (31), nem. (31), ita. (24)
8) Zadovoljstvo delodajalcev z računalniškimi znanji zaposlenih po kategorijah delavcev in po
lestvici: nezadovoljen, delno zadovoljen, zadovoljen, zelo zadovoljen (v %):
 FLP: zadovoljen in zelo zadovoljen (37%)
 SPV: zadovoljen in zelo zadovoljen (48%)
 MLM: zadovoljen in zelo zadovoljen (81%)
 HLM: zadovoljen in zelo zadovoljen (63%)
9) Zadovoljstvo delodajalcv s posameznimi funkcionalnimi znanji, sposobnostmi in
osebnostnimi lastnostmi zaposlenih po kategorijah delavcev so dosegli:








FLP: Najvišje ocenjene sposobnosti in lastnosti: spoštljivo in prijazno obnašanje
zaposlenih, sledita zvestoba podjetju in strokovno zanje ter usposobljenost. Najniţje
ocenjene so: poznavanje zakonodaje in strateško načrtovanje, kar je povsem
razumljivo, saj ta znanja za FLP delovna mesta, niso zahtevana.
SPV: Najvišje ocenjene sposobnosti in lastnosti: spoštljivo in prijazno obnašanje,
strokovno znanje, zvestoba podjetju. Najniţje ocenjene so: sposobnost strateškega
načrtovanja, trţenjska znanja in sposobnosti sprejemanja odločitev, sledijo
poznavanje trga in zakonodaje, ter sposobnosti predvidevanja.
MLM: Najvišje ocenjene sposobnosti in lastnosti: spoštljivo in prijazno obnašanje,
strokovno znanje in usposobljenost, zvestoba podjetju in osebna morala. Najniţje
ocenjene so: strateško načrtovanje, poznavanje trga in predvidevanja, ter sposobnost
reševanja notranjih konfliktov.
HLM: Najvišje ocenjene sposobnosti in lastnosti: komunikacijske sposobnosti,
strokovna znanja in sposobnosti, sposobnosti sprejemanja odločitev, sledijo:
strateško načrtovanje, motivacija in samoiniciativnost, spoštljivo in prijazno
obnašanje, učinkovitost pri delu z ljudmi in osebna morala. Najniţje ocenjene so:
poznavanje zakonodaje in animacija, poznavanje administrativnih postopkov, trga in
predvidevanje, sposobnosti strateškega načrtovanja in nadzorovanja, trţenjska
znanja, poznavanje turističnega gospodarstva in trendov, motivacija in
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samoiniciativnost, organizacija timskega dela, usposabljanje sodelavcev in
učinkovitost pri delu z ljudmi. Strateško načrtovanje, učinkovitost pri delu z ljudmi,
motivacija in samoiniciativnost so prejeli največ pozitivnih in negativnih ocen, iz česar
lahko sklepamo, da so to bolj osebnostne lastnosti, kot tudi, da obstajajo pomembne
razlike med ljudmi na enakih poloţajih v različnih podjetjih.
10) Katere potrebe po izobraţevanju in usposabljanju se po mnenju delodajalcev kaţejo v
prihodnosti?
Po izsledkih ankete so največje potrebe po usposabljanju na področjih: animacije in odnosov
z gosti, oblikovanja novega turističnega proizvoda, tujih jezikov, hotelskem managementu,
direktnemu trţenju, kontrolingu v kuhinji in streţbi, ter motivaciji in vodenju sodelavcev.
Zaţelena področja usposabljanja so tudi: osnove vodenja podjetja, trţenje, prodaja in
oglaševanje, recepcija, hotelsko gospodinjstvo, odnosi z javnostmi v turizmu, upravlajnje z
reklamacijami in pritoţbami gostov, notranji design, procesi v kuhinji in streţbi…
11) Faktorji vpliva pri odločanju o nadaljnjem usposabljanju:
V ospredju je ţelja oz. nuja po pridobivanju novih znanj (54%) in napredovanje na delovnem
mestu (27%). 64% vprašanih je mnenja, da po koncu izobraţevalnega procesa ali seminarja
zaznavajo pozitivne učinke, 35% vprašanih pa opaţa le malo pozitivnih učinkov. Kar 90%
vprašanih je mnenja, da bi svoje sodelavce bolj spodbujali k nadaljnjemu izobraţevanju, če
bi le-tega sofinancirala drţava. 89% jih tudi misli, da Slovenija na drţavni ravni potrebuje
organizacijo za nadaljnje izobraţevanje v turizmu, ki bi pripravljala in usklajevala programe
usposabljanja, ocenjevala njihovo kakovost in nudila brezplačno svetovanje turističnim
podjetjem.
12) Pomen zaključnih testov po koncu usposabljanja: Večina delodajalcev (71%) meni, da je
potrebno ob koncu usposabljanja izvesti zaključni test ter na podlagi uspešnega zaključka
podeliti certifikat z mednarodno veljavo (o tem je prepričanih 45% delodajalcev).
Na koncu Bezgetova (2000) ugotavlja, da so pomanjkljivosti pri znanjih in sposobnostih ter
nezadovoljstvo delodajalcev največja ravno na tistih področjih, ki so za posamezno
kategorijo zaposlenih delavcev ključnega pomena. Zato bi morala imeti drţava bolj aktivno
vlogo pri usmerjanju, usklajevanju in ocenjevanju kakovosti programov usposabljanja,
pričakuje pa se tudi pomoč pri sofinanciranju usposabljanja. Iz omenjene raziskave lahko
povzamemo nekaj najbolj očitnih šibkosti na področju usposobljenosti zaposlenih v turizmu:
 Največje nezadovoljstvo delodajalcev lahko opazimo pri delavcih, ki so v
neposrednem stiku z gosti (FLP) na področjih: znanja tujih jezikov, teţav pri
medosebni komunikaciji in poznavanju novih tehnologij, ter uporabi računalnika.
 V kategoriji SPV so na prvem mestu teţave pri medosebni komunikaciji in (ne)znanje
tujih jezikov ter pomanjkanje sposobnosti vodenja.
 Pri srednjem managementu (MLM) delodajalci ocenjujejo slabše: sposobnosti
vodenja, trţenjska znanja in sposobnost analitičnega razmišljanja.
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Pri glavnem vodstvenem kadru (HLM) pa se kot glavne pomanjkljivosti kaţejo:
sposobnost strateškega načrtovanja, vodenja, poznavanje računalnika in sposobnost
analitičnega razmišljanja.

Snovalci in izvajalci usposabljanja za potrebe turizma se nemalokrat soočajo z velikimi
teţavami. Turizem kot interdisciplinarna in multidisciplinarna dejavnost je splet različnih
gospodarskih sektorjev in subsektorjev ter dejavnosti javnega sektorja, strokovna področja v
turizmu so zato zelo različna in kompleksna, spremembe v panogi pa se dogajajo hitro, vse
to zahteva hitro odzivnost in visoko strokovnost.
Na splošno (tudi v tujini) velja, da se bistveno več dodatno usposablja in izobraţuje vodstveni
kader, čeprav je največji primanjkljaj v znanjih in spretnostih zaznati pri osebju, ki opravlja
izvedbena dela. Znano je, da v turizmu primanjkuje kadrov, ne samo visoko

izobraţenih, saj je tudi za izobraţevanje v poklicu natakar ali kuhar premajhen vpis.
Vpis v srednjšolske poklicne programe kuharjev, natakarjev in ostalih kadrov za potrebe
turizma, iz leta v leto upada (Tabela 3.3). Tako na delovnih mestih, ki zahtevajo omenjeno
izobrazbo, dela nekvalificirano osebje, ki se ponavadi dodatno ne izobraţuje. K temu
prispeva svoje ţe prej omenjena sprememba Zakona o gostinstvu (2005). Management v
turizmu bi moral zato vzpodbujati usposabljanje predvsem zaposlenih na izvedbenih delovnih
mestih, ki so v neposrednem stiku z gosti.
Na splošno velja, da večina slovenskega turizma posluje preteţno sezonsko. Problem
sezonskega poslovanja se kaţe kot izrazita slabost v poslovni tekmovalnosti slovenskega
turizma, ne samo v ekonomskem smislu (v prevelikih fiksnih stroških na enoto produkta)
ampak tudi v kadrovskem smislu (bolje usposobljeni kadri se prej odločajo za zaposlitev pri
tistem delodajalcu, ki ponuja zaposlitev za nedoločen čas) kar ima za posledico niţjo
kakovost storitev in posledično manjšo konkurenčnost turističnih organizacij s sezonskim
poslovanjem. Iz teh razlogov bo potrebno oblikovati turistično ponudbo na takšen način, da
bo privabljala turiste tudi zunaj glavne turistične sezone zaradi trajnostnega razvoja
destinacij, boljše izkoriščenosti turističnih kapacitet, višje kakovosti storitev v povezavi z
boljšimi delovnimi pogoji in večjo socialno varnostjo zaposlenih v turizmu. Tiste

organizacije, ki imajo odlično razvite produkte teh teţav nimajo, ker ne poslujejo
sezonsko ampak celoletno (kongresni, zdraviliški, wellness, športni, kulturni,
igralniško-zabaviščni turizem). Tisti s slabše razvitimi produkti, ki poslujejo sezonsko
pa tovrstne probleme seveda imajo.
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Pri kadrovskih problemih, ki jih ima slovenski turizem je potrebno opozoriti predvsem še na
dva problema: Po eni strani gre za opozorila o pomanjkanju interesa mlade generacije za
poklice v gostinstvu in turizmu, na drugi strani pa obstajajo zelo velike potrebe na trgu dela
po zaposlovanju teh kadrov35 - skupni imenovalec obeh je turizem kot neprijazen
delodajalec, ob tem, da je zaposlitev na tem poklicnem področju mogoče dobiti takoj. Seveda
moramo pri tem pripomniti, da je kadrovski primanjkljaj izrazito prisoten pri tistih
organizacijah, ki poslujejo sezonsko.
Vodja Sluţbe za analitiko na Zavodu RS za zaposlovanje B. Pribošič (osebna komunikacija)
pravi, da zavod z ukrepi aktivne politike zaposlovanja spodbuja brezposelne osebe brez
izobrazbe, da si pridobijo poklicno kvalifikacijo, ki se kaţe kot primanjkljaj na slovenskem trgu
dela, to pa so poklici v kovinarstvu, gostinstvu in turizmu, gradbeništvu in avtoprevozništvu.
Ti poklici se kot deficitarni36 pojavljajo ţe več let. Kot meni usluţbenka zavoda, gre pri tej
deficitarnosti v prvi vrsti za nepripravljenost oseb za vključevanje v te poklice zaradi posebnih
delovnih pogojev, med katerimi so na prvem mestu plačilo, delovni čas, delo za določen čas
(sezona). Trg dela še ni našel pravega razmerja med plačilom in pogoji dela, ki bi uravnoteţil
zanimanje za te poklice. B. Pribošič je prepričana, da večina delodajalcev namenja premalo
35

Zlasti hoteli in zdravilišča imajo ţe teţave zaradi pomanjkanja gostinskega kadra.
Zavod RS za zaposlovanje med deficitarne poklice šteje tiste, pri katerih 80 % ali več prijavljenih
potreb ni mogoče zagotoviti z baze prijavljenih brezposelnih oseb z ustrezno smerjo in stopnjo
izobrazbe. (www.ess.gov.si/slo/dejavnost)
Zaletel je v prispevku na spletnem naslovu revije moje delo (www.revija.mojedelo.com) z naslovom
»Kaj res obstajajo deficitarni poklici v Sloveniji?« kritičen do tega, da se je pri nas izraz »deficitarni
kadri« udomačil za vse profile kandidatov, katerih podjetja ne morejo hitro zapolniti. Torej v primeru,
da podjetje za razpis ne prejme dovolj prijav ali kandidati niso primerni. Avtor trdi, da v Sloveniji ni
deficitarnih poklicev, so le kandidati, ki se na ponudbe odzovejo ali ne. To utemeljuje z dejstvom, da je
sleherni posameznik unikaten v svojem nizu znanj in veščin, ter na primeru, da je na trgu dela vedno
nekaj tisoč tistih kandidatov, ki bi bili trţniki in praktično nobenega trţnika, ki bi znal pravi, prodajati
»kot nor«.Glede na to razmišlja Zaletel, da večina podjetij išče dobre trţnike, bi potem lahko rekli, da
je tudi poklic trţnika deficitaren, kljub tisočem kandidatom, ki so trenutno na trgu dela. V sodobnem
svetu izbirajo dobri kandidati in ne podjetja. Kandidat razmišlja, kaj mu lahko podjetje v finančnem
smislu nudi danes in ne čez pet let. Večina res dobrih je ţe zaposlenih. In ti morajo biti cilj podjetja.
Osebo, ki je dovolj dobra, da ţe ima sluţbo, in dovolj izkušena, da bi takoj začela uspešno delati je
treba prepričati, da zapusti sedanjo sluţbo in pride k nam. »Če ni deficitarnih kadrov, zakaj podjetje na
svoj oglas ne dobi primernih?, sprašuje avtor bralca članka, ter mu odgovarja: »Razlog je pogosto
percepcija kandidatov o podjetju. Prepoznavna, velika in uspešna podjetja (kot primer Zaletel omenja
Krko) hitro najdejo večino kandidatov za svoja delovna mesta. Kandidati v takšnem podjetju vidijo
varnost, dobre plače, boţičnice. Zaradi svojega ugleda bo takšno podjetje vedno pritegnilo boljše
kandidate. Lahko, da neko drugo podjetje kandidatu ponuja še boljšo plačo, delovno mesto s hitrejšimi
moţnostmi napredovanja, več izobraţevanj itd., vendar avtor opozarja, da vendar podjetje te svoje
ponudbe ni predstavilo oz. ta informacija ni prišla do kandidata. Zaletel: »Dejstvo je, da iskalci dela ne
vedo veliko o podjetjih kot delodajalcih. Poznajo podjetje kot proizvajalca, dobavitelja izdelkov in
storitev, slabo pa kot delodajalca. Če pogledamo listo Gazel lanskega leta, bomo med prvimi
dvajsetimi podjetji teţko prepoznali pet podjetij. Gotovo ne bomo vedeli, katere so prednosti dela v 95
% teh podjetij. Pa vendar, če so to najhitreje rastoča slovenska podjetja lanskega leta, potem morajo
biti dobra.« Zaletel verjame, da se bodo podjetja, ki ne skrbijo za svoje dobro ime delodajalca v
javnosti, konstantno srečevala s problemom »deficitarnosti« kadrov, medtem ko bodo konkurenčna,
na trgu dela bolj prepoznavna podjetja, veselo zbirala in zaposlovala najboljše kandidate. Trg dela v
večini primerov ni deficitaren, ustrezni kandidati so zunaj, samo ne reagirajo na ponudbe podjetja ali
ne vedo za njih.
36
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pozornosti izboljšanju delovnih pogojev, da bi pozitivno vplivali na motiviranost zaposlenih
(delovni čas, dopusti, zaščitna sredstva, dolţina pogodb o zaposlitvi itd.).

Tabela 3.6: Prosta delovna mesta in krite potrebe za poklice v gostinstvu in
turizmu v letu 2006
Naziv delovnega mesta

prosta del.
mesta

krite potrebe

razlika

66 Poklici za gostinstvo in turizem

11.849

7.085

4.764

16601 Pomoţni gostinski delavec

198

134

64

26611 Kuharski pomočnik

756

485

271

26621 Natakarski pomočnik

391

244

147

26631 Receptorski pomočnik

5

3

2

26641 Sobarica

136

110

26

46601 Kuhar natakar

205

129

76

46611 Kuhar

3.192

1.747

1.445

46621 Natakar

5.522

3.246

2.276

56601 Gostinsko turistični tehnik

91

70

21

56602 Hotelska gospodinja

3

2

1

56603 Gostinski tehnik

712

455

257

56604 Turistični tehnik

329

247

82

56611 Tehnik kuharstva

76

44

32

56621 Tehnik streţbe

23

14

9

56631 Receptor

56

41

15

66611 Tehnolog kuharstva

2

1

1

66621 Org. posl. v turizmu (vsš)

43

36

7

66622 Org. posl. v gostinstvu (vsš)

32

22

10

76601 Dipl. ekonomist za turizem (vs)

13

6

7

76602 Dipl. inţ. org. turizma (vs)

17

12

5

76603 Dipl. org. turizma (vs)

47

37

10

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, maj 2007
Zaradi zelo velike potrebe na trgu dela po zaposlovanju kadrov v gostinski dejavnosti in
pomanjkanju kadra, kaţejo podatki (Tabela 3.6) na zelo veliko število nezasedenih delovnih
mest v Republiki Sloveniji za posamezne gostinske poklice in turistične poklice. Pomanjkanje
strokovnih kadrov v gostinstvu in turizmu se kaţe praktično pri vseh profili od poklicne
izobrazbe do diplomantov visokih šol. Konec leta 2006 je bilo po podatkih Zavoda RS za
zaposlovanje med drugimi največ registriranih nezasedenih delovnih mest za naslednje
poklice v gostinstvu in turizmu: 2.276 natakar, 1.445 kuhar, 268 turistični tehnik, 271 kuharski
pomočnik, 257 gostinski tehnik, 147 natakarski pomočnik, 82 turistični tehnik itd..
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Razvojni, mreţni projekt v vzgoji in izobraţevanju »Skriti zaklad«, ki ga je izvedla Višja
strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled v sodelovanju s predstavniki gostinsko
turističnih podjetij je primer uspešne vzpostavitve interne borze dela za področje gostinstva
in turizma. Projekt je vzpostavil večjo povezanost področja dela in izobraţevanja tako, da je
omogočil srečanje ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih srednjega vodstvenega
kadra v gostinstvu in turizmu (neposreden stik med delodajalci in študenti – iskalci
zaposlitve), posredovanje informacij o potrebah, pričakovanjih in zahtevah delodajalcev,
posredovanje informacij o ţeljah, pričakovanjih, izkušnjah, pridobljenih znanjih in
sposobnostih študentov – diplomantov – organizatorjev poslovanja v gostinstvu in turizmu.
Ob srečanjih predstavnikov petindvajsetih gostinsko-turističnih podjetij s študenti in
diplomanti se je potrdilo neskladje med potrebami turističnega gospodarstva in ţeljami
študentov. Gospodarstvo oz. delodajalci potrebujejo delavce za področje gostinstva (kuhinja,
streţba), medtem ko si študentje ţelijo in iščejo zaposlitev na področju turizma (recepcija,
marketing, potovalna agencija). Rezultat projekta so bili sklenjeni dogovori za praktično
izobraţevanje, ponujene moţnosti štipendiranja ter zaposlitev manjšega števila študentov.

3.3.4 Sodelovanje izobraţevalnih ustanov s turističnim gospodarstvom
Tribe (2005) poudarja, da je nujno potrebno poznati naravo odnosa med turizmom kot
fenomenom, turističnim znanjem in učnim programom turizma. Prav tako poudarja potrebo,
da turistična industrija in sektor izobraţevanja gradita mostove. Airey in Tribe (2005) vidita
teţavo v tem, da so večino študijskih programov turizma oblikovali pedagogi sami z malo ali
brez sodelovanja turistične industrije. Haywood in Maki (1992 - A conceptual model of the
education employment interface for the tourism industry) sta potrdila skromno raven
sodelovanja turistične industrije in izobraţevalne dejavnosti za turizem in opozorila na
potrebo po partnerstvu. Odnos oz. sodelovanje med njima so analizirali tudi Shepherd (1993;
Dimensions of the education industry interface for tourism), Cooper (1993; An analysis of the
relationship beetween industry and education in travel and tourism), Shepherd in Cooper
(1997; The relationship beetween tourism education and the tourism industry: Implications
for tourism education). Tudi specifične potrebe turistične industrije je raziskovalo kar nekaj
raziskovalcev. Airey in Nightingale sta v svojih najzgodnejših delih (1981; Tourism
occupations, career profile and knowledge) analizirala poklice v turizmu, karierne profile in
znanja. Parsons (1987) je analiziral delovna mesta v turizmu (Jobs in tourism), Sheldon in
Gee (1987) sta analizirala potrebe po usposabljanju v potovalni industriji (Training needs
assessment in the travel industry), Becton in Graetz (2001) sta raziskovala specifične
potrebe malih podjetij, Barnier (1997) je popravil popis nazivov delovnih mest v turizmu,
Berry-lound, Batersby in Parsons (1991) so ocenjevali trg delovne sile za britansko turistično
dejavnost. Collins, Sweeney in Green (1994) so raziskovali specifične potrebe po
usposabljanju tour operaterjev v Veliki Britaniji. Koh (1995) je preverjal pogled turističnega
gospodarstva na študijske programe z vidika kaj poučevati na področju turističnega
managementa. Parsons 1991 je opravil primerjalno študijo, ki je prepoznala pomanjkanje
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konstruktivne sinergije med izobraţevanjem in turistično industrijo. Kaplan (1982) je
utemeljeval, s kakšnimi specialističnimi programi bi lahko odgovorili na spremembe v
organizaciji v turistični dejavnosti. (v Airey in Tribe, 2005)
Ţe predhodna strategija slovenskega turizma (Kovač, 2002) opozarja, da je največji problem
turističnega šolskega polja premajhno sodelovanje s turističnim gospodarstvom. Ugotovitev
je zanimiva z dveh vidikov izključenosti izobraţevalnih institucij: 1) fizična izključenost:
izobraţevalne inštitucije, ki nosijo veliko breme razvoja človeških virov v Strategiji
slovenskega turizma 2002 - 2006 niso jasno definirane kot ena izmed (štirih) temeljnih skupin
subjektov v partnerskem modelu, ki ga predvideva strategija. Tako so, kot funkcionalno
enakovreden partner, izključene iz neposrednega sodelovanja v procesu vodenja politike
razvoja človeških virov v turizmu; 2) funkcionalna vključenost, ki pa predvideva sodelovanje
izobraţevalnih inštitucij, in sicer v procesu izvajanja nekaterih ukrepov na področju politike
razvoja človeških virov. Za uspeh aktivnosti kot so usklajevanje, oblikovanje in reformiranje
sistema izobraţevanja pa je izredno pomembno, da ugodimo osnovnemu pogoju in sicer, da
so izobraţevalne inštitucije neposredno in enakovredno vključene v pogajanja za načrtovanje
in razvoj strategije človeških virov. (Jerman, 2004)
Dinamična gospodarska dejavnost kot je turizem, zahteva vedno nove ideje in prilagoditve. V
turističnem gospodarstvu se je spremenila struktura podjetij, vstopili smo v EU, zahteve po
določenih znanjih so se spremenile, uveljavljamo nove poklice, razvili smo izobraţevalno
strukturo od dualnega do visokega strokovnega izobraţevanja. Vse to zahteva določene
prilagoditve in popravke v izobraţevalnem sistemu.
Ugotavljanje potreb gospodarstva in prilagajanje programov izobraţevanja tem potrebam ter
izvajanje praktičnega izobraţevanja tudi v podjetjih je pomembno za dvig kakovosti
celotnega poklicnega in strokovnega izobraţevanja.
Višje in visoko strokovno izobraţevanje na področju turizma se je pri nas uveljavilo po letu
1996. Na določitev števila vpisnih mest znotraj posameznega programa naj bi vplivalo tudi
stališče gospodarstva. Upravičenost obstoja višjih strokovnih in tudi visokih strokovnih šol naj
se rešuje na takšen način kot v Avstriji, kjer mora po treh letih, po zaključku študija, višja in
visoka strokovna šola ustanovitelju posredovati podatke, kje in v kakšnem obsegu so se
zaposlili njihovi diplomanti.
Pri nadaljnjem izobraţevanju in usposabljanju mora v veliko večji meri sodelovati
gospodarstvo, saj gre za pridobitev določenih specializiranih poklicev in nazivov.
Organizatorji nadaljnjega izobraţevanja so lahko vse šole, vključene v gostinstvo in turizem),
vendar pod pokroviteljstvom in v soglasju z gospodarsko zbornico in Obrtno zbornico
Slovenije ter v sodelovanju s Centrom za poklicno izobraţevanje Slovenije. Dejstvo ostaja,
da so vsebine programov pred višjim in visokim študijem preširoko zajete in premalo
stopenjsko razdeljene in da namenjamo premalo pozornosti pridobivanju in osvajanju
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osnovnih in praktičnih znanj, ki bi jih kvalificirani kuharji in natakarji nadgrajevali iz dela ali s
kasnejšim prehodom na študij. Potrebno je določiti razmerja učnih vsebin s prehodom na
višje in visoke šole (te šole obstajajo šele od leta 1996). (Uran, Ovsenik et al, 2006: 60)
Obstaja nevarnost, da po uveljavitvi Zakona o gostinstvu (2005) to ne bo več potrebno oz.
nujno – iz ţe zgoraj omenjenih razlogov.
Opozorili smo ţe na upad vpisa v programe gostinstva in turizma srednjega poklicnega in
strokovnega izobraţevanja. Tako doslej kar tretjina slovenskih gostinskih šol ţe drugo leto
nima vpisa za poklic natakar. Center za poklicno izobraţevanje RS se je odločil pristopiti k
projektni izvedbi načrtnega in sistematičnega razvijanja poklicnih interesov mladih za
izobraţevanje v programih srednjega poklicnega in strokovenga izobraţevanja za poklice v
gostinstvu in turizmu. Predavatelji v srednjem in poklicnem ter strokovnem izobraţevanju bi
se morali več povezovati z gospodarstvom in predavatelji teoretičnih predmetov z visokimi
šolami. Za zagotovitev kakovostnega izvajanja praktičnega izobraţevanja je potrebna pomoč
drţave v plačilu izobraţevanja in dela mentorjev učencem in študentom v gospodarstvu.
(Uran, Ovsenik et al. 2006)
Turistično gospodarstvo natančo ve, kakšna specifična znanja in spretnosti potrebujejo
zaposleni na posameznih delovnih mestih, zato morajo ponudniki izobraţevalnih storitev, v
interesu lastnega uspeha, pristopiti k različnim oblikam sodelovanja z gospodarstvom.
Moţne oblike sodelovanja izobraţevalnih ustanov s turističnim gospodarstvom:
Sodelovanje pri pripravi in izpopolnjevanju programov
usposabljanja za potrebe turističnega gospodarstva;

izobraţevanja

ter

Sodelovanje pri pripravi in izpopolnjevanju programov praktičnega usposabljanja
dijakov in študentov;
Izobraţevanje in usposabljanje mentorjev v podjetjih;
Praktično izobraţevanje dijakov in študentov v turističnih podjetjih;
Obiski predavateljev šole dijakov in študentov na praktičnem izobraţevanju in njihovih
mentorjev v podjetjih;
Posvetovalna srečanja z vodstvi podjetij, ki izobraţujejo dijake in študente na
praktičnem izobraţevanju v podjetjih;
Seminarji in posveti za mentorje dijakom in študentom v podjetjih;
Strokovna srečanja predstavnikov turističnega gospodarstva in izobraţevalnih
ustanov;
Sodelovanje dijakov in študentov na raznih gostinskih in turističnih prireditvah v
podjetjih;
Organiziranje in izvajanje strokovnih usposabljanj za posamezna področja specifičnih
znanj in spretnosti v podjetjih.
Cilji sodelovanja izobraţevalnih ustanov s turističnim gospodarstvom:
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Izdelati kakovosten program izobraţevanja in usposabljanja;
Izdelati dober program praktičnega izobraţevanja dijakov in študentov v turističnih
podjetjih;
Izmenjava izkušenj;
Nadgrajevanje in izpopolnjevanje programov izobraţevanja in usposabljanja;
Medsebojno informiranje;
Vključitev dijakov in študentov v realno delovno okolje. (ibid.: 62)
Dobro je, da šole merijo svoj ugled (po vzoru marketinškega spleta šole). Ker izobraţevalna
ustanova izobraţuje za potrebe uporabnikov kadrov – to so delodajalci, bi si morala vsaka
prizadevati za ohranitev in izboljšanje svojega imidţa in ugleda. Dejstvo je, “da rastoča
konkurenca visokošolske zavode sili k oblikovanju takšne strategije izvajanja marketinških
dejavnosti, ki bodo pritegnile potencialne študente k vpisu. Prav odlični diplomanti so
najpomembnejši marketinški element pri oblikovanju imidţa in ugleda in tako posredno tudi
najboljši pokazatelj potencialnim študentom, ali gre tendenca izobraţevalnih programov neke
šole v pravo smer. Zaradi tega je pomembno, da šolski zavodi dvosmerno komunicirajo s
končnimi uporabniki kadrov – torej z gospodarstvom oz. z delodajalskimi organizacijami”.
(Senekovič in Ferjan, 2006: 51)
Opravljena je bila raziskava o dejavnikih, ki po mnenju delodajalcev najbolj vplivajo na ugled
izobraţevalne ustanove. (Senekovič in Ferjan, 2006: 3) Rezultati so pričakovano pokazali, da
imajo pridobljena znanja in spretnosti diplomantov največji vpliv na ugled šole pri
delodajalcih. Dobro mnenje o posamezni šoli nasploh je v neposredni povezanosti z dobrim
mnenjem o strokovnem znanju diplomantov šole. Izbrani dejavniki, razen promocije in
šolnine, po mnenju delodajalcev v veliki meri pomembno ali zelo pomembno vplivajo na
ugled. Poleg znanj in spretnosti diplomantov še najbolj na to vpliva naziv diplomanta po
koncu šolanja, vsebine izobraţevalnega programa šole, ugledni profesorji, ime izobraţevalne
ustanove, uspešni oz. slavni diplomanti, promocije, šolnine. Po mnenju delodajalcev javni
visokošolski zavodi na “lestvici ugleda” premočno vodijo pred zasebnimi zavodi kljub vedno
bolj agresivnemu trţenju zasebnih šol. Očitno so delodajalci še vedno bolj naklonjeni
tradicionalnim – javnim šolam.
Elementi, ki prispevajo k dobremu imidţu izobraţevalnih ustanov poleg ţe omenjenih tudi
kasnejša konkurenčnost pri iskanju zaposlitve oz. nadaljnjem šolanju), specifični cilji šole,
šolski reţim, stil poučevanja, uporaba sodobnih didaktičnih metod, izbirne vsebine (kot
element specifičnih ciljev posamezne šole), participacija okolja pri upravljanju, organizacija
specialnih predstavitev ustanove v okolju, posredovanje specifičnih vrednot v izobraţevalnovzgojnem procesu v določeni izobraţevalni ustanovi.
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3.3.5 Zagotavljanje kakovosti v izobraţevanju za turizem
»Če izhajamo iz razkoraka med prakso in šolskimi programi, ki ga omenja Strategija, in to
stališče strategije nekoliko razširimo z mednarodnimi standardi na področju turističnega
izobraţevanja TEDQUAL37 (Tourism Education Quality), je za izobraţevalne inštitucije
relevanten odnos do turističnega gospodarstva, do širše druţbene skupnosti ter do študentov
in diplomantov, in sicer v obeh smereh. Najprej, turistično izobraţevanje vsekakor mora
upoštevati zahteve in ţelje turističnega gospodarstva, njegove razvojne potrebe in strategije.
Hkrati pa je jasno, da mora upoštevati tudi nove, globalne trende in spremembe na področju
turizma. Z drugimi besedami, povezava med prakso in izobraţevanjem ne more biti samo
enostranska. Eno izmed načel TEDQUAL-a, ki je prvenstveno zagovornik potreb turistične
dejavnosti, pravi: »Slepo prilagajanje zahtevam prakse ne prinaša prihodnosti.« (TEDQUAL,
1999: 10)
Izobraţevanje v turizmu mora slediti tudi razvoju novih tehnologij in managerskih tehnik.
Novostim turistična podjetja, ki nimajo lastnih raziskovalnih in razvojnih oddelkov (in večina
jih nima), le redko sama sledijo. Tudi, če se podjetje zave potrebe uporabe npr. nove
tehnologije ali novega načina vodenja in upravljanja, je potrebna pomoč nekoga tretjega, da
se novosti uvedejo v poslovno prakso in ravno »know how« je pogosto manjkajoči člen.
Takšni primeri so lahko npr. uvajanje novih informacijskih tehnologij v turističnem poslovanju,
uvajanje novih načinov trţenja turističnih proizvodov, novih načinov povezovanja kot npr. v
okviru destinacisjkega managementa, prehod na drugačne vrste turizma, ki so npr.
nemnoţične, usmerjene na trţne niše ali ekološko manj obremenilne ter uvajanje elementov
trajnostnega turističnega razvoja v podjetjih, projektih ali v okviru turističnih območij. V času
integracijskih procesov v okviru Evropske unije, turistična praksa tudi potrebuje kadre, ki
bodo konkurenčni in kompatibilni, oziroma primerljivi s kadri z drugih evropskih fakultet. Zato
potrebuje izobraţevalne programe, ki bodo v osnovi primerljivi s tujimi.« (Mihalič, www.dsrs.s)
Metodologija popolne oz. absolutne kakovosti (The Total Quality Methodology), ki je bila z
uspehom vpeljana v mnoga področja storitvenih dejavnosti, vljučno v turizem, ni več zgolj
eksotična starina in posebnost v svetu turističnega izobraţevanja. Na začetku industrijske
dobe je vsekakor šlo za sledeče uveljavljeno razmišljanje: »Glavni cilj je proizvesti
izobraţevanje, ki ga bodo uporabniki in delodajalci v vsakem primeru uporabili, kupili.
Uporabnikova aktualna potreba ima na tej stopnji malo pomena: Lahko kupiš katero koli
vozilo, ki si ga izbereš, le da ga proizvaja Ford, da je model T in črne barve«. (Fayos – Solá,
1996: 6).
37

TEDQUAL je metodološki koncept Svetovne turistične organizacije za zagotavljanje kakovosti
izobraţevanja in usposabljanja v turizmu. Metodologija naj bi zagotovila obliko standardizacije pri
zagotavljanju turističnega izobraţevanja in usposabljanja. Cilj je odkriti obstoječe vrzeli med potrebami
in pričakovanji delodajalcev in turističnih profesionalcev ter rezultati izobraţevalnih kurikulov,
izobraţevalnih ustanov oz. sistemov. Te vrzeli morajo biti označene na kartografu turističnih profesij, ki
bo zagotovil model. (to cater for the complexity of the sector and its human capital needs, both in
terms of quantity and quality)
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Od leta 1980 so izobraţevalni sistemi prepleteni s sistemi evalvacij in ocenjevanja kakovosti.
Delno je to reakcija na širše druţbene spremembe, ki so povzročile bolj trţno in manj
birokratsko delovanje javne ponudbe najrazličnejših storitev tudi izobraţevalnih. V Evropi je
zaslediti vztrajne premike od elitnega k vedno bolj mnoţičnemu sistemu izobraţevanja. Ob
tem pa so drţave razvile sisteme nadzora ponudbe in izvajanja izobraţevalnih storitev.
Postavljeni so bili prepoznavni standardi, na podlagi katerih je drţava potrjevala formalne
izobraţevalne programe. Neformalni izobraţevalni programi pa vzdrţujejo svojo kakovost
zaradi vedno večje konkurence med ponudniki izobraţevalnih storitev (Berdahl, 1991).
Zagotavljanje kakovosti se nanaša na vse vidike izobraţevanja, vključujoč strategije,
ustanove, učenje in poučevanje, vodenje, vire in ocenjevanje. Mehanizmi zagotavljanja in
nadzora kvalitete upoštevajo doseţke v obliki rezultatov, dejavnikov izvedbe, ocene, šolanja,
inšpekcije, dokumentacije, evalvacije itd. Meri se tudi koliko programov in organizacij se uspe
obdrţati na trgu izobraţevalnih storitev .
Učinkovit mehanizem zagotavljanja kakovosti je tudi uveljavljanje evropskega kreditnega
sistema (ECTS), ki se uporablja za spremljanje doseţkov udeleţencev izobraţevalnega
procesa, kot tudi samih programov in organizacij, ki jih izvajajo. Enota akademskega kredita
je vsesplošno sprejeta kot skupna mera izobraţevalnega doseţka posameznika, ki je
prenosljiva med modularnimi programi vseh vrst ter med izobraţevalnimi organizacijami in
nenazadnje med izobraţevalnimi sistemi posameznih drţav.
Da bi zagotovili ustrezno kakovost posameznega izobraţevalnega procesa je potrebno letega spremljati in sproti ocenjevati skozi vse faze njegovega nastajanja, izvedbe in
evalvacije. Te faze lahko razdelimo na:
Načrtovanje izobraţevalnega programa. Kakovostno načrtovanje izobraţevalnega
programa vsebuje podrobno načrtovanje procesa poučevanja in učenja, analizo
ciljnih skupin in udeleţencev ter zagotovitev ustreznih materialnih pogojev.
Evalvacija. Kakovostna evalvacija izobraţevalnega programa je pogojena z analizo in
oceno procesa poučevanja in učenja s pomočjo vnaprej oblikovanih in preverljivih
kriterijev.
Permanentno izobraţevanje izvajalcev. Kakovostno izobraţevanje je pogojeno z
udeleţbo izvajalcev na specializiranih programih izobraţevanja za učitelje, ki še
posebej vsebuje novosti v metodologiji poučevanja38.
Povezava s prakso. Znanje in veščine morajo biti uporabne v praksi oziroma
resničnih situacijah. Za prenos tovrstnega znanja so potrebni izvajalci z visoko ravnijo
metodoloških znanj.

V Nemčiji sta Inštitut za izobraţevanje odraslih in Zvezni inštitut za strokovno šolanje pripravila
strategijo spremljanja izobraţevanja izvajalcev izobraţevalnih procesov.
38
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Sodelovanje med izobraţevalnimi organizacijami. Kakovost izobraţevanja je
pogojena s uspešnim in produktivnim sodelovanjem med izvajalci samimi ter med
njihovimi izobraţevalnimi organizacijami.
Spoštovanje poklicne etike izvajalcev izobraţevalnih procesov (učiteljev, profesorjev,
mentorjev). Dosledno spoštovanje poklicne etike determinira legitimnost izvajalca
izobraţevalnega procesa, da opravlja svoje delo. (Nuissl v Federighi)
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4 NEOTIPLJIVO PREMOŢENJE V TURISTIČNEM
IZOBRAŢEVANJU IN UPRAVLJANJE Z ZNANJEM V
TURISTIČNIH PODJETJIH
Tudi v turistični dejavnosti se vedno bolj zavedamo pomena znanja pri ustvarjanju dodane
vrednosti turističnega produkta. To seveda ne zanemarja fizične narave turističnega
proizvoda, ki je še vedno potreben, ne pa tudi zadosten pogoj za zadovoljitev potreb in
pričakovanj uporabnika. Visoki multiplikativni učinki turistične dejavnosti na druge
gospodarske in negospodarske dejavnosti pa ne samo, da kaţejo na pomembnost razvijanja
znanja v tej dejavnosti ampak ga tudi zahtevajo.
Tekmovalnost na trgu, ne le znotraj določene turistične destinacije, temveč tudi med
turističnimi destinacijami, zato zahteva čedalje več znanja in ustvarjalnosti delavcev v
turizmu, ki s svojim delom in odnosom do dela razvijajo ne le svoje lastno znanje, temveč letega širijo med sodelavce in ga vgrajujejo v odnose do uporabnikov. Na ta način se povečuje
njihovo zadovoljstvo in lojalnost, kar vpliva na večjo tekmovalnost in boljše poslovne izide
(Reichheld in Sasser, 1990:107; Heskett et al., 1994:166; Stewart, 1999:241). Vodstva
turističnih podjetij se morajo zato zavedati, kje leţi prava vrednost turističnega proizvoda, za
katero so porabniki pripravljeni plačati. Na podlagi tega se sprejema ustrezne odločitve o
investiranju, razvijanju, zadrţanju in dezinvestiranju v ustrezne oblike sredstev. To v končni
meri zagotavlja tekmovalnost turističnega proizvoda in uspešnost turističnih podjetij.
Da ugotovimo prispevek posameznika k uspehu podjetja je potrebno poleg finančnega meriti
tudi intelektualni kapital. Metod za merjenje te vrste neotipljivega kapitala je mnogo, se pa v
grobi razdelitvi delijo na monetarne in nemonetarne. Z nemonetarnimi metodami je veliko
teţje meriti, so pa dejanski odraz neopredmetenega premoţenja organizacije. Metode so
štiri: (1) metode trţne kapitalizacije (MCM metode), (2) metode ugotavljanja dobičkonosnosti
sredstev (ROA), (3) direktne metode (DIC) in (4) metode točkovanja z nefinančnimi
parametri (SC).
Ravno po tem, ali podjetje meri intelektualni kapital in objavlja te podatke ob finančnih
poročilih, se ločijo inovativna in neinovativna podjetja. Vrednotenje intelektualnega kapitala je
pomembno zaradi povečevanja dodane vrednosti na zaposlenega. Slednja je povezana s
človeškim kapitalom, saj za izračun prve potrebujemo podatek o poslovnih prihodkih in
odhodkih, od katerih nato odštejemo stroške dela (človeški kapital). Tudi strukturni kapital
sestoji iz stroškov dela. Iz tega sledi, da sta tako strukturni kapital kot tudi dodana vrednost
odvisna od človeškega kapitala.
Ker ima zaposleni človeški kapital, ki je skrit in ga tako zvečer, ko odide domov, »odnese« s
seboj, ga ne pusti v sluţbi, kjer ostane strukturni kapital, je toliko bolj zanimiv tudi za druga
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podjetja. Podjetje mora zato temu posamezniku ponuditi nekaj v zameno za njegovo posojo
znanja, idej in sposobnosti, s čimer nagradi to osebo.
Intelektualni kapital je ekonomska različica znanja. Oba je potrebno upravljati, da lahko
dobimo rezultate, ki privedejo podjetje do diferenciranih proizvodov (bodisi cenovno bodisi
ekološko), kateri vodijo v konkurenčno prednost podjetja. Znanje pa je vseskozi potrebno
nadgrajevati, kar pomeni, da se je potrebno nenehno izpopolnjevati, izobraţevati. Zato je še
toliko večjega pomena, da podjetje vlaga v raziskave in razvoj ter v izobraţevanje
zaposlenih.
»Medtem ko se tako med akademiki kot v praksi proučuje pomembnost znanja za produkcijo
in uspešnost proizvodnih podjetij, predvsem tehnoloških, se turizem kot tudi nekatere druge
storitvene dejavnosti, ki veljajo za tradicionalne, pušča ob strani.« (Nemec Rudeţ, 2005a:
13)
Marti (2001) ugotavlja, da je edina stvar, ki daje podjetju trajno konkurenčno prednost
znanje, način uporabe le-tega in kako hitro lahko pride do novega znanja. Na ta način
postaja znanje pomembno za trdnost in poloţaj podjetja na trgu ter mu na tak način daje
večjo varnost in uspešnost na trgu.
»Pravilno in sistematično razvijanje in uporaba znanja omogočata uspešnost turističnih
podjetij ter posledično vplivata na narodno gospodarstvo preko različnih ekonomskih
funkcij.« (Nemec Rudeţ, 2005a: 13)

Pomembnost in vrednost znanja v podjetju se kaţe kot razlika med trţno in knjigovodsko
vrednostjo podjetij (Edvinsson in Malone, 1997; Sveiby, 1997; Stewart, 1999; Roos et al.,
2000). Ne glede na to, da so odmiki med trţno in knjigovodsko vrednostjo podjetij najvišji pri
visokotehnoloških podjetjih (Fortune, 2000), s čimer je višja tudi vrednost znanja, to ne
zmanjšuje pomembnosti znanja v turistični dejavnosti. (Nemec Rudeţ, 2005a) Sodobni
porabniki turističnih storitev so pripravljeni plačati čedalje več za neotipljivi del turističnega
proizvoda, ki zajema doţivetje, informacije in ustvarjeni imidţ balgovne znamke.

4.1 Neotipljivo premoţenje v turističnem izobraţevanju
V nadaljevanju je podrobno predstavljena raziskava, ki zdruţuje dve področji, in sicer
področje turizma in izobraţevanja z zornega kota vse bolj aktualnega področja merjenja
neotipljivega premoţenja. Gre za integracijo dveh dinamičnih elementov – turizma in
izobraţevanja. Z modelom je podana, kot izziv, vzpostavitev sistematičnega merjenja
neotipljivega premoţenja v inštitucijah s področja turističnega izobraţevanja. Avtorica
raziskave Nemec Rudeţ (2005b: 335) opozarja na nujno ločevanje med neotipljivim
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premoţenjem ljudi in strukturnim znanjem, saj le-ti zajemata drugačen pristop k njihovemu
poslovodenju. Doprinos modela, ki ga je avtorica predstavila je v oblikovanju meril oz.
spremenljivk za merjenje pogojev, ravni razvitosti in učinkov neotipljivega premoţenja.
Predstavljeni model po prepričanju avtorice zahteva testiranje svoje veljavnosti za
preverjanje svojega delovanja.
V raziskavi so zajeta hotelska podjetja in turistične agencije ter zdravilišča. Anketni
vprašalniki so bili poslani 69 podjetjem, ki se ukvarjajo s hotelsko dejavnostjo in petnajstim
turističnim agencijam. Izbrana so bila podjetja, ki imajo najmanj deset zaposlenih.
V obdobju nove ekonomije nastajajo za turistična podjetja nove priloţnosti in izzivi. Povzroča
jih neotipljivo premoţenje,39 ki ga opredelimo kot premoţenje, ki temelji na znanju oz.
njegovih pojavnih oblikah. Tovrstno premoţenje usmerja današnje gospodarstvo ter postaja
pomembnejše kot fizična sredstva, ki so bila glavni vzvod tradicionalne ekonomije. (Nemec
Rudeţ, 2005b, str. 330)
Premoţenje, ki temelji na znanju, je temeljno za vsa podjetja, skupnosti in celo druţbo,
ugotavlja Edvinsson (2002: 10). Hitro napredovanje v tehnologiji in komunikacijah vodi v
spremembe, ustvarjanje in širjenje znanja brez primerjave v preteklosti. Hkrati nastajajo nove
nevarnosti za tista turistična podjetja in turistične destinacije, ki se novim izzivom in
spremembam na trgu ne bodo prilagodila ali pa se ne bodo znala prilagoditi. Za to pa so
pomembni predvsem ljudje, njihovo znanje, odnos do dela, sposobnosti in inovativnost. Iz
tega izhaja pomembnost izobraţevanja za turistično stroko in kakovost inštitucij, ki
izobraţujejo za potrebe turizma, od poklicne do podiplomske ravni. Inštitucije, ki izobraţujejo
za potrebe turizma, predstavljajo tako bogat vir neotipljivega premoţenja turističnih podjetij in
posledično turistične dejavnosti nasploh.
Glavni cilj inštitucij, ki izobraţujejo za potrebe turizma, mora biti doseganje čim višje ravni
znanja uporabnikov izobraţevalnih storitev, saj so le-te na dolgi rok odvisne ravno od
zadovoljstva uporabnikov njihovih storitev. Za zagotavljanje uspešnosti inštitucije, ki
izobraţuje za potrebe turizma, je pomembno, da se uporabnikom izobraţevalnih storitev
raven njihovega osebnega znanja čimbolj poveča. Zato je nujno, da ima inštitucija dovolj (v
kvalitativnem in kvantitativnem smislu) znanja, ki ga lahko posreduje ter da izpolnjuje
formalne pogoje za posredovanje tega znanja.

39

Kot sinonim za neotipljivo premoţenje srečamo v literaturi izraze, kot so nevidna sredstva (Itami,
1987), neotipljiva sredstva (Sveiby, 1997), intelektualni kapital (Edvinsson, Malone, 1997; Stewart,
1999; Roos et al., 2000). Različne razmejitve med izrazi (Gurthrie, Petty, 2000, str. 158; Lev, 2001,
str. 5; Reinhardt, 2002, str. 18) kaţejo, da ni neke enotne razmejitve med njimi. Zato jih uporabljamo
kot sinonime.
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4.1.1 Oblike in učinki neotipljivega premoţenja v turističnem izobraţevanju
Avtorji, ki se ukvarjajo s poslovodenjem neotipljivega premoţenja (Edvinsson in Malone,
1997 ter Roos et al., 2000) delijo neotipljivo premoţenje neke organizacije na dva dela: Na
del, ki zajema znanje delavcev v organizaciji (ali človeški kapital) in na del, ki zajema
strukturno znanje organizacije (ali strukturni kapital).
Znanje delavcev v organizaciji se seli skupaj z delavci, če delavec zapusti inštitucijo ostane
inštitucija osiromašena za del človeškega kapitala. Do problema pride takrat, ko odide
pedagoški delavec, ki je nosilec kakovostnega znanja pomembnega za uporabnike
izobraţevalnih storitev. Seveda vplivajo na kakovost dela in zadovoljstvo uporabnikov
izobraţevalnih storitev tudi nepedagoški delavci, zlasti organizacijski delavci predvsem z
ustvarjanjem okolja oz. infrastrukture in ustrezne organizacije za podajanje znanja. Po Roos
et al. (2000) izvira znanje ljudi oz. človeški kapital iz zmoţnosti ljudi, njihovega odnosa do
dela in intelektualne proţnosti. Zmoţnosti ljudi predstavljajo izobrazba in veščine; odnos do
dela, se odraţa v obnašanju ljudi do svojega dela; intelektualna proţnost pa, po Roosu,
predstavlja inovativnost in odprtost do sprememb. Zmoţnosti ljudi se ustvarjajo z
izobraţevanjem in usposabljanjem, nekatere pa so plod lastne nadarjenosti. Kreativnost in
inovativnost ljudi vplivata na podajanje novih znanj, uvajanje novih učnih metod, ustvarjanje
novih in kakovostnejših učnih programov; medtem ko odnos do dela omogoča sposobnim,
kreativnim in inovativnim delavcem čim boljše posredovanje znanja. Kot ugotavlja Nemec
Rudeţeva (2005b) se brez ustreznega odnosa do dela navkljub sposobnemu kadru ne more
posredovati znanje tako, kot bi se sicer lahko. Pri tem odnos do dela zajema tako odnos do
samega dela kot odnos do uporabnikov izobraţevalnih storitev.
Na izobraţevanje velikokrat gledamo le kot na prenos znanja ljudi, vendar pa je tudi
strukturno znanje pomembno za uspešno izobraţevanje. Edvinsson in Malone (1997:177)
trdita, da znanje univerze Yale leţi bolj v strukturnem kapitalu kot pa v znanju ljudi na
univerzi. Poleg znanja ljudi je po Edvinssonu in Malonu, za univerzo pomembno upoštevati
tudi častne doktorate, objave, rast povprečne plače diplomantov, razpoznavnost imena,
indeks zaţeljenosti diplomantov srednjih šol, mreţe raziskav itd. Po Nemec Rudeţevi
(2005b) pomemben vir razvijanja zadovoljstva pri uporabnikih izobraţevalnih storitev, ki
izvira iz strukturnega znanja, predstavljajo informacijska tehnologija in interaktivne
multimedijske tehnologije, procesi dela s svojimi rešitvami, baze podatkov in imidţ inštitucije.
Gre za oblike znanja, ki so ţe izraţene ter jih je potrebno stalno razvijati in nadgrajevati. Za
to pa so potrebni ljudje, ki vplivajo na način in tempo razvoja strukturnega znanja, saj se
strukturno znanje organizacije ne more razvijati samo od sebe. Njegova prednost pa je v
tem, da ga je laţje nadzirati.
Po Bontisu (1998 in 2002) se učinki neotiplivega premoţenja v turistčnih podjetjih kaţejo v
njihovi poslovni uspešnosti, v javnih inštitucijah pa predvsem v zadovoljstvu uporabnikov
njihovih storitev. Nefinančno merjenje učinkov inštitucij, ki izobraţujejo za potrebe turizma,
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daje tudi povratno informcijo o poslovodenju njihovega neotipljivega premoţenja ter o njihovi
konkurenčnosti na izobraţevalnem trgu. Zaradi povečevanja števila študijskih programov in
števila visokošolskih inštitucij v Sloveniji, ki izobraţujejo za potrebe turizma, bo prihajala
vedno bolj do izraza vrednost njihovega intelektualnega kapitala oz. konkurenčnost med
posameznimi šolami.

4.1.2 Pogoji za uspešnost neotipljivega premoţenja izobraţevalnih inštitucij na
področju turizma
Poslovodenje neke inštitucije mora zajemati sistematično razvijanje in posredovanje znanja
uporabnikom izobraţevalnih storitev. Proces strateškega poslovodenja se mora začeti s
postavitvijo strateških ciljev v okviru vizije (Hunger, Wheelen, 1996: 7). Le-ta mora biti jasna
ter mora vsestransko vključevati tako uporabnike izobraţevalnih storitev kot potrebe
turističnega gospodarstva. Skladno z vizijo in cilji mora biti, v okviru strategije določene
inštitucije, jasno določena vloga znanja, s katero lahko doseţemo strateške cilje te inštitucije.
Po Nemec Rudeţevi (2005b) se delavci kot del neotipljivega premoţenja ne smejo
izobraţevati le zase in za svoje napredovanje, temveč mora biti osrednji cilj njihovega
izobraţevanja posredovanje znanja uporabnikom izobraţevalnih storitev.
Ozračje oz. kultura inštitucije je pomemben pogoj za posredovanje znanja. Ozračje ki vlada v
določeni inštituciji, spodbuja ali zavira posredovanje znanja in tako vpliva na njegovo
kakovost. Zaradi moţnosti, da ljudje, kot lastniki svojega znanja, zapustijo organizacijo, je
potrebno narediti vse, da se obdrţi dobre delavce in s tem njihovo znanje. Dragoceno in
teţko nadomestljivo znanje se mora zato v čim večji meri spreminjati v znanje inštitucije z
dokumentiranjem, ustvarjanjem baz podatkov in oblikovanjem procesov dela. (Nemec
Rudeţ, 2005b, str.332)
To omogoča strategija kodifikacije znanja (Hansen et al., 1999). Na ta način se znanje v
ljudeh laţje pretvori v znanje inštitucije ter ga je tako laţje prenašati na sodelavce in na
druge zainteresirane. Izpolnjeni morajo biti trije pogoji za razvijanje neotipljivega premoţenja
inštitucije a) strateško poslovodenje inštitucije, ki je usmerjeno v razvijanje znanja oz.
neotipljivega premoţenja inštitucije; b) kultura oz. ozračje v inštituciji, ki spodbuja razvijanje
znanja; c) kodificiranje znanja ljudi oz. delavcev inštitucije, da se znanje inštitucije, ki
izobraţuje za potrebe turizma, prenese na tiste, ki jim je prvotno tudi namenjeno ter
omogoča konkurenčnost in zvišuje vrednost za uporabnike izobraţevalnih storitev omenjenih
inštitucij.

4.1.3 Model za nefinančno merjenje in spremljanje neotipljivega premoţenja
izobraţevalnih ustanov na področju turizma
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Po Allday (1998); Brennan in Connell (2000); Williams (2001) se v podjetjih, predvsem v
tujini, netipljivo premoţenje ţe pojavlja tudi v bilancah. Različna podjetja uporabljajo različne
metode za merjenje vrednosti svojega neotipljivega premoţenja. Metode so preteţno
naravnane na podjetja in ne na izobraţevalne inštitucije, ki imajo svoje specifičnosti, zato se
tudi kazalci za merjenje neotipljivega premoţenja ne morejo direktno prenesti nanje. Kot
ugotavlja Nemec Rudeţeva (2005b) merjenja, spremljanja in poročanja o neotipljivem
premoţenju izobraţevalnih inštitucij v literaturi in tudi v praksi še nismo opazili. Neotipljivo
premoţenje se zaenkrat še ne pojavlja v bilancah in poročilih izobraţevalnih inštitucij, vendar
bo treba tudi pri njih začeti razmišljati o tem.
Nemec Rudeţeva (ibid.) na podlagi proučevanja in agregacije obstoječih metod merjenja
neotipljivega premoţenja in modelov njihovega poslovodenja, oblikuje model za merjenje
neotipljivega premoţenja inštitucij, ki izobraţujejo za potrebe turizma. Z njim se meri troje: 1)
izpolnjevanje pogojev za uspešnost neotipljivega premoţenja inštitucij, ki izobraţujejo za
potrebe turizma, 2) razvitost neotipljivega premoţenja inštitucij, ki izobraţujejo za potrebe
turizma, 3) učinke neotipljivega premoţenja inštitucij, ki izobraţujejo za potrebe turizma.
Največji problem merjenja neotipljivega premoţenja je v odsotnosti splošno sprejetih meril za
njegovo merjenje. K merjenju neotipljivega premoţenja se lahko pristopi z objektivnimi in
subjektivnimi merili. Postavljen model merjenja neotipljivega premoţenja inštitucij, ki
izobraţujejo za potrebe turizma, temelji na metodah sistema kazalcev oz. nizu trditev, katerih
odgovori omogočajo izmeriti neotipljivo premoţenje. Metode sistema kazalcev identificirajo
posamezne oblike neotipljivega premoţenja, vendar njihove razvitosti ne merijo z denarnega,
ampak z vsebinskega vidika.
Tabela 4.1: Spremenljivke za merjenje neotipljivega premoženja izobraževalnih ustanov na
področju turizma

1) čim boljše posredovanje znanja uporabnikom izobraţevalnih
storitev, 2) ustvarjanje zadovoljnih uporabnikov izobraţevalnih
za

storitev z obstoječo strategijo, 3) hiter odziv izobraţevalne inštitucije
na spremembe v okolju, 4) postavljanje v ospredje uporabnikov

merjenje pogojev za
razvijanje neotipljivega

izobraţevalnih storitev in ne zaposlenih, 5) kvaliteta študija pred
povečanin številom uporabnikov izobraţevalnih storitev, 6) zelo

premoţenja inštitucij,
ki
izobraţujejo
za

dobro ozračje med delavci izobraţevalne inštitucije, 7) dobro počutje
uporabnikov izobraţevalnih storitev v izobraţevalni inštituciji, 8) zelo

potrebe turizma

dobro širjenje znanja med delavci, 9) prenesen velik deleţ znanja

Spremenljivke

delavcev v pisno obliko (dokumenti, baze podakov, študijsko
gradivo), 10) neobčutno zmanjšanje celotnega znanja inštitucije v
primeru odhajanja delavcev iz inštitucije, 11) uspešno oblikovanje
svojih baz podatkov
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1) dobra usposobljenost delavcev za njihovo delo, 2) stalno
izpopolnjevanje znanja delavcev, 3) velik prispevek k delavcev k
Spremenljivke
za
merjenje znanja ljudi v

oblikovanju znanja inštitucije, 4) velika kreativnost delavcev pri
svojem delu, 5) mnoţina inovativnih idej delavcev za delo, 6)

inštitucijah,
izobraţujejo

učinkovito
prilagajanje
spremembam
povpraševanja
po
izobraţevanju, 7) zelo dober odnos delavcev do dela, 8) veliko

ki
za

potrebe turizma

zadovoljstvo delavcev z delom, 9) doslednost delavcev pri delu, 10)
ustrezna nagrajenost delavcev za delo, 11) popolna predanost
delavcev svojemu delu.

1) zelo dober imidţ izobraţevalne inštitucije, 2) dober sloves
inštitucije med potencialnimi (bodočimi) uporabniki izobraţevalnih
storitev, 3) zelo visoka raven zaţelenosti vpisa v izobraţevalno
Spremenljivke
za
merjenje neotipljivega
strukturnega

znanja

inštitucij,
izobraţujejo

ki
za

potrebe turizma

inštitucijo, 4) redno objavljanje prispevkov delavcev v pomembnih
revijah turistične stroke, 5) kodificiranje znanja delavcev v obliki
literature v največji moţni meri, 6) učinkoviti procesi dela, 7) stalno
izboljševanje kakovosti izobraţevalnih storitev, 8) pomembne
raziskave inštitucije za turistično stroko, 9) pomemben prispevek
rešitev informacijske tehnologije h kakovosti dela inštitucije, 10)
prednjačenje inštitucije po razvitosti interneta pred konkurenčnimi
inštitucijami, 11) uporaba interaktivne multimedijske tehnologije za
potrebe izobraţevanja.

1) veliko zadovoljstvo uporabnikov izobraţevalnih storitev z
inštitucijo, ki jo obiskujejo, 2)
nepritoţevanje uporabnikov
izobraţevalnih storitev nad inštitucijo oz. njenim delom, 3) zelo malo
utemeljenih pritoţb uporabnikov izobraţevalnih storitev, 4) dobra
Spremenljivke
za
merjenje učinkovitosti

usklajenost izobraţevalnih programov s potrebami turističnega
gospodarstva, 5) ponudba dobrih moţnosti uporabnikom

neotipljivega

izobraţevalnih storitev za povečanje ravni znanja turističnega

premoţenja inštitucij,
ki
izobraţujejo
za

gospodarstva, 6) zaposljivost diplomantov izobraţevalne inštitucije,
7) moţnosti diplomantov pri nadaljnjem izobraţevanju, 8)

potrebe turizma

nadpovprečna rast povprečne plače diplomantov v gospodarstvu, 9)
zelo dobri pogoji uporabnikov izobraţevalnih storitev za uveljavitev v
svojem poklicu, 10) posredovanje najnovejših znanj s področja
turizma uporabnikom izobraţevalnih storitev

Vir: Prirejeno po Nemec Rudež, 2005b: 334-335
Merjenje neotipljivega premoţenja inštitucij, ki izobraţujejo za potrebe turizma, je pogoj za
njihovo poslovodenje. Tovrstno merjenje ni pomembno le za analizo in ocenjevanje
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trenutnega stanja neotipljivega premoţenja inštitucije, ki izobraţuje za potrebe turizma, kot
sta analiza kakovosti lastnega kadra in izhodišče za sprejemanje odločitev v zvezi z
investicijami in razvojem na področju znanja, temveč tudi za prikaz razvoja neotipljivega
premoţenja inštitucije na osnovi primerjav v času, ustvarjanje preglednosti uporabe javnih
sredstev, prikaz konkurenčnosti posamezne inštitucije ter nenazadnje kot orodje za njeno
trţenje in promocijo. V merjenje, spremljanje in poročanje o neotipljivem premoţenju
tovrstnih inštitucij kot orodju za trţenje bo posegla ravno konkurenca med izobraţevalnimi
inštitucijami. Ravno vpeljava merjenja pa bo omogočila, da vse ostrejša konkurenca med
njimi ne bo povzročala zniţevanja njihove zahtevnosti, temveč trţenje, povezano s
kakovostjo njihovega neotipljivega premoţenja. Vzpostavitev merjenja neotipljivega
premoţenja bo tako spodbudila dvig kakovosti njihovega neotipljivega premoţenja in
posledično zmanjašla sedanji razkorak med izobraţevalnimi programi in potrebami
turističnega gospodarstva, o katerem piše Radič (2004: 17).

4.2 Upravljanje z znanjem v turističnih podjetjih
Znanje je najpomembnejši sestavni del poslovne aktivnosti (Stewart, 1999: 1), zato mora biti
vgrajeno v vsebino turističnega proizvoda. Na ta način lahko turistična podjetja svojim
uporabnikom nudijo turistične proizvode, ki so drugačni od konkurentovih. Le-te delavci lahko
sooblikujejo s svojim znanjem, ustvarjalnostjo in odnosom do dela, oblikovanjem in
razvijanjem ustreznih poslovnih procesov, kulture v podjetju, filozofije ravnanja, rešitev
informacijske tehnologije, dobrega ugleda turističnega podjetja in rešitev po meri
posameznika. Doseganje teh ciljev zahteva ustrezno ravnanje z znanjem. Stewart (1999: 12)
namreč ugotavlja, da je ravnanje z znanjem postalo najpomembnejša naloga gospodarjenja.
Slabo poznavanje pomena znanja za turistična podjetja in negotovost, povezana s
smiselnostjo vlaganja v znanje, je prva teţava na poti k uspešnemu turizmu. (Nemec Rudeţ,
2005a: 14)
Wiig (1997a: 4) je določil dva cilja ravnanja z znanjem: 1) pripraviti podjetje za čimbolj
racionalno delovanje za zagotovitev preţivetja in uspeha, 2) doseči najboljšo vrednost
svojega znanja (ibid.)

4.2.1 Tekmovalnost v turizmu in znanje
Calgarijski model tekmovalnosti turizma (Ritchie in Crouch, 1993) kot dejavnike
tekmovalnosti navaja: poziv destinacije (privlačnosti in neprivlačnosti destinacije), vodstvo
(trţenjski in vodstveni pristopi), organizacijo (organizacijske strukture, strateške povezave),
informacije (informacijski sistemi, raziskave) in učinkovitost (razmerje med kakovostjo in
ceno, produktivnost). Vsi ti dejavniki so v bistvu močno povezani z znanjem. Bolj kot je
razvito znanje, bolj tekmovalen je turizem. Izjema so le privlačnosti destinacije, ki jih
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sestavljajo naravne in kulturne privlačnosti, vendar pa so tudi te ponavadi predmet znanja in
njegovega ravnanja. Njihova ekonomska vrednost je namreč močno povezana z znanjem, ki
omogoča, da se dane privlačnosti pojavijo na trgu, kjer dobijo svojo ceno. Calgarijski model
tekmovalnosti turizma torej potrjuje pomembnost znanja za tekmovalnost turizma.
Znanje, kot najpomembnejši dejavnik za zagotavljanje tekmovalnosti, je potrebno kot tako
tudi zaznavati. To pomeni ugotoviti, kakšen poloţaj pripisujejo turistična podjetja znanju in
kako pomembna je naloga ravnanja z znanjem za turistično podjetje. Zaznavanje
pomembnosti znanja je namreč podlaga za proces ravnanja z znanjem, ki sestoji iz
načrtovanja, organiziranja, vodenja in kontrole.
Danes se znanje vse bolj enači s pojmom intelektualni kapital. Tako Luthy (1998: 10)
opredeljuje intelektualni kapital kot vse uporabno znanje organizacije v katerikoli obliki. Roos
et al. (2000: 19) vidijo intelektualni kapital podjetja kot vsoto znanja vseh njenih članov in
praktične uporabe tega znanja. Intelektualni kapital v literaturi ni enotno opredeljen. Lahko ga
opredelimo kot premoţenje podjetja, ki temelji na znanju. Proučevanje ravnanja z znanjem
mora zajemati celotno znanje podjetja oz. celotno premoţenje, ki temelji na znanju. V
literaturi obstaja več modelov, ki se ukvarjajo z ravnanjem znanja oz. intelektualnega
kapitala, kot so Skandia Navigator (Edvinsson, Malone, 1997:68), Saint-Ongeov model
(Saint-Onge, 2001), Sveibyjev model tokov znanja (Sveiby, 2001), Petrashev model
(Petrash, 1997) ICM model (Griendley, sullivan, 1997) in Brookingov proces ravnanja z
znanjem (Brooking, 1998:140-152). Problematika ravnanja z znanjem je v tem, da ni prisoten
splošno sprejet model ravnanja z znanjem. (Nemec Rudeţ, 2005a: 14)
K procesu ravnanja z znanjem v turističnih podjetjih, je potrebno strateško pristopiti z
ustreznim načrtovanjem. Skladno z vizijo morajo turistična podjetja, kot nosilci razvoja
turizma v določeni turistični destinaciji, postaviti dolgoročne cilje pridobivanja in razvoja
znanja oz. oblikovanja bazo znanja za nadaljnji razvoj podjetja. Turistična podjetja se
srečujejo danes z mnogimi spremembami na spreminjajočem se turističnem trgu (na primer
novimi turističnimi destinacijami, demografskimi spremembami, spremembami v ţivljenjskem
slogu in vrednotah potencialnih turistov, skrajševanjem trajanja potovanj, političnimi
spremembami), katerim se morajo prilagajati in v skladu z njimi oblikovati svoje realne cilje. V
okviru celovite strategije turističnega podjetja se je potrebno osredotočiti na doseganje teh
ciljev. To pomeni usmerjanje v dejavnosti in ukrepe za razvijanje ter uporabo znanja. V
okviru celovite strategije je potrebno opredeliti, katero in kakšno znanje je pomembno.
Mihaličeva (2000: 96) opozarja na osnovno pomanjkljivost slovenskega turizma – na njegovo
netekmovalnost. Sprašuje se, ali je razlog za netekmovalnost slovenskega turizma oz.
turističnega proizvoda v odsotnosti zaznavanja pomembnosti znanja ali v slabem procesu
ravnanja z znanjem.

Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran 79

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________
Nemec Rudeţeva (2005a) je na podlagi rezultatov empirične raziskave o ravnanju z znanjem
v slovenskem turizmu skušala ugotoviti razloge za netekmovalnost slovenskih turističnih
podjetij z vidika ravnanja z znanjem. Zanimalo jo je: Kako turistična podjetja v Sloveniji
zaznavajo pomembnost znanja glede na fizična in finančna sredstva? Kako pomembno se
jim zdi znanje za doseganje tekmovalnosti na turističnem trgu in za doseganje dobrih
poslovnih izidov? Ali je ravnanje celotne baze znanja prednostna naloga za turistična
podjetja? Kako se z znanjem v slovenskih turističnih podjetjih ravna? Raziskovalna hipoteza
se je glasila: »Turistična podjetja v Sloveniji zaznavajo pomembnost znanja za tekmovalnost
turističnega proizvoda, vendar proces ravnanja z znanjem, ki temelji na ofenzivni vlogi, ni
razvit«. (ibid.: 16)
Raziskava je temeljila na mnenju vodstva oz. direktorjev turističnih podjetij v Sloveniji.
Turistično dejavnost za potrebe raziskave je predstavljalo prehrambeno in nastanitveno
gostinstvo ter potovalne agencije. Ravnanje z znanjem v slovenskih turističnih podjetjih je
bilo s strani avtorice proučevano v treh sklopih. Prvi sklop se nanaša na zaznavanje
pomembnosti znanja v turističnih podjetjih, drugi sklop se nanaša na ofenzivno oz.
defenzivno vlogo znanja v turističnih podjetjih, tretji sklop pa na razvitost procesa ravnanja z
znanjem v turističnih podjetjih.

4.2.2 Model ravnanja z znanjem v turističnem podjetju
Na podlagi proučevanja ravnanja z znanjem je Nemec Rudeţeva oblikovala model ravnanja
z znanjem, ki je po njenem prepričanju primeren za turistična podjetja. Sestavljen je iz treh
faz: a) zaznavanje pomembnosti znanja za uspešnost na turističnem trgu, b) proces ravnanja
z znanjem skozi ofenzivno vlogo znanja z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in
kontrolo, c) ustvarjanje in razvijanje tekmovalnega turističnega proizvoda. Zaznavanje
pomembnosti znanja in razvit proces ravnanja z njim omogočata v turističnem gospodarstvu
doseganje tekmovalnosti na trgu, kar pomeni proizvajanje oz. prodajanje tekmovalnega
turističnega proizvoda. (ibid.: 14)
Zaznavanje pomembnosti znanja v turističnih podjetjih je med anketiranci prisotno, vendar pa
ostajajo za turistična podjetja še vedno pomembna fizična in finančna sredstva. Anketiranci
so namreč dali najniţjo povprečno oceno (4,80; max.vrednost je bila 7) pomembnosti znanja
med drugimi sredstvi v turističnih podjetjih. (Nemec Rudeţ, 2005a: 17)
Turistična podjetja pripisujejo velik pomen poznavanju vrednosti znanja za ravnanje z njim
(povprečna ocena 5,68) nihče od anketirancev tudi ni dal niţje vrednosti od 3, vendar pa
hkrati anketiranci priznavajo, da nimajo natančno izdelanih kazalcev za njegovo merjenje
(povprečna ocena 3,55). Znanje v turističnih podjetjih ocenjujejo tudi na temelju intuitivne
presoje, saj so anketiranci dali višje ocene intuitivnemu ocenjevanju znanja (povprečna
ocena 4,38). Tudi poslovna poročila ne zajemajo premoţenja, ki temelji na znanju
(povprečna ocena 3,46). Pravzaprav sta najniţji povprečni oceni o procesu ravnanja z
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znanjem dosegli ravno spremenljivki, ki se nanašata na izdelanost kazalcev za merjenje
vrednosti znanja in poročanje o njem. Odmike med potrebno in obstoječo bazo znanja se v
turističnih podjetjih slabo ugotavlja (povprečna ocena 3,78) in tudi slabo odpravlja
(povprečna ocena 3,95). Boljše merjenje vrednosti znanja v proučevanih podjetjih bi
vsekakor dalo boljše izhodišče za ugotavljanje odmikov med potrebno in obstoječo bazo
znanja, saj bi na ta način dobili konkretno orodje za tovrstno merjenje.
Analiza rezultatov raziskave Nemec Rudeţeve (2005a) kaţejo, da strategije turističnih
podjetij posegajo tudi na področje znanja (povprečna ocena 5,40,), vendar cilji, ki jih ţelijo
turistična podjetja doseči na področju znanja, niso jasno oblikovani (povprečna ocena 5,08).
Odgovori o izdelani politiki za razvijanje znanja (povprečna ocena 4,20) niso dobri za proces
ravnanja z znanjem v turističnih podjetjih. V sklopu politike razvijanja znanja je potrebno
zagotoviti osebo, ki je zadolţena in odgovorna za ravnanje z znanjem na ravni celotnega
podjetja, saj je sicer to prepuščeno posameznim vodjem, kar zmanjšuje moţnost
usklajenega razvijanja znanja.
Za proces ravnanja z znanjem je za turistična podjetja pomembna ofenzivna vloga znanja.
Sullivan (2000: 213) loči med ofenzivno in defenzivno vlogo znanja. Za turizem je pomembno
usmerjanje znanja predvsem na osebe zunaj podjetja in manj v samo defenzivno vlogo
znanja, to je zaščito svojega znanja. Ofenzivna vloga znanja pomeni razvijanje znanja v
ljudeh, odnose s porabniki, poslovnimi partnerji, mediji, organizacijami na področju turizma in
drugimi. Defenzivna vloga se kaţe s patenti, licencami, modeli in drugo intelektualno
lastnino. Za turistična podjetja lahko trdimo, da je zanje značilna preteţno ofenzivna vloga
znanja.
Večjo pomembnost ofenzivne kot defenzivne vloge znanja za turistična podjetja potrjujejo
tudi anketiranci. Visoka ocena pomembnosti ofenzivne vloge znanja (povprečna ocena 5,68)
razkriva pomembnost znanja in ustvarjalnosti delavcev za: razvijanje odnosov z okoljem,
predvsem s porabniki turističnega proizvoda, razvijanje ozračja med delavci in spodbujanja
delavcev za ustvarjanje tekmovalnega turističnega proizvoda. Zaščita znanja z modeli,
patenti, avtorskimi pravicami je v turističnih podjetjih manj pomembna, saj le-ta zlahka
opazujejo konkurente in jih posnemajo. Inovacije v turizmu je namreč zaradi svoje narave
teţko zaščititi pred konkurenti z intelektualno lastnino oz. to velja le za določene inovacije (na
primer s področja rešitev informacijske tehnologije).
Mehanizmi, ki posegajo na področje preoblikovanja nelastniškega znanja v lastniško, so
slabo razviti (povprečna ocena 3,68). To nakazuje manjšo moţnost razpolaganja turističnih
podjetij z lastnim znanjem v obliki baz podatkov, utečenih procesov dela, rešitev
informacijske tehnologije. Znanje v ljudeh se ne preoblikuje dovolj v lastniško obliko znanja, s
katero lahko podjetje nato neomejeno razpolaga. Slabost tega še poudarja tradicionalno
nizka stopnja ohranjanja zaposlenih v turizmu. Na ta način se pomemben del znanja
turističnih delavcev izgubi. Zato je potrebno znanje delavcev v turizmu bolje izraziti, da
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postane dostopno vsakomur v podjetju in se lahko ponovno uporabi. Visoke ocene so
anketiranci dali tudi prisotnosti ovir za razvijanje znanja (povprečna ocena 5,03). Ustreznejša
politika za razvijanje znanja bi morala te ovire zmanjšati. Rezultati analize elementov
procesa ravnanja z znanjem kaţejo na nerazvitost tega procesa v slovenskih turističnih
podjetjih. (Nemec Rudeţ, 2005a: 19)
Potrebno je zagotoviti mehanizme za merjenje vrednosti obstoječega znanja, odpravljanje
ovir pri razvijanju novega znanja, ugotavljanje in odpravljanje obstoječih odmikov med
obstoječo in ţeleno bazo znanja ter mehanizme za preoblikovanje znanja v ljudeh v lastniške
oblike znanja podjetja.
Vzpostavitev mehanizma za merjenje znanja omogoča ugotoviti, kje leţi oz. v čem je
vrednost znanja turističnega podjetja. Znanje podjetja se ponavadi ne pojavlja na trgu kot
predmet prodaje oz. nakupa, zato je teţko meriti njegovo vrednost. Sveiby (1997) je razvil
kazalce za merjenje vrednosti znanja kot neotipljivega sredstva podjetij. Razvrstil jih je v tri
skupine: kazalce za merjenje zmoţnosti zaposlenih (število let strokovnega dela, raven
izobraţenosti, stroški izobraţevanja in usposabljanja, razvrščanje delavcev po lestvici, hitrost
obračanaj kadra, zmoţnost povečanja števila kupcev, deleţ strokovnega kadra v podjetjih,
vpliv strokovnega kadra, dodana vrednost na strokovnega delavca, povprečna starost,
starost strokovnega kadra, stopnaj obračanja strokovnega kadra), kazalce za merjenje
notranje strukture (investicije v notranjo strukturo, investicije v informacijske sisteme,
prispevek kupcev k notranji strukturi, deleţ podpornega kadra, prodaja na delavca iz
podpornega kadra, odnos do dela, do odjemalcev in do nadrejenih, starost organizacije,
hitrost obračanja podpornega kadra, deleţ delavcev, zaposlenih manj kot dve leti) in kazalce
za merjenje zunanje strukture (donosnost na kupca, organska rast, indeks zadovoljstva
kupcev, indeks primerjave uspešnih in neuspešnih ponudb, prodaja na kupca, deleţ velikih
kupcev, struktura starosti kupcev, deleţ lojalnih kupcev, pogostost ponovnih naročil).
Podobno so kazalce za merjenje znanja razvili drugi avtorji, ki se ukvarjajo z merjenjem
znanja oz. intelektualnega kapitala (Edvinsson, Malone, 2000; Kaplan in Norton, 2000; Lev,
2001). Kazalci za merjenje vrednosti znanja v turističnih pojetjih morajo upoštevati vse oblike
znanja, ki so potrebne za ustvarjanje tekmovalnega turističnega proizvoda. To omogoča
ugotavlajnje in odpravljanje odmikov med potrebno in obstoječo bazo znanja kar daje osnovo
za razvijanje manjkajočega znanja. (Nemec Rudeţ, 2005a: 15)
Ugotavlajnje teh odmikov temelji na opredelitvi manjkajočega znanja na podlagi ciljev
turističnega podjetja na eni strani in ugotovitve obstječega znanja na podlagi merjenja na
drugi strani. Zagotavljanje potencialnih zmoţnosti razvijanja znanja bolj ali manj oteţujejo
različne ovire. Mednje lahko uvrstimo pomanjkanje zaupanja v podjetju, premajhno
pripisovanje pomena znanju, neustrezno ozračje med zaposlenimi, pomanjkanje
motiviranosti in zavezanosti podjetju in neustrezno infrastrukturo za razvijanje znanja.
Pravilno vodenje kot funkcija procesa ravnanja z znanjem omogoča odpravljanje teh ovir.
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Z vidika turističnih podjetij je pomembno preoblikovati čim več znanja v lasti posameznih
delavcev v last turističnega podjetja ali vsaj v skupinsko znanje. Na ta način se podjetje
zavaruje pred uhajanjem znanja oz. omili posledice njegovega uhajanja. Nevarnost za to še
povečuje visoka stopnja obračanja delavcev v turizmu, o kateri Hjalager (2002: 470) pravi, da
presega obračanje delavcev v vseh drugih dejavnostih. Potrebno je razviti ustrezne procese,
s katerimi se oblikuje baze podatkov, procese in postopke za shranjevanje obstoječega
znanja. To sta predvsem t. i. strategija kodifikacije, ki znanje shrani in kodificira v baze
podatkov, tako da so vsakomur dostopne in uporabne, ter strategija personifikacije, ki
omogoča širjenje znanja v podjetju med sodelavci oz. s prenosom na kolektiv (Hansen,
Nohria, Tierney, 1999). (v Nemec Rudeţ, 2005a)
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5 POLITIKA RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV NA PODROČJU
TURIZMA V SLOVENIJI

V tem poglavju povzemamo nekatere glavne usmeritve, predvidene ukrepe in aktivnosti
zapisane v temeljnih programskih (strateških) dokumentih Republike Slovenije za razvoj
človeških virov v turizmu.

5.1 Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011
Razvojni načrt in usmeritev slovenskega turizma 2007-2011 (RNUST) je temeljni strateški
dokument za področje razvoja turizma na nacionalni ravni, ki ga je sprejela Vlada RS v letu
2006 pripravila pa ga skupina avtorjev z UP Turistice (Uran, Ovsenik et al, 2006). Človeške
vire obravnava v politiki razvoja človeških virov. Pri načrtovanju ukrepov in aktivnosti na
področju razvoja človeških virov izhaja iz identificiranih slabosti, med katerimi so
izpostavljene zlasti slaba podoba turistične industrije kot delodajalca, nekonkurenčne
nagrade in slabi delovni pogoji, upadanje interesa za delo v turizmu in pogosto
nerazumevanje lokalnega okolja o priloţnostih, ki jih ponuja turizem njihovemu okolju. S
ciljem zmanjšanja navedenih slabosti politika razvoja človeških virov v turizmu vključuje
ukrepe in aktivnosti, ki bodo pripomogli k učinkovitejšemu razvoju človeških virov v turizmu in
s tem povezani kakovosti turističnih proizvodov ter konkurenčnosti slovenskega turizma.
Temeljno izhodišče politike razvoja človeških virov je, da je razvoj človeških virov
odgovornost vseh javnih in zasebnih partnerjev ter civilne druţbe s področja turizma. Vloga
drţave pri tem je predvsem spodbujanje javnih in zasebnih partnerjev za izvedbo načrtovanih
aktivnosti. Pri tem se kot najpogostejša spodbuda načrtuje sofinanciranje aktivnosti šol,
gospodarskih subjektov in turistične društvene organizacije, kot najpomembnejšega subjekta
civilne druţbe s področja turizma v Sloveniji.
Temeljne usmeritve razvoja človeških virov so vezane na:





Zagotavljanje kakovosti izobraţevanja in usposabljanja na vseh nivojih od poklicnega do
podiplomskega z razvojem novih sodobnih programov izobraţevanja in usposabljanja z
upoštevanjem potreb gospodarstva in drugih uporabnikov znanja;
Spodbujanje razvoja programov praktičnega izobraţevanja in usposabljanja posebnih
trenerjev za izvajanje praktičnih znanj na vseh področjih;
Pospeševanje prenosa tujega znanja v slovenski turistični izobraţevalni sistem s
strokovnim usposabljanjem predavateljev in izmenjavo študentov v tujini;
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Razreševanje razkorakov med partnerji na področju izobraţevanja in usposabljanja.
(Uran, Ovsenik et al., 2006: 39, 40).

Vloga Vlade RS na področju razvoja človeških virov je predvsem v vodenju raziskav na
področju ugotavljanja kadrovskih in izobraţevalnih potreb v turizmu, v koordinaciji
standardov strokovnega usposabljanja s sistemi spričeval in diplom na nacionalni ravni, v
koordinaciji delovanja hotelskih in turističnih šol, zagotavljanju razvojnih spodbud za
izobraţevanje in usposabljanje zaposlenim ter šolam in drugim centrom za usposabljanje za
pripravo kakovostnih in s potrebami turističnega gospodarstva in drugih uporabnikov znanja
prilagojenih programov, v zagotavljanju razvojnih spodbud za izboljšanje sistema praktičnega
izobraţevanja dijakov in študentov z razvojem mreţe šolskih hotelov, agencij in gostiln ter v
spodbujanju usposabljanja in krepitvi turistične kulture med mladimi in lokalnim
prebivalstvom. V slovenskih strateških dokumentih za razvoj turizma so omenjene aktivnosti
sicer opredeljene, vendar so bile v dosedanjem strateškem obdobju skoraj v celoti
neizvedene. (ibid.:40)
V delovni skupini za pripravo Strategije slovenskega turizma 2007 – 2011 smo v okviru
politike razvoja človeških virov opredelili sedem ukrepov, ki jih kot v originalnem dokumentu
predstavljamo tabelarično. Tukaj predstavljamo cilje, vsebino oz. namen ukrepov ter
aktivnosti za njihovo realizacijo. V strategiji so opredeljeni tudi nosilci ukrepov, kazalci in
časovni mejniki.
Tabela 5.1: Ukrepi politike razvoja človeških virov v RNUST 2007 -2011
(vir: Uran, Ovsenik et al., 2006:41-47)
Ukrep 1: Razvoj sistema za ugotavljanje potreb za izobraţevanje, usposabljanje in dela
v turizmu
cilj

Zagotoviti usklajen razvoj ponudbe izobraţevanja in usposabljanja na
področju turizma s potrebami turističnega gospodarstva in drugih
uporabnikov znanja; izboljšati prilagodljivost trga dela.

vsebina/namen Sistematično ugotavljanje in določanje potreb za izobraţevanje in delo v
turizmu; sistematično načrtovanje razvoja ustreznih turističnih profilov
(kvantitativno in kvalitativno) in programov izobraţevanja in usposabljanja;
promocija izobraţevanja in dela v turizmu; nenehno spremljanje
izobraţevanja v tujini in ugotavljanje konkurenčnih prednosti.
aktivnosti

Izdelati model za sistematično ugotavljanje in določanje potreb za
izobraţevanje in delo v turizmu; priprava letnih poročil o potrebah za
izobraţevanje in delo v turizmu po turističnih profilih; informiranje o
potrebah izobraţevanja in dela v turizmu; spremljanje in razvoj osnovnega
izobraţevanja za turizem v osnovnih in srednjih šolah.

Ukrep 2: Razvoj novih programov izobraţevanja, usklajenih s potrebami turističnega
gospodarstva in drugih uporabnikov znanja
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cilj

Izboljšati kakovosti izobraţevanja in njegove prilagojenosti potrebam
gospodarstva ter drugih uporabnikov znanja; izboljšati prilagodljivost trga
dela.

vsebina/namen Razvoj, implementacija in promocija novih učnih in študijskih pogramov,
predvsem na dodiplomski, univerzitetni i podiplomski ravni; razvoj mreţe
visokošolskega izobraţevanja na področju turizma; povezovanje z
domačimi in tujimi visokošolskimi izobraţevalnimi inštitucijami predvsem za
razvoj skupnih podiplomskih in specialističnih programov ter raziskovalne
dejavnosti;
sodelovanje
izobraţevalnih
inštitucij
s
turističnim
gospodarstvom pri analiziranju izobraţevalnih potreb turističnega
gospodarstva in pripravi skupnih učnih in študijskih programov; spodbujanje
izobraţevanja in usposabljanja pedagoških delavcev v turizmu.
aktivnosti

Sofinanciranje razvoja in priprave novih učnih in študijskih programov na
področju turizma, predvsem skupnih programov s turističnim
gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja; sofinanciranje povezovanja z
domačimi in tujimi visokošolskimi izobraţevalnimi inštitucijami predvsem za
razvoj skupnih podiplomskih in specialističnih programov ter raziskovalne
dejavnosti; oblikovanje sistema za kontinuirano spremljanje in usklajevanje
izobraţevalnih potreb turističnega gospodarstva s ponudbo izobraţevalnih
inštitucij; sofinanciranje usposablajnja in izobraţevanja pedagoških
delavcev, predvsem na podiplomski in postdoktorski ravni doma in v tujini.

Ukrep 3: Razvoj funkcionalnega izobraţevanja in usposabljanja
cilj

Izboljšati
kakovost
izobraţevanja
in
usposabljanja;
vseţivljenjsko učenje; spodbuditi podjetniški razvoj in
konkurenčnosti.

spodbuditi
povečanje

vsebina/namen Ugotoviti potrebe turističnega gospodarstva in drugih uporabnikov znanja
na področjih usposabljanja; oblikovanje modela in programov
funkcionalnega izobraţevanja in usposabljanja za potrebe turističnega in s
turizmom povezanega gospodarstva (trgovina, promet, storitve,…) ter
drugih uporabnikov znanja (regije, destinacijski management,…);
izboljšanje usposobljenosti zaposlenih v turizmu.
aktivnosti

Priprava analize ponudbe in potreb po področjih funkcionalnega
izobraţevanja in usposabljanja; sofinanciranje priprave in izvedbe
programov funkcionalnega izobraţevanja in usposabljanja za potrebe
turističnega in s turizmom povezanega gospodarstva ter za potrebe
regionalnega razvoja, predvsem managementa turističnih destinacij.

Ukrep 4: Nadgradnja sistema nacionalnih certifikatov, nacionalnih poklicnih in
izobraţevalnih standardov
cilj

Izboljšati prilagodljivost trga dela.

vsebina/namen Razvoj sodobnega sistema nacionalnih certifikatov, nacionalnih poklicnih in
izobraţevalnih standardov; usposabljanje za pridobivanje specialističnih
znanj/specifičnih poklicev in njihova certifikacija (turistični informator,
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animator, vodič…)
aktivnosti

Priprava sistema certificiranja znanj pridobljenih iz turistične prakse;
posodobitev sistema nacionalnih poklicnih in izobraţevalnih standardov in
kvalifikacij; sofinanciranje usposabljanja za pridobivanje certificiranih
specialističnih znanj/specifičnih poklicev.

Ukrep 5: Razvoj sistemov praktičnega izobraţevanja in usposabljanja
cilj

Izboljšanje prilagodljivosti trga dela; izboljšati kakovost praktičnega
izobraţevanja in usposabljanja.

vsebina/namen Izboljšanje sistema praktičnega izobraţevanja in usposabljanja z razvojem
mreţe šolskih hotelov, agencij in gostinskih obratov; oblikovanje dijakom in
študentom »gostoljubne« mreţe turističnih podjetij za zagotavlajnje
(učinkovite) delovne prakse z oblikovanjem koncepta mentorstva v
podjetjih.
aktivnosti

Priprava mreţe šolskih hotelov, gostinskih obratov in agencij; sovlaganja in
pomoč pri izvedbi konkretnih investicijskih projektov v šolske hotele,
gostinske obrate in agencije; sofinanciranje usposablajnja trenerjev za
vodenje in izvajanje programov v šolskih hotelih; oblikovanje koncepta
mentorstva za izvajanje praktičnega usposablajnja v podjetjih in
sofinanciranje njihovega usposabljanja.

Ukrep 6: Spodbujanje razvoja človeških virov in delovnih pogojev v podjetjih
cilj

Izboljšati kakovost človeških virov v podjetjih; povečati atraktivnost
turističnega sektorja za zaposlene; izboljšati ugled turističnega sektorja kot
delodajalca.
Namen: spodbuajnje podjetij za večja vlaganja v razvoj človeških virov;
spodbujanje podjetij za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih.

vsebina/namen Spodbuajnje podjetij za večja vlaganja v razvoj človeških virov; spodbujanje
podjetij za izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih.
aktivnosti

Sofinanciranje programov usposabljanja človeških virov v podjetjih;
sofinaciranje programov uvajanja sodobnih metod upravljanja z
intelektualnim kapitalom v podjetjih; spodbujanje turističnih podjetij za
izboljšanje delovnih pogojev z uvedbo sistema nagrad in certifikatov za
vlagatelje v ljudi.

Ukrep 7: Povečanje ugleda turizma in njegovih vplivov v lokalnem okolju
cilj

Izboljšati ugled turizma v okolju ter razviti turistično podjetniško kulturo.

vsebina/namen Izboljšanje ugleda turizma v javnosti, predvsem med mladimi in lokalnim
prebivalstvom ter s tem ustvarjanje za turizem prijaznega okolja v turističnih
destinacijah. Dviganje ravni pravilnega razumevanja turizma, njegovih
vplivov na okolje in priloţnosti, ki jih ustvarja. Spodbujanje programov za
krepitev turistične podjetniške kulture predvsem med mladimi in lokalnim
prebivalstvom.
aktivnosti

Sofinanciranje programov za krepitev turistične podjetniške kulture za
osveščanje lokalnega prebivalstva o turizmu, njegovih vplivih in
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priloţnostih, ki jih ustvarja. Oblikovanje sistematične izvenšolske dejavnosti
na področju turizma, oblikovanje hierarhičnega decentraliziranega sistema
tekmovanj, spodbujanje sodelovanja vrtcev in šol, posebno na temeljnih
turističnih območjih. Usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev izbirnega
predmeta turistična vzgoja. Povezovanje turističnih podjetij, društev in
vodstev šol na področju vzgoje mladih.
Vir: Uran, Ovsenik et al, 2006
»V zadnjem obdobju je razvoj slovenskega turizma temeljil na izgradnji fizične infrastrukture,
ki je vsekakor pomembna in potrebna osnova za razvoj, zanemarjeno pa je bilo področje
razvoja t. i. mehkih razvojnih elementov kot so razvoj človeških virov in izobraţevanje za
turizem, kreativnost in inovativnost za razvoj in oblikovanje trţno zanimivih, inovativnih ter
kakovostnih integralnih turističnih proizvodov« (Uran, Ovsenik et al. 2006: 7).
»Stroka ravnanja s človeškimi viri v turizmu je v slovenskem prostoru relativno mlada in se
kot področje še ni afirmirala. Obravnava človeških virov v turizmu je bila prepuščena
splošnemu kadrovskemu znanju in ukrepom na tem področju.« (ibid.: 39) Izboljšanje
kakovosti človeških virov v podjetju, oz. investicije v ljudi nedvomno predstavljajo najbolj
neposreden in stroškovno-učinkovit način za izboljšanje turističnega proizvoda.

5.2 Operativni program razvoja človeških virov 2007 – 2013
Operativni program razvoja človeških virov 2007 – 2013 je skupni programski dokument
Slovenije in Evropske unije s področja človeških virov. Program sicer ne izpostavlja posebej
turizma in gostinstva, prav tako ne izpostavlja posebej promocije poklicev, vendar vključuje
aktivnosti, ki lahko prispevajo k promociji gostisnkih poklicev oz. pomagajo pri odpravljanju
deficitarnosti gostinskih poklicev.
Prva razvojna prioriteta programa je spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti. Predvideni
so ukrepi za zmanjšanje strukturnih neskladij na trgu dela in v tem okviru kot pomembno
aktivnost načrtuje izvajanje nove štipendijske politike (kadrovske in regijske štipendijske
sheme) in posodobljen sistem ter ogrodje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Predvidevajo se
različne oblike in načini podeljevanja štipendijskih spodbud kot je npr. sofinanciranje
kadrovskih štipendij ali subvencioniranje obrestne mere in dela glavnice za posojilo za študij.
Pri tem je ključno, da bodo štipendije prilagojene potrebam gospodarstva, kar pomeni, da se
bodo štipendije dodeljevale in opredeljevale po načelu partnerstva z gospodarstvom, ob
upoštevanju strateških ciljev operativnega programa. Poleg kadrovskih štipendij je
predvideno tudi sofinanciranje enotnih regijskih štipendijskih shem, ki bodo temeljile na
partnerstvu med regionalnimi nosilci razvoja.
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Poleg običajnih štipendijskih shem je predvideno tudi sofinanciranje bolj inovativnih shem oz.
spodbud, kot je npr. sistem kratkotrajnih denarnih spodbud študentom za povezovanje
njihovega študija s potrebami gospodarstva. Predvidene so torej predvsem naslednje
dejavnosti: 1) različne oblike in načini štipendijskih shem (kadrovske štipendije, ...), 2)
spodbude poenotenih regionalnih štipendijskih shem, 3) inovativne sheme za povezovanje
študija s potrebami gospodarstva.
Nova politika štipendiranja bo urejena v posebnem Zakonu o štipendiranju, ki je ţe v
postopku sprejemanja. V predlogu tega zakona je predvideno, da se bo sofinanciranje
kadrovskih štipendij izvajalo preko Sklada za razvoj kadrov in štipendiranje.
Druga razvojna prioriteta: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih. Ta razvojna
prioriteta je usmerjena k spodbujanju in podpori neaktivnim in brezposelnim, da aktivno
pristopijo k reševanju lastne brezposelnosti, da se zaposlijo in ohranijo zaposlitev.
Predvidene intervencije bodo namenjene neposrednim intervencijam na trgu dela in k
odpravljanju tistih kratkoročnih in drugih problemov na področju zaposlovanja in trga dela, ki
jih z ostalimi sistemskimi rešitvami in ukrepi drugih politik ni mogoče učinkovito reševati.

5.3 Analiza stanja na področju razvoja človeških virov v slovenskem
turizmu
Celoviti program spodbujanja razvoja človeških virov v turizmu 2007-2011 je temeljni
izvedbeni dokument RNUST-a za področje razvoja človeških virov, ki ga je pripravila skupina
avtorjev UP Turistice (Jerman et al, 2006a). Strateškim načrtovalcem na drţavni ravni
predstavlja podlago za oblikovanje in izvajanje ukrepov in aktivnosti politike razvoja človeških
virov, turističnim podjetjem, subjektom izobraţevalnega sistema in drugim uporabnikom
znanja pa strokovne podlage za njihovo ravnanje na tem področju v razvojnem obdobju do
leta 2011. Vključuje še naslednje aktivnosti, ki v RNUST niso posebej opredeljene in sicer: 1)
sofinanciranje usposabljanj za prekvalifikacijo zaposlenih iz drugih panog v turizem in
usposabljanj za deficitarne skupine zaposlenih v gostinstvu, 2) promocijo nacionalnih
poklicnih kvalifikacij, zlasti tistih, ki rešujejo kadrovske deficite, 3) oţivitev sistema
(kadrovskega) štipendiranja v turizmu.
K sodelovanju v raziskavi je bilo povabljenih 133 turističnih podjetij. V raziskavi je sodelovalo
80 podjetij, sodelovanje je zavrnilo 49 podjetij, 4 podjetja so prekinila sodelovanje.
Znanje predstavlja ključ do uspešnega konkuriranja, doseganja trţne diferenciacije ter
donosnosti v globalni ekonomiji. Zato ni presenetljivo, da številna uspešna podjetja vlagajo v
razvoj aktivnosti na področju pridobivanja, ohranjanja in razvoja svojih zaposlenih, ki z
uporabo znanja pomembno prispevajo k povečanju dodane vrednosti oz. konkurenčne
prednosti podjetja. Drucker (1999) celo pravi, da je: »v pogojih globalne ekonomije znanje
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(inovacija) pomemben, če ţe ne edini ekonomski vir, zato je potrebno procese njegovega
ustvarjanja in pridobivanja, prenašanja, uporabljanja in koriščenja učinkovito upravljati«.
Temeljna naloga razvoja kadrov je torej zagotoviti optimalno poklicno, izobrazbeno in
kvalifikacijsko strukturo zaposlenih glede na sedanje in prihodnje strateške cilje podjetja.
Instrumenti oz. aktivnosti na področju razvoja kadrov pa so medsebojno povezane in
prepletene in posegajo na področje zaposlovanja, nagrajevanja, napredovanja in seveda tudi
izobraţevanja človeških virov.
Področje delovanja razvoja človeških virov se osredotočajo predvsem na:
 usmerjanje zaposlenih in mladine v izobraţevanje za pridobitev ustreznih poklicev, smeri
in stopenj strokovne izobrazbe,
 strokovno uvajanje novo sprejetih delavcev,
 zagotavljanje managerskih in ključnih strokovnih kadrov ter njihova priprava za prevzem
določenih funkcij,
 sistematičen in stalen strokovni, delovni in osebnostni razvoj zaposlenih, skladen z
zahtevami dela,
 spodbujanje ustvarjalnosti zaposlenih,
 zagotavljanje prenosa znanja na vseh ravneh in med njimi,
 razvoj čuta pripadnosti zaposlenih podjetju. (Jerman et al, 2006a, str. 3)
Analiza stanja na področju razvoja človeških virov v slovenskem turizmu obsega tri glavne
analize: a) Celostno raziskavo o stanju na področju ravnanja s človeškimi viri, b) Analizo
izobraţevalnih potreb in potreb po funkcionalnem izobraţevanju, c) Analizo zaposlitvenih
moţnosti in priloţnosti in analizo trga dela (ponudbe in povpraševanja) v gostinstvu in
turizmu.

5.3.1 Celostna raziskava o stanju na področju ravnanja s človeškimi viri
Celostna raziskava na področju človeških virov je zajela aktivnosti povezane z
zaposlovanjem, nagrajevanjem, izobraţevanjem in usposabljanjem ter napredovanjem in
razvojem zaposlenih v turističnih podjetjih. Odgovorila je na vprašanje glede razvitosti in
delovanja aktivnosti na področju ravnanja s človeškimi viri, glede aktivnosti na področju
usposabljanja in izobraţevanja, glede razvitosti sodelovanja in povezovanja akterjev (javno
privatno partnerstvo) pri ravnanju in razvoju človeških virov.
Kot zelo pomemben kazalec razvitosti smo avtorji v raziskavi posebej izpostavili kadrovsko
sluţbo. Analiza stanja na področju ravnanja s človeškimi viri je tako v skupnem zajela štiri
področja, ki so ključna za razumevanje dinamike stanja na omenjenem področju in sicer:
 obstoj kadrovske sluţbe: kadrovska sluţba in organizacija aktivnosti ravnanja s
človeškimi viri,
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razvitost in delovanje aktivnosti ravnanja s človeškimi viri,
aktivnosti na področju usposabljanja in izobraţevanja: pogostost usposabljanja po
skupinah zaposlenih; metode za ugotavljanje potreb po izobraţevanju in
usposabljanju,
oblike javno-zasebnega partnerstva: zaposlovanje in sodelovanje podjetij s šolami in
fakultetami; sistem mentorstva. (Jerman et al, 2006a, str. 5)

5.3.1.1 Obstoj kadrovske sluţbe
Iz raziskave izhaja, da gre za relativno nizek deleţ podjetij, kjer imajo oblikovano samostojno
kadrovsko sluţbo (četrtina oz. 26 %). Primerjava glede na vrsto podjetja pokaţe, da ima več
hotelskih podjetij samostojno kadrovsko sluţbo (takih je 35 %), kot pa agencij (22 %).
Razlogi za niţji deleţ samostojne kadrovske sluţbe pri potovalnih agencijah so verjetno
povezani z velikostjo podjetij, saj gre v večini primerov (88,2 %) za mikro, mala in srednje
velika podjetja. Zaradi majhnega obsega dela si ne morejo privoščiti kadrovskih specialistov.
Kadrovske aktivnosti v večini primerov prevzemajo vodilni delavci, ki delegirajo posamezne
aktivnosti drugim sluţbam (računovodstvo, administracija). Naletimo lahko na zanimiv
podatek, da je v tistih potovalnih agencijah, kjer imajo zaposlene kadrovske strokovnjake,
njihov deleţ glede na skupno število zaposlenih sorazmerno večji kot v hotelskih podjetjih.
Obstoj kadrovske sluţbe je posledično tudi pokazatelj tega, kako razvite in številčne so
aktivnosti na področju ravnanja s človeškimi viri. Raziskava je potrdila, da imajo resnično
podjetja, ki imajo samostojno kadrovsko sluţbo oz. zaposlene kadrovske strokovnjake, bolj
številčne in bolj razvite kadrovske aktivnosti. Po drugi strani se je pokazalo, da imajo podjetja
z organizirano samostojno kadrovsko sluţbo tudi več slabo delujočih kadrovskih aktivnosti
kot jih imajo podjetja brez samostojne kadrovske sluţbe (razlika v povprečju dobro delujočih
in slabo delujočih kadrovskih aktivnosti med podjetji, ki imajo kadrovsko sluţbo in podjetji, ki
te sluţbe nimajo je bila statistično značilna). Slabo delujočih kadrovskih aktivnosti je v
povprečju sicer manj kot dobro delujočih aktivnosti. Omenjeno torej pomeni, da imajo
podjetja z organizirano kadrovsko sluţbo sicer res več organiziranih aktivnosti ravnanja s
človeškimi viri, vendar te aktivnosti niso nujno tudi dobro delujoče. Do enakih zaključkov
pridemo tako pri potovalnih agencijah kot tudi pri hotelskih podjetjih.

5.3.1.2 Razvitost in delovanje aktivnosti ravnanja s človeškimi viri
Številčnost aktivnosti še ne zagotavlja uspešnega delovanja na področju ravnanja s
človeškimi viri.
Znotraj sistema ravnanja s človeškimi viri zelo dobro delujejo predvsem tiste aktivnosti, ki so
zakonsko določene (opisi delovnih mest, analiza delovnih mest in vrednotenje delovnih mest)
oz. tiste aktivnosti, za katere delodajalci menijo, da bistveno prispevajo k učinkovitemu delu
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(uvajanje delavcev na delovnem mestu, vzpostavitev sodelovalne klime, izobraţevanje in
usposabljanje). Aktivnosti, ki sledijo – izbor delavcev za delovna mesta, izobraţevanje in
usposablajnje, ugotavljanje individualne delovne uspešnosti, so zelo močno povezane z
zagotavljanjem učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih, kar kaţe na to, da podjetja vse bolj
dajejo poudarek temu vidiku. To je tudi v skladu z dobrimi praksami, ki promovirajo
selektivno zaposlovanje, obširno usposabljanje in nagrajevanje po uspešnosti.
Vpogled v dejansko stanje ni tako optimističen (nezadovoljstvo zaposlenih s plačami –
vrednotenje delovnih mest; nizek deleţ visoko usposobljenih kadrov in malo investicij v
kadre. (ibid.:8)
Izmed vseh naštetih kadrovskih aktivnosti so bile v največ podjetjih kot aktivnosti, ki slabo
delujejo oziroma jih podjetja sploh nimajo izpostavljene naslednje: 1) strategija ravnanja s
ključnimi sezonskimi delavci (74 % podjetij navedene aktivnosti sploh nima oziroma le-ta
slabo deluje), 2) strategija ravnanja s človeškimi viri ( 68 % podjetij navedene aktivnosti sploh
nima oziroma le-ta slabo deluje) ter 3) načrtovanje kariere oziroma razvoja zaposlenih (53 %
podjetij navedene aktivnosti sploh nima oziroma le-ta slabo deluje).
Načrtovanje kariere oziroma razvoj zaposlenih je izrazito zapostavljena aktivnost. Turizem in
hotelirstvo nista ravno panogi, ki bi ponujali številne moţnosti razvoja kariere (razen velikih
hotelirskih verig in organizatorjev potovanj), vendar, če se od zaposlenih zahteva uspešnost
pri njihovem delu, bo potrebno zagotoviti tudi mehanizme za njihov vzpon na karierni lestvici
oz. plačilnem seznamu.
Ker področje ravnanja s človeškimi viri v veliki večini podjetij ni sistematično urejeno je
verjetnost, da tudi tiste aktivnosti, ki jih podjetja sicer vpeljujejo in razvijajo ne dajejo pravih
rezultatov, saj se vsebinsko slabo prepletajo ali celo izničujejo pozitivne učinke.

5.3.1.3 Aktivnosti na področju usposabljanja in izobraţevanja
Glede pogostosti usposabljanja po skupinah zaposlenih: med tremi skupinami zaposlenih, ki
se največkrat usposabljajo je bil v največ primerih izbran management (54 % navedb), sledi
osebje v recepciji (21 % navedb) in osebje v kuhinji (20 % navedb). Med skupinami podjetij
prihaja do pričakovanih razlik. V agencijah se najpogosteje usposablja operativno osebje (71
% navedb), sledi management (57 % navedb). V hotelskih podjetjih se najpogosteje
usposablja osebje iz kuhinje (55 % navedb), sledita osebje v recepciji oziroma osebje v
streţbi (52 % navedb). Zelo zapostavljena ostajajo druga področja, ki pa prav tako
pomembno prispevajo k celostni storitvi za gosta in kakovosti (gospodinjstvo, zaposleni v
wellnessu in športnih centrih). (ibid.:11)
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Izobraţevanje in usposabljanje v splošnem je kot kadrovska aktivnost uvrščena zelo visoko
in stališče anketirancev je, da deluje dobro. Vendar pa lahko opazimo, da so investicije v
izobraţevanje in usposabljanje izrazito nizke oz. zanemarljive saj:
 več kot štiri petine podjetij (83,8 %) ne namenja nobenih sredstev za štipendije
oziroma nima nobenega štipendista (75,9 5),
 več kot polovica podjetij (51,3 %) nima niti enega praktikanta,
 več kot polovica podjetij (56,9 %) ne namenja nobenih sredstev za šolnine oz. je
obseg sredstev pri prvi petini podjetij, ki financirajo šolnine zanemarljiv (do 2.100
€/leto),
 skoraj tri četrtine podjetij (72,1 %) ne namenja nobenih sredstev za usposablajnje
ključnih sezonskih delavcev,
 skoraj polovica podjetij (44,3 %) nima niti enega zaposlenega, ki se izredno šola
oziroma obiskuje programe formalnega izobraţevanja,
 je ena desetina podjetij takšnih, ki v lanskem letu niso poslala na izobraţevanje ali
usposabljanje niti enega svojega zaposlenega,
 v skupnem več kot četrtina podjetij (25,4 %) ne namenja nobenih sredstev za
izobraţevanje in usposabljanje, naslednja četrtina, ki jih sicer namenja, pa jih
namenja v zelo omejenem oz. zanemarljivem obsegu (do 2.100 €/leto).
Kot metoda, ki se največkrat uporablja za ugotavljanje potreb po izobraţevanju in
usposablajnju je bil v največ prmerih izbran razgovor z neposrednim vodjo (44% navedb),
sledi letni ocenjevalni razgovor (31 % navedb). Enako velja tako za agencije kot tudi za
hotelska podjetja, saj je po deleţu navedb razgovor z neposrednim vodjo na prvem mestu in
letni ocenjevalni razgovor na drugem mestu. (ibid.:13)

5.3.1.4 Oblike javno-zasebnega partnerstva
Glede stanja sodelovanja in povezovanja javnih ter zasebnih akterjev: javno-zasebno
partnerstvo je najboljše pri pripravi specialnih usposabljanj po potrebah naročnika (področje
je prejelo najvišjo povprečno oceno), najslabše pa je pri predavanju strokovnjakov v
pedagoškem procesu (področje je prejelo najniţjo povprečno oceno).
Tudi v posamezni vrsti podjetij je najboljše stanje sodelovanja in povezovanja javnih ter
zasebnih akterjev pri pripravi specialnih usposabljanj po potrebah naročnika. Hotelska
podjetja so omenjenemu področju namenila višjo povprečno oceno kot pa agencije. Agencije
so najvišjo povprečno oceno namenile še sodelovanju javnih in zasebnih akterjev pri internih
usposabljanjih v podjetjih. V obeh vrstah podjetij je bilo javno-zasebno partnerstvo najslabše
ocenjeno pri predavanju strokovnjakov v pedagoškem procesu. Tako agencije kot tudi hoteli
so omenjeno področje ocenili enako.
Skoraj dve tretjini podjetij (65 %) pri zaposlovanju sodeluje s šolami ozioma fakultetami.
Primerjava glede na vrsto podjetja je pokazala, da hotelska podjetja pri zaposlovanju v večji
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meri sodelujejo s šolami in fakultetami (takih je 80 % hotelov) kot pa agencije (57 %).
(ibid.:14)
Več kot polovica podjetij (63 %) ima za zaposlene določene mentorje oziroma učitelje.
Primerjava glede na vrsto podjetja pokaţe, da ima več hotelskih podjetij za zaposlene
določene mentorje oziroma učitelje (takih je 69 %) kot pa agencij (59 % agencij sprejema
študente na prakso). Mentorje oziroma učitelje se navadno določi na praksi oziroma
novincem. Hoteli mentorje oziroma učitelje v večji meri dodeljujejo študentom na praksi,
agencije pa novincem.
Pomemben prispevek raziskave je identifikacija moţnih oblik sodelovanja javnih in zasebnih
inštitucij pri ravnanju in razvoju človeških virov v turizmu. V večini primerov so te aktivnosti
slabo razvite oz. slabo delujejo. Prenos znanja v prakso in pretok strokovnih izkušenj v
akademsko sfero je po oceni anketirancev zelo nerazvit.
Omenjenim oblikam bi lahko dodali še štipendiranje dijakov in študentov, sprejemanje
dijakov in študentov na prakso, sodelovanje podjetij pri zaposlovanju s šolami in fakultetami
ter sistem mentorstva, kjer pa so rezultati zelo slabi:
 štipendiranje se odvija v zelo omejenem obsegu, saj več kot 80 % podjetij ne
namenja nobenih sredstev za štipendiranje oz. nima nobenega štipendista.
 več kot polovica podjetij ne sprejema študentov in dijakov na prakso,
 sodelovanje podjetij s šolami in fakultetami pri zaposlovanju je nekoliko bolj
optimistično, saj to počne skoraj dve tretjini podjetij,


sistem mentorstva nekateri razumejo kot sistem za usposabljanje zaposlenih, drugi
kot sistem za usposabljanje novincev, tretji kot sistem za praktikante. (ibid.:15)

5.3.2 Analiza izobraţevalnih potreb in potreb po funkcionalnem izobraţevanju
Za pripravo analize je bila izvedena obseţna raziskava o izobraţevalnih potrebah in
potrebah po usposabljanju med turističnimi podjetji v Sloveniji. Analiza je odgovorila na tri
ključna vprašanja: 1) Katera so tista znanja, ki jih turistično gospodarstvo potrebuje? 2) Ali na
strani ponudnikov turistično izobraţevalnih programov in programov usposabljanja obstajajo
kompetentni partnerji, ki ta znanja lahko ponudijo (identifikacija ponudnikov)? 3) S katerimi
izobraţevalnimi institucijami oz. drugimi ponudniki funkcionalnih usposabljanj predstavniki
turističnih podjetij sodelujejo ali so v preteklosti sodelovali?
Analiza stanja na področju usposabljanja in izobraţevanja v turizmu je zajela več področij
oziroma elementov, ki pomembno kaţejo, kakšna je dinamika usposabljanja in izobraţevanja
v turističnem gospodarstvu. Oblikovane so bile tri skupine ključnih kazalcev spremljanja
aktivnosti na tem področju: 1) primeri funkcionalnih usposabljanj in v tem okviru: pogostost
ugotavljanja potreb po izobraţevanju in usposabljanju ter pomembna področja
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usposabljanja, 2) oblike izobraţevanj in usposabljanj, 3) poznavanje in sodelovanje s
ponudniki funkcuionalnega usposabljanja in izobraţevanja. (ibid.:16)

5.3.2.1 Primeri funkcionalnih usposabljanj
Avtorji raziskave smo pridobili podatke o tem, kakšna znanja oz. funkcionalna usposabljanja
potrebujejo turistična oz. hotelska podjetja. Raziskovalci smo respondente spraševali po
specifičnih znanjih za posamezne skupine oz. kategorije zaposlenih in sicer: management,
recepcija, kuhinja, streţba, gospodinjstvo, potovalne agencije, zaposleni v
wellness/športnem centru, zaposleni v kongresnem centru.
Management:
Največji poudarek je na naslednjih področjih: komunikacijske veščine, vodenje (vodenje
skupin in sestankov, tehnika vodenja, vodenje prodaje itd.), tuji jeziki, prodaja/marketing
(trţenje), zakonodaja, specifična usposabljanja (strategija razvoja in gospodarstva). Teme za
usposabljanja in izobraţevanja vodilnih delavcev so slabo definirane. Teme so tudi zelo
splošne in kot take ne dajejo nobene prave osnove za organizacijo relevantnih izobraţevanj
in usposabljanj. To področje bi veljalo natančneje raziskati in ugotoviti kakšna specifična oz.
strokovna znanja so dejansko mišljena pod temi široko definiranimi področji oz. kakšna
znanja vodilni dejansko potrebujejo.
Zaskrbljujoče visok je deleţ podjetij, ki ne spremljajo potreb po izobraţevanju in
usposabljanju vodilnih delavcev niti enkrat letno, kar še enkrat potrjuje dejstvo, da je to
področje relativno zapostavljeno. To je tudi povsem v nasprotju z ugotovitvijo, da so
kadrovske aktivnosti na tem področju dobro razvite in dobro delujejo.
Ţeleli bi si več odgovorov o potrebnih specifičnih oz. strokovnih znanjih vodilnih delavcev v
turizmu. Večina je ocenila, da je identifikacija potrebnih znanj zelo zanemarjeno področje.
Podobne ugotovitve veljajo tudi za vse druge skupine zaposlenih. (ibid.:18)
Recepcija:
Najbolj pogoste teme izobraţevanja in usposabljanja receptorjev: komunikacija (oblike
komunikacije, odnosov z gosti oz. strankami ter reševanje pritoţb/konfliktov), tuji jeziki,
računalniški tečaji in poznavanje infrmacijskih sistemov (rezervacijskih), bonton.
Anketiranci so dobro definirali potrebna področja usposabljanja za delo receptorja. Navedli
so vsa bistvena področja, vendar so jih podobno kot v skupini managerjev definirali zelo
splošno in široko. Predlog za relevantne teme bi lahko bil: splošna razgledanost osebja v
recepciji o lokalnem dogajanju in lokalni turistični ponudbi (kulinarična ponudba, turistični
ogledi in turistične znamenitosti), promocija lokalne kulture in vrednot, osnove poznavanja
kulture (večine) gostov, urejenost osebja oz. sporočilna vrednost uniforme itd. Štirideset
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odstotkov podjetij ni dalo nobenega vsebinskega odgovora na to vprašanje, kar je
zaskrbljujoče.
Kuhinja
Rezultati raziskave so pokazali, da je kuhinja področje, ki zahteva veliko različnih
usposabljanj. Kuharski tečaji so najbolj priljubljena oblika usposabljanja osebja v kuhinji. Na
tečajih se kandidati seznanjajo s trendi in novitetami v prehrani, z zdravo prehrano, s trendi
sodobne kuhinje, s pripravo vegetarijanske hrane, s pripravo glavnih jedi, s pripravo slaščic,
z dekoracijo jedi, s specializacijo in specialnimi znanji (dietne jedi). Kuharskim tečajem
sledijo HACCP usposabljanja in organizacija dela v kuhinji.
Respondenti so v splošnem zajeli vsa ključna področja usposabljanja za delo v kuhinji. Med
navedenimi znanji sta preveč zapostavljena organizacija dela v kuhinji in poznavanje HACCP
sistema v primerjavi z direktno pripravo hrane oz. obrokov na kroţniku. Deleţ podjetij, ki ne
ugotavlja pomembnih področij za usposabljanje v kuhinji znaša 43 % in je tako še višji kot na
recepciji. (ibid.:19)
Streţba
Za delo v streţbi so potrebna usposabljanja na naslednjih področijih (sledijo si po
pomembnosti): odnos s stranko, streţba in priprav pijač, tuji jeziki, medsebojni odnosi in
prodaja, HACCP usposabljanja.
Tako kot ţe pri skupini managementa oz. pri zaposlenih v recepciji velja, da so teme zelo
splošne in nedefinirane kar kaţe, da podjetja, razen v primeru streţbe in priprave pijač,
verjetno nimajo prave ideje o tem, katere so ključne teme usposabljanja in izobraţevanja te
skupine zaposlenih. Skoraj polovica podjetij (45 %) nima definiranih ključnih vsebin
usposabljanja na področju delavcev v streţbi.
Gospodinjstvo
Za delo v oddelkih gospodinjstva so anketiranci navedli naslednja pomembna področja
usposabljanja: komunikacija in odnos z gosti; čiščenje, ki zajema poznavanje čiščenja,
uporabo čistilnih sredstev in trendi okolju prijaznih čistil; tuji jeziki, aranţiranje in timsko
usposabljanje. (ibid.:20)
Zanimivo je to, da je tudi pri tej skupini zaposlenih komunikacija z gosti na prvem mestu
potrebnih usposabljanj. To kaţe na vedno večje zavedanje hotelskih podjetij, da mora biti v
središču njihovega dela gost in njegovo počutje, potrebe in ţelje. Komunikacija z gosti je
specifična tema izobraţevanja, ki se pojavlja praktično pri vseh skupinah zaposlenih. Za to
temo bi bilo smiselno posebej izpostaviti in natančno definirati kakšna usposabljanja s
področja komunikacije potrebuje posamezna skupina zaposlenih. Polovica podjetij je takšnih,
ki se ne ukvarjajo z identifikacijo pomembnih tem za usposabljanje osebja v gospodinjstvu.
(ibid.: 21)
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Osebje v potovalnih agencijah
Na področju usposabljanja zaposlenih v potovalnih agencijah je bilo danih veliko predlogov,
ki so si vsebinsko zelo različni. Za zaposlene v potovalnih agencijah so zaţelena naslednja
usposabljanja: izobraţevanje/usposablajnje o poznavanju ponudbe turističnih destinacij
(študijske ture in potovanja, organizacija izletov, strokovne ekskurzije), usposabljanja na
področju prodaje in trţenja (poznavanje turističnih produktov, tečaj marketinga, izboljšanje
ponudbe in trening uspešne prodaje), delavnice, tečaji, sejmi in seminarji v splošnem, odnos
do strank (komunikacija s stranko, retorika, varstvo potrošnikov), tuji jeziki, poznavanje
računalništva.
Prvi dve mesti zasedata usposabljanja s področja poznavanja produktov turističnih destinacij
ter prodaje in trţenja, kar je glede na osnovno dejavnost potovalnih agencij pričakovano.
Druge teme usposabljanja so slabo definirane. Deleţ potovalnih agencij, ki nima definiranih
tem usposablajnja je 32 %. (ibid.:21)
Osebje v wellness/športnih centrih
Anketiranci so navedli dve splošni področji usposabljanja osebja v wellness in športnih
centrih in sicer: znanje tujih jezikov in odnos do gostov. Poleg tega so navedli nekatera
specifična področja usposabljanj in sicer: izobraţevanje o športni dejavnosti, seminarji v
zvezi z aerobiko, fitnesom, učenje masaţe/terapij, ogledi centrov v tujini, animacija in
zdravstveni del storitev.
Tudi na tem področju so vsebine za usposabljanje zelo slabo definirane. Nekaj več kot
polovica (58 %) anketirancev ne ve natančno, katere so ključne teme usposablajnja za ta
delovna mesta.
Osebje v kongresnem centru
Najpogostejše teme usposabljanja na tem področju so: komunikacija, retorika in nastopanje,
protokolarna znanja, odnos do strank in znanje tujih jezikov. Usposabljanj na tem področju ni
veliko. Anketiranci so v splošnem navajali področja, kjer bi bila usposabljanja zaţelena. Kar
62 % podjetij nima jasno definiranih vsebin usposabljanja in izobraţevanja za ta delovna
mesta.

5.3.2.2 Pogostost ugotavljanja potreb po izobraţevanju in usposabljanju
Potrebe po izobraţevanju in usposablajnju se napogosteje preverja za management (v 68 %
primerov vsaj enkrat letno). Tudi glede na vrsto podjetja je management tista skupina
zaposlenih, za katero se najpogosteje ugotavlja potrebo po izobraţevanju in usposabljanju,
pri čemer rahlo izstopajo hotelska podjetja (76 % navedb, agencije 63 5 navedb). V hotelskih
podjetjih potrebe ugotavljajo relativno pogosteje še za osebje v recepciji in kuhinji (72 %
navedb). (ibid.:22)
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Zaskrbljujoč je podatek, da relativno velik deleţ podjetij ne ugotavlja potreb po izobraţevanju
in usposabljanju pri svojih zaposlenih. Ta deleţ je največji pri skupini zaposlenih v
wellness/športnem centru in pri zaposlenih v kongresnem centru, najmanjši pa pri skupini
vodilnih delavcev.
Deleţ turističnih in hotelskih podjetij, ki sistematično ne ugotavljajo potreb po izobraţevanju
in usposabljanju je visok in se razlikuje glede na skupine zaposlenih. Področje izobraţevanja
in usposablajnja je tako v pogledu vsebin kot tudi v smislu ugotavljanja potreb po
izobraţevanju in usposabljanju relativno zapostavljeno. To pa je povsem v nasprotju z
ugotovitvijo, ki govori o tem, da so kadrovske aktivnosti na tem področju dobro razvite in
dobro delujejo.

5.3.2.3 Pomembna področja usposabljanja
Anketiranci so potrebne teme izobraţevanj in usposabljanj navajali zelo splošno. Ob
ponujenih odgovorih je bil rezultat naslednji:
Agencije: oblikovanje in trţenje kratkih turističnih programov, oblikovanje ponudbe turističnih
destinacij in organizacije trţenja, trţenje turistične destinacije, usposabljanja o direktnem
marketingu turističnih proizvodov in razvoju turistične ponudbe na zavarovanih naravnih
območjih.
Hotelska podjetja: oblikovanje in trţenja kratkih turističnih programov, HACCP, direktni
marketing turističnih proizvodov, trţenje prireditev in dogodkov, kontaktno osebje in odnos do
gosta, računalniška podpora hotelskemu poslovanju. (ibid.:24)

5.3.2.4 Oblike izobraţevanj in usposabljanj
V okviru raziskave je bila izvedena tudi analiza različnih oblik oz. načinov usposabljanja.
Glede na razcvet različnih pristopov k usposabljanju zaposlenih znotraj podjetij (interne
akademije, mentorski sistem, »buddy« sistem, »on-line« učenje), smo avtorji ugotavljali,
katere so tiste oblike in načini, ki jih v svoji praksi uporabljajo podjetja zajeta v naši raziskavi.
Rezultati analize po posameznih skupinah so pokazali:
- management: seminarji, seminarji in delavnice, seminarji in tečaji, seminarji in posveti,
seminarji in predavanja, seminarji in delovne mize, seminarji, ki jih organiziramo sami; druge
oblike izobraţevanja in usposabljanja za managerje, ki so jih identificirala turistična in
hotelska podjetja, ki se jih posluţujejo v bistveno manjšem obsegu (v manj kot 1 %) so: študij
literature (branje strokovnih knjig, spremljanje strokovnih tem v časopisih in revijah,
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spremljanje zakonodaje), študijske poti (ki so bolj značilne za področje potovalnih agencij),
strokovne ekskurzije (pojavljajo se tako pri hotelskih podjetjih kot tudi pri potovalnih
agencijah, vendar v zelo majhnem obsegu), obisk sejmov, interna usposablajnja in
izobraţevanja (izobraţevalni programi oz. tečaji, ki jih podjetja organizirajo s pomočjo
notranjih in zunanjih izvajalcev oz. jih podjetja sama organizirajo), formalno izobraţevanje
(kjer gre za študij na dodiplomski in podiplomski ravni). Dobrih enaindvajset odstotkov
podjetij usposabljanja in izobraţevanja vodilnih delavcev nimajo.
Oblike izobraţevanja in usposabljanja za skupino managerjev kaţejo, da v splošnem
prevladujejo tradicionalne oblike pridobivanja novih znanj (seminarji). Opazimo lahko tudi
prisotnost bolj sodobnih oblik izobraţevanja/usposablajnja, ki so kombinacija teorije in prakse
(seminarji v kombinaciji z delavnicami, delovnimi mizami, tečaji …). Majhen je deleţ
študijskih poti, ekskurzij, sejmov (kjer gre za kombinacijo teorije, prakse in novega doţivetja).
Te oblike usposabljanj so povezane z visokimi stroški, ki si jih zlasti mikro in mala podjetja
teţko privoščijo.
- recepcija: analiza rezultatov je pokazala, da so najbolj pogoste oblike usposabljanja in
izobraţevanja za osebje na recepciji tečaji. Tem sledijo različni seminarji, delavnice in
različne oblike internega usposabljanja (prenos znanja med druţinskimi člani v druţinskem
hotelu, dnevne koordinacije, menjalniško poslovanje) in nazadnje tudi oblike formalnega
izobraţevanja. Tečaji se izvajajo predvsem na področju tujih jezikov, komunikacije z gosti
(način komuniciranja z gosti in odnos do gostov, reševanje pritoţb/konfliktov) in
računalništva.
- kuhinja: oblike usposabljanja in izobraţevanja v kategoriji zaposlenih v kuhinji so zelo
raznolike. Hotelska podjetja poleg klasičnih seminarjev in delavnic navajajo sledeče oblike
internega in eksternega usposabljanja: predavanja o trendih in novostih v kulinariki, o dietah,
o pripravi jedi in slaščic…, kuharske delavnice, kuharski tečaji in predstavitve, priprava jedi in
slaščic. Strokovne ekskurzije, kot relativno draga oblika izobraţevanja in usposabljanja, je v
tej skupini bila omenjena. To kaţe, da področje kulinarike postaja zelo pomembno področje
poslovanja hotelskih podjetij. (ibid.:26)
- streţba: Analiza oblik izobraţevanja in usposabljanja za osebje zaposleno v streţbi
pokaţe, da se v hotelskih podjetjih največkrat uporabljajo seminarji in tečaji, manjkrat pa
delavnice in predavanja. Tečaji se izvajajo za področje tujih jezikov in komunikacije.
Predavanja se uporabljajo za področja standardov ozitoma trendov ter varstva pri delu. Na
delavnicah se uči priprave (novih) pijač. Med oblikami je moč zaslediti tudi navedbo
strokovnih ekskurzij ter individualno izobraţevanje in usposabljanje.
- gospodinjstvo: Za gospodinjstvo se v hotelskih podjetjih uporabljajo raznovrstne oblike
izobraţevanja in usposabljanja in sicer najpogosteje seminarji (interni in izredni), delavnice in
tečaji (jezikovni, računalniški). Strokovne ekskurzije ter strokovne predstavitve in druţinski
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prenos znanja sodijo med redkeje uporabljane oblike izobraţevanja in usposabljanja
gospodinjstva. Posamezna hotelska podjetja navajajo, da se izobraţevanje in usposabljanje
izvaja tudi s pomočjo zunanjih izvajalcev in po potrebi oziroma sprotno.
- potovalne agencije: Potovalne agencije uporabljajo zelo raznolike oblike izobraţevanja in
usposabljanja, ki se večinoma uporabljajo kombinirano in ne posamično. Največkrat se
uporabljajo seminarji, tečaji (tujih jezikov, za pridobitev turističnih licenc, uporabe prodajnih
tehnik), delavnice (t. i. workshopi) in strokovne ekskurzije (spoznavanje programov in
destinacij, vodenje). Potovalne agencije v manjši meri uporabljajo tudi druge oblike
izobraţevanja in usposabljanja in sicer: predavanja, obisk sejmov ter udeleţbo na kongresih.
Posamično so bila navedena še samoizobraţevanja (s pomočjo knjig in interneta) in
individualna izobraţevanja. Nekatere potovalne agencije pa navajajo tudi, da se
izobraţevanje in usposabljanje izvaja s pomočjo zunanjih izvajalcev, v sodelovanju z GZS in
po potrebi.
- wellness oz. športni centri: Zaposleni v wellness oz. športnih centrih so deleţni manj oblik
usposabljanj. Omenjeni so tečaji (tujih jezikov, komuniciranja z gosti, za bazenske mojstre,
za masaţe oz. terapije) in seminarji (interni oz. izredni, predstavitev trendov/novosti v
zdravstvu in na kozmetičnem področju). (ibid.:27)
- kongresni centri: Prevladujejo tečaji (jezikovni in komuniciranje) in seminarji.
Podjetja ostajajo večinoma pri klasičnih oblikah izobraţevanja in usposablajnja (seminarji,
tečaji, delavnice, formalno izobraţevanje). Prehod na bolj sodobne oblike je le nakazan
(interna usposabljanj v okviru internih akademij, mentorstva za zaposlene (buddy sistem),
študijske ture, on-line učenje.
Rezultati opravljene raziskave so pokazali na precejšnjo stihijo na področju vsebin za
usposabljanje in izobraţevanje zaposlenih v turističnih podjetjih danes, ter v skladu s tem na
potrebo po čim prejšnjem sistematičnem pristopu turističnih podjetij k ugotavljanju potreb po
izobraţevanju in usposabljanju, načrtovanju oblik, metod in časa za njihovo spremljanje.
Takšen pristop je izhodišče in temeljni pogoj za pripravo potrebnih, s turističnim
gospodarstvom usklajenih oblik in programov izobraţevanja in usposabljanja s strani
izobraţevalnega sistema. Drţava lahko na tem področju odigra pomembno vlogo najprej s
spodbujanjem turističnih podjetij k sistematičnemu urejanju področja funkcionalnega
izobraţevanja in usposabljanja in nato s pomočjo pri pripravi in izvajanju funkcionalnega
izobraţevanja in usposabljanja. (ibid.:28)

5.3.2.5 Poznavanje in sodelovanje s ponudniki funkcionalnega usposabljanja in
izobraţevanja
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V raziskavi smo anketirance spraševali katere inštitucije, ki ponujajo programe usposabljanja
in izobraţevanja za področje hotelirstva, gostinstva in turizma poznajo, ter s katerimi
inštitucijami za usposabljanje in izobraţevanje sodelujejo oz. so sodelovali v preteklosti.
Rezultati raziskave so pokazali, da podjetja najbolj poznajo programe Gospodarske zbornice
Slovenije (24,1 % odgovorov), Visoke gostinske in turistične šole Bled (15,5 % odgovorov),
Turistice in Visoke šole Portoroţ 15,5 % (8,6 % + 6,9 % odgovorov), Lisac in Lisac (8,6 %
odgovorov), STO (6,9 % odgovorov).
Anketiranci so navedli še 37 drugih institucij s tovrstno ponudbo (Visoka šola Portoroţ,
Srednja gostinska in turistična šola, Višja strokovna šola Maribor, Zaris, Zdruţenje turističnih
agencij, ekonomska fakulteta, Finance, Izi, LTO, Zdruţenje za gostinstvo in turizem,
Amadeus, geografska fakulteta, Forum, Primati, Zdruţenje kuharjev, Berlitz, Hosting, Inštitut
za turizem, HACCP, Be to be, CRMGD, SNTO, ZTI, Obrtna zbornica, Management Koper,
Poslovni sistem Sava, Posoški razvojni center, Sklad delavcev zaposlenih pri obrtnikih, Hera,
Unicon, Gea college, IRC, Visoka šola za turizem Maribor, Regionalni inovacijski center,
Pantarej, Kompas, Housing).
Nazive inštitucij so anketiranci navajali sami, zato je kar nekaj nazivov netočnih,
pomanjkljivih in se nekajkrat ponavljajo pod podobnimi imeni. Tudi to dejstvo (nepoznavanje
svojih partnerjev) kaţe po eni strani na neprepričljivo ponudbo tovrstnih storitev, po drugi
strani pa tudi na šibkost kadrovskih sluţb in njihovih neustreznih prizadevanj na področju
izobraţevanja in usposabljanja.
Ugotovitev raziskovalcev je, da bi bilo potrebno izdelati natančen seznam s podatki o tem,
kakšne vrste izobraţevanj in usposabljanj posamezni subjekti dejansko ponujajo, da bi na ta
način omogočili večjo transparentnost ponudbe relevantnega izobraţevanja in usposabljanja,
hkrati pa bi bilo to koristno tudi za razvoj novih programov, ki jih trenutno na trgu ni, pa jih
podjetja potrebujejo. (ibid.:30)

5.3.3 Analiza zaposlitvenih moţnosti in priloţnosti ter analiza trga dela v gostinstvu in
turizmu

Gre za kombinacijo podatkov lastne raziskave projektne skupine (Jerman et al, 2006a) s
podatki Zavoda RS za zaposlovanje. Analiza odgovarja na vprašanja: Kakšne so moţnosti
zaposlovanja v hotelirstvu in turizmu ter njegove oblike? Katerih skupin zaposlenih v turizmu
najbolj primanjkuje? Katere poklice se v turizmu v največji meri zaposluje? Kakšne so
potrebe po ne-turističnih profilih zaposenih v turističnih in hotelskih podjetjih?
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5.3.3.1 Zaposlovanje v hotelirstvu in turizmu ter njegove oblike
Pomemben podatek za razumevanje področja zaposlovanja in tudi ostalih področij ravnanja
s človeškimi viri je, da imamo v turizmu in hotelirstvu v večini primerov opraviti s predstavniki
mikro, malih in srednje velikih podjetij (76 %), pri čemer je v agencijah odstotek le-teh še višji
(88 %) medtem ko je pri hotelih nekoliko niţji (55 %).
V letu 2005 slaba tretjina (32,9 %) turistično-hotelskih podjetij ni zaposlovala novih
sodelavcev. Skoraj polovica podjetij (44,3 %) pa je zaposlilo do 5 novih sodelavcev. Deleţ
novo zaposlenih v podjetjih, ki so zaposlovala v letu 2005, v povprečju znaša od 12-16 %,
kar je relativno visoko, če to primerjamo s splošnim trendom zaposlovanja v hotelirstvu in
turizmu, ki znaša pribliţno 4 %. (ibid.:31)
Hotelska podjetja so v povprečju zaposlovala več novih sodelavcev kot agencije, kar je glede
na velikost teh podjetij tudi pričakovano. Rezultati analize so pokazali nekatere zelo zanimive
podatke o oblikah zaposlovanja znotraj hotelskih in turističnih podjetij. Oblike zaposlovanja
so tako zelo različne, od redne zaposlitve, do občasnih sodelavcev, praktikantov in
štipendistov, študentskega dela in najemanja zunanjih sodelavcev oz. outsourcinga.
Iz analize je razvidno:
-

-

-

-

Le slaba tretjina podjetij (31,6 %) ne zaposluje rednih oz. občasnih honorarnih
sodelavcev oz. skoraj polovica podjetij (41,4 %) zaposluje do 10 sodelavcev,
naslednja petina podjetij pa ţe od 10 do 50.
Deleţ podjetij, ki ne zaposlujejo preko študentskega servisa je relativno nizek (17,9
%) in več kot polovica podjetij zaposluje do 10 študentov.
Nekaj več kot polovica podjetij nima zaposlenih (klasičih) sezonskih delavcev (59,7
%), petina podjetij ima zaposlenih do 10 sezonskih delavcev. Bistveno več sezonskih
delavcev zaposlujejo hotelska podjetja.
Deleţ podjetij, ki sprejemajo študente na prakso je relativno visok (72,5 %), vendar
podatki o obstoječem stanju kaţejo, da kar polovica podjetij nima niti enega
praktikanta. Takšna razlika v navedbah je lahko posledica slabe komunikacije med
turističnimi podjetji in šolami glede moţnosti in pogojev za opravljanje prakse v
turističnih podjetijih.
Deleţ outsourcinga; podjetja se najemanja zunanjih sodelavcev posluţujejo v manjši
meri (dobra tretjina oziroma 34,5 %). Posluţevanje outsourcinga se razlikuje glede na
vrsto podjetja. Potovalne agencije najemajo bistveno večji deleţ zunanjih sodelavcev
(41 %) kot hotelska podjetja (21 %). Najbolj pogosto podjetja najemajo zunanje
sodelavce na področju vodenja izletov (agencije) in čiščenja (hoteli). (ibid.:32)

Prevlada malih in srednje velikih podjetij pomembno vpliva tudi na področje zaposlovanja, saj
lahko pričakujemo, da bodo za zaposlene bolj atraktivna večja (hotelska) podjetja, ki
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ponujajo več moţnosti razvoja kariere in usposabljanja in imajo v splošnem tudi bolj razvite
druge aktivnosti s področja ravnanja s človeškimi viri. (ibid.:33)
Podjetja imajo dobro razvejano mreţo sodelavcev oz. različnih oblik zaposlovanja, kar je v
skladu s sodobnimi trendi na tem področju. Ti izpostavljajo fleksibilnost in učinkovitost na
področju stroškov dela in sicer tako, da podjetjem priporočajo, da smiselno oblikujejo svoje
skupine sodelavcev. Gre za princip triperesne deteljice (jedro sodelavcev predstavljajo redno
zaposleni, druga skupina sodelavcev so zaposleni, ki jih podjetje občasno potrebuje in tretjo
skupino tvorijo storitve outsourcinga oz. najemanja zunanjih sodelavcev. Deteljici pa v
turizmu lahko dodamo še en segment zaposlenih (Jerman, 2004). To so prostovoljci, ki
delujejo predvsem v civilnih oblikah turističnih zdruţenj oz. društev in lahko pomembno
prispevajo k turistični ponudbi nekega kraja oz. tudi podjetja. Da bi delodajalci opazili ta
(neizkoriščen) potencial raziskava ni pokazala.
Avtorji raziskave ugotavljajo, da so podjetja ţe spoznala prednosti različnih oblik
zaposlovanja. Potrebna fleksibilnost zaposlovanja se zagotavlja predvsem z zaposlovanjem
študentov oz. z obliko študentskega dela. Več kot polovica podjetij zaposluje do 10
študentov, kar je v sorazmerju z njihovo velikostjo (76 % podjetij ima do 50 zaposlenih)
relativno veliko. Eno petino zaposlenih torej v povprečju predstavljajo zaposleni preko
študentskega servisa.
Deleţ klasičnih sezonskih delavcev je v primerjavi s študentskim delom močno v zaostanku,
kar kaţe na to, da podjetja z mehanizmom študentskega dela nadomeščajo klasične
sezonske oblike zaposlovanja.
Sprejemanje študentov in dijakov na prakso sicer ni oblika zaposlitve, vendar tuji primeri
dobrih praks za razliko od stanja v slovenskih turističnih podjetjih tovrstno obliko zelo dobro
poznajo in izkoriščajo.
Deleţ outsourcinga oz. najemanja zunanjih sodelavcev za opravljanje določenih del je zelo
nizek, ker gre za relativno novo in še manj uveljavljeno moţnost. S poznavanjem prednosti
omenjenega načina opravljanja določenih del se bo ta deleţ verjetno povečal tako v
hotelskih podjetjih kot tudi v potovalnih agencijah. (ibid.:34)

5.3.3.2 Skupine zaposlenih, ki jih v turizmu nabolj primanjkuje
Med petimi skupinami zaposlenih, ki jih v turizmu najbolj primanjkuje: v največ primerih je bilo
izbrano streţno osebje (49 % navedb), zaposleni v kuhinji (46 % navedb), strokovno osebje
za prodajo oziroma marketing (39 % navedb) ter animacijsko osebje, ki je v neposrednem
stiku z gosti (36 % navedb).
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V potovalnih agencijah v največji meri primanjkuje prodajnikov oziroma zaposlenih v
marketingu (43 % navedb). Sledi animacijsko osebje (41 % navedb). Med prve štiri skupine
se uvrščajo tudi zaposleni v vrhnjem in srednjem managementu (37 % navedb) ter prodajalci
turističnih aranţmajev (35 % navedb). Tudi v hotelih prihaja do specifik, saj se med kadre, ki
jih največ primanjkuje uvrščajo zaposleni v streţnem osebju (90 % navedb), sledijo zaposleni
v kuhinji (86 % navedb). Med prve štiri se uvrščajo še prodajniki oziroma zaposleni v
marketingu (31 % navedb) in animatorji, ki so v neposrednem stiku z gosti (28 % navedb).
Tabela 5.2: Skupine zaposlenih, ki jih v turizmu najbolj primanjkuje (v %)
n = 51

n = 29

n = 80

Agencije idr.

Hoteli

Skupaj

Vrhnji in srednji management

37,3 %

20,7 %

31,3 %

Nadzorniki/vodje oddelkov

25,5 %

24,1 %

25,0 %

Strok. osebje (prodajniki/marketing osebje in drugo osebje)

43,1 %

31,0 %

38,8 %

9,8 %

0,0 %

6,3 %

Zaposleni v neposr. stiku z gosti – recepcija

19,6 %

6,9 %

15,0 %

Zaposleni v neposr. stiku z gosti – animacijski programi

41,2 %

27,6 %

36,3 %

Zaposleni v neposr. stiku z gosti – prodajalci tur. aranţmajev

35,3 %

13,8 %

27,5 %

Zaposleni v neposr. stiku z gosti – dodatne storitve

15,7 %

10,3 %

13,8 %

Zaposleni v kuhinji (kuharji in asistenti)

23,5 %

86,2 %

46,3 %

Streţno osebje (hrana in pijača)

25,5 %

89,7 %

48,8 %

Gospodinjstvo in vzdrţevanje

3,9 %

10,3 %

6,3 %

Zaposleni v wellness/športnem centru

3,9 %

13,8 %

7,5 %

Zaposleni v kongresnem centru

3,9 %

0,0 %

2,5 %

Ne vem

7,8 %

3,4 %

6,3 %

Administrativno osebje (računovodstvo, pravna sluţba)

Vir: Jerman et al., 2006a, str.35
Razvidno je, da znotraj hotelov prihaja do velikih razlik med skupinami zaposlenih, ki jih
najbolj primanjkuje – izstopajo zlasti natakarji in kuharji, medtem ko pri agencijah beleţimo
manjše razlike.

5.3.3.3 Poklici, ki se jih v turizmu v največji meri zaposluje
Podatki Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2003 in 2006 o povpraševanju po turistično
gostinskih profilih delavcev kaţejo, da je najbolj deficitno področje streţnega osebja in
osebja v kuhinji. Tudi odgovori anketirancev v raziskavi so v skladu s to trditvijo. Največje
število prostih delovnih mest je bilo v letu 2003 razpisano za naslednje poklice: natakar
(skupaj z gostinskim tehnikom, gostinsko-turističnim tehnikom, natakarskim pomočnikom,
itd.), kuhar (skupaj z kuharskim pomočnikom, pomoţnim gostinskim delavcem, kuharjemnatakarjem, tehnikom kuharstva, kuharjem industrijsko pripravljenih jedi, tehnologom
kuharstva itd.), snaţilka (skupaj z sobaricami in gospodinjskimi pomočnicami), poklici z višjo
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in visoko izobrazbo (strokovno osebje – organizator poslovanja v turizmu, organizator
poslovanja v gostinstvu, ekonomist za turizem, diplomirani ekonomist za turizem, diplomirani
inţenir organizacije turizma, diplomirani organizator turizma. (ibid.:36)
Rezultati analize prostih delovnih mest so pokazali, da turizem poleg značilnih poklicev za
gostinstvo in turizem akumulira še številne druge profile zaposlenih, kar velja upoštevati in v
bodoče bolj sistematično spremljati.
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6 METODA RAZISKAVE

6.1 Opis metode in postopka raziskave
V uvodnem teoretsko-konceptualnem delu se disertacija usmerja v raziskovanje dostopnih
teoretskih podlag za poznejše empirično raziskovanje. Pri interpretaciji zaključkov so
uporabljene deskriptivna metoda, metoda analize in sinteze ter generalizacije in metoda
modeliranja.
Na osnovi empirične kvantitativne raziskave, izpeljane s pomočjo anketnega merskega
instrumenta, so z deskriptivno metodo pojasnjene nekatere značilnosti vzorca organizacij in
respondentov. Za ustrezno primerjanje, vrednotenje in interpretiranje posameznih vzročnih
odnosov je uporabljena korelacijska eksplanativna metoda.

6.2 Opis vzorca
V anketni vzorec raziskave Vpliv managementa v turističnem gospodarstvu na izobraţevanje
za turizem je bilo zajetih 161 turističnih organizacij s področja nastanitvenih gostinskih
obratov, prehrambnih gostinskih obratov, turističnih in potovalnih agencij, s turizmom
povezanih dejavnosti (igralništvo in zabava, naravna zdravilišča, kongresni centri,
profesionalni kongresni organizatorji, športni in rekreacijski centri …), organizacije javnega
sektorja (lokalne turistične organizacije, zbornice in njihovi odbori za turizem in gostinstvo,
Slovenska turistična organizacija, Turistična zveza Slovenije in njene regionalne
organizacije, šolski gostinski obrati …).
Uporabljeni vzorec v naši raziskavi je za proučevano turistično dejavnost reprezentativen saj
je turizem izrazito multidisciplinarna dejavnost. Turizem predstavlja poleg klasičnih turističnih
dejavnosti v oţjem smislu besede (dejavnost gostinstva in potovalnih agencij, ki jih statistično
obravnava Statistični urad RS) še vrsta gospodarskih dejavnosti, ki so s turizmom v
neposredni povezanosti – dopolnilne turistične dejavnosti (naravna zdravilišča, igralništvo,
profesionalni kongresni organizatorji, ponudniki športnih storitev, organizatorji prireditev in
zabave, gospodarska interesna zdruţenja s področja turizma) in javnih ustanov oz. sluţb
(lokalne turistične organizacije, organizacije za promocijo turizma, interesna in civilna
zdruţenja s področja turizma, srednje in višje šole s področja turizma).
Z drugimi besedami lahko zatrdimo, da smo v naš naš vzorec respondentov in organizacij v
katerih so le-ti zaposleni vključili poleg klasičnih turističnih dejavnosti gostinstva in turizma
tudi bolj propulzivni del slovenskega turizma, ki ţe nakazuje, tudi s pridobljenimi rezultati
naše raziskave, na resnejši odnos do novega znanja, potrebnega za povečanje dodane
vrednosti turističnih produktov Slovenije in širše.
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6.3 Merski instrument
Standardizirani anketni vprašalnik, s katerim so bili med populacijo organizacij turistične
dejavnosti v Sloveniji v anketni raziskavi zbrani: osnovni podatki o turističnih organizacijah in
respondentih, podatki o odnosu respondentov do dela in doseganju osebnih ciljev, o odnosu
nadrejeni – podrejeni, delovni klimi in etiki v organizaciji, pomenu izobrazbe in znanja,
vsebuje 51 vprašanj zaprtega tipa (nominalne in ordinalne lestvice) ter dve vprašanji
odprtega tipa (od tega eno s podvprašanjem). Večina vprašanj nudi odgovore v obliki
binarnih lestvic.
Spremenljivke vprašalnika: vrsta organizacije, področje dejavnosti organizacije, velikost
turistične organizacije (glede na število zaposlenih), število zaposlenih po stopnji izobrazbe,
obseg poslovanja organizacije, profit per capita organizacije, profit per capita po stopnji
izobrazbe zaposlenih, delovna doba, čas dela v turizmu, čas dela v organizaciji, vrsta dela v
organizaciji, delovna vloga v organizaciji, odnos do gosta, pohvale na delo, pritoţbe na delo,
osebna uspešnost pri opravljanju nalog, zanimanje za delovno mesto, ustreznost delegiranja
nalog, določanje uspešnosti na podlagi meril, doseganje ciljev povezanih z osebnimi cilji in
kariero, zadovoljevanje potreb pri delu na osebni ravni, zadovoljevanje potreb pri delu na
operativni ravni, kakovost delovnega ţivljenja, tip vodje, pogostost komunikacije z
nadrejenim o delu, posvetovanje z nadrejenim, način delegiranja nalog, način opravlajnja
delovnih nalog, nosilec pomembnih odločitev, zaupanje nadrejenih, obravnava vodje
podrejenih, spodbujanje nadrejenih, reagiranje vodje v primeru napak, vzdušje v organizaciji,
vpliv vzdušja na kvaliteto dela, kultura v organizaciji, sodelovanje nadrejenega s podrejenimi,
način reševanja konfliktov, načela etike v organizaciji, stanje intelektualnega kapitala v
slovenskem turizmu, raznolikost in kakovost ponudbe izobraţevalnih programov s področja
turizma v Sloveniji, odvisnost razvoja turizma od kvalitete in moţnosti poklicnega
izobraţevanja, dejavniki vodenja izobraţevalnih ustanov in pobudnikov usposabljanja na
področju turizma, ustreznost izobrazbe za delovno mesto, raznolikost ponudbe delovnih
mest v slovenskem turizmu, vloga izobrazbe v organizaciji, moţnost izobraţevanja ob delu,
zahteva delodajalca po nadaljnjem izobraţevanju, ţelja po pridobivanju vrste novega znanja,
rast slovenskega turističnega gospodarstva, izobrazbena struktura zaposlenih v slovenskem
turizmu, razvoj mreţe izobraţevalnih organizacij na področju turizma, razkorak med programi
izobraţevanja ter potrebami turističnega gospodarstva.

6.4 Zbiranje, obdelava in analiza podatkov
Podatki, zbrani z anketnim vprašanikom so bili zbrani v obdobju od oktobra 2004 do marca
2005. Posluţevali smo se seznama organizacij Gospodarske zbornice Slovenije – Zdruţenja
za turizem in gostinstvo in Obrtne zbornice Slovenije – Sekcije za gostinstvo in turizem ter
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seznama partnerjev Slovenske turistične organizacije (sodelujočih na Slovenian Incoming
Workshop-u). V anonimni vprašalnik so anketiranci sami vpisovali in označevali odgovore.
Pripravili smo 240 izvodov vprašalnika in jih 161 prejeli nazaj. Najvišji odziv (okrog 90)
respondentov smo dobili s strani udeleţencev Slovenian Incoming Workshop-a, ki ga je
organizirala STO. Respondente smo uvodoma seznanili z namenom raziskave.
Obdelava podatkov po vprašanjih je bila opravljena s pomočjo statističnih metod. Statistčno
obdelavo smo izvedli s programsko opremo Statistica proizvajalca StatSoft [20] in Microsoft
Office Excel 2003 [21].
Podatki atributivnega tipa so prikazani v obliki frekvenc in odstotkov odgovorov (frekvenčna
porazdelitev – v nadaljevanju f. p.). Pri vprašanjih, ki so dovoljevala več moţnih odgovorov,
smo njihove frekvence izračunali s pomočjo večrazseţnih metod. Tako npr. tabele v tem
primeru prikazujejo vse odgovore skupaj, ne da bi upoštevali, koliko odgovorov je anketirana
oseba izbrala (v nadaljevanju vr.m., ki pove, kolikšen deleţ anketiranih je izbralo posamezni
odgovor za razliko od nominalnih frekvenčnih porazdelitev, seštevek vseh deleţev pa zato
presega sto odstotkov). Ponekod se v tabelah pojavlja kratica b. o. oz. n. p., ki pomeni brez
odgovora oz. ni podatka.
Za ugotavljanje povezav med spremenljivkami je bila uporabljena komponentna analiza, za
prikaz povezav pa kontingenčne tabele. Moč povezav smo testirali s koeficientom
kontingence (CC) (izveden je iz Hi kvadrata in da enake statistične značilnosti kot Hi
kvadrat). Teste hipotez smo izvajali na osnovi Hi kvadrat statistike. Stopnje prostosti so
razvidne iz kontingenčnih tabel. Podatke v obliki rangov smo poskusno normalizirali.
Obdelava normaliziranih podatkov se ni bistveno razlikovala od analize nenormaliziranih
vrednosti.
Statistični test

2

smo uporabili za testiranje ničelne hipoteze H0=[spremenljivki X in Y sta

neodvisni], pri čemer je za nominalni spremenljivki X in Y mogoče določiti kontingenčno
tabelo.
Statistični test t smo uporabili za testiranje ničelne hipoteze H0=[vzorca spremenljivk X in Y
sta vzeta iz populacij z enakim matematičnim upanjem]. Pogoje za uporabo testa smo
preverili s F-testom (enakost varianc).
Uporabili smo standardno statistično testiranje neničelnosti korelacijskega koeficienta ρ,
katerega ničelna hipoteza je H0:[ρ = 0].
Vse statistične teste smo opravili pri stopnji pomembnosti

0,05 . Za vse uporabljene

statistične teste so preverjeni in izpolnjeni pogoji za njihovo uporabo.
Sekundarne podatke smo pridobili iz strokovne domače in tuje literature ter raziskovalnih
poročil raziskovalne skupine na UP Turistici – Visoki šoli za turizem Portoroţ.
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7 REZULTATI RAZISKAVE

7.1 Osnovni podatki o turističnih organizacijah respondentov
V podpoglavju 7.1 predstavljamo osnovne podatke o organizacijah, v katerih so zaposleni
respondenti naše anketne raziskave. Posebej so nas zanimala naslednja področja: lastništvo
oz. vrsta organizacije (zasebno, javno), področje dejavnosti organizacije (gostinstvo oz.
hotelirstvo, turizem, s turizmom povezane dejavnosti), število zaposlenih v organizaciji,
izobrazbena struktura organizacije in naraščanje oz. zmanjševanje obsega poslovanja
organizacije.

7.1.1 Vrsta organizacije v kateri so zaposleni respondenti
Po lastniški strukturi podjetij, kjer so zaposleni naši respondenti, prevladujejo podjetja
zasebnega sektorja, ki predstavljajo skoraj tripetinski deleţ našega vzorca. Ostale
organizacije (nekaj več kot dve petini) so javnega značaja. Dokaj visok deleţ javnih
organizacij v našem raziskovalnem vzorcu lahko pojasnimo s tem, da so bile v raziskavo
vključene poleg klasičnih gospodarskih organizacij s področja hotelirstva in turizma tudi
organizacije, kjer je prevladujoči vpliv ali občin (lokalne turistične organizacije, gospodarska
interesna zdruţenja, športno rekreacijski centri, kongresni centri itd.) ali drţave (Slovenska
turistična organizacija, igralnice itd.) ter Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice
Slovenije oz. njihovih odborov za turizem in gostinstvo. Poleg tega so bili v raziskavo
vključeni tudi predstavniki civilnih zdruţenj s področja turizma (Turistična zveza Slovenije in
njena regionalna zdruţenja, Nacionalno turistično zdruţenje, športna društva itd.) in nekateri
šolski obrati za gostintvo pri srednjih in višjih šolah za gostinstvo in turizem.

Graf 7.1: Vrsta organizacije (N=161)
4; 2%
65; 40%

javna
zasebna

92; 58%

b. o.
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7.1.2 Področje dejavnosti organizacije v kateri so zaposleni respondenti
Tabela 7.1: Področje dejavnosti organizacije (f. p.)
Področje dejavnosti organizacije
nastanitveni gostinski obrat
prehrambni gostinski obrat
turistična/potovalna agencija
s turizmom povezana dejavnost (igralništvo, kongresni, športni center…)
javni sektor
b. o.
Σ

fi
58
1
26
40
28
8
161

fi%
36,0
0,6
16,2
24,8
17,4
5,0
100,0

Dobra tretjina podjetij je klasificiranih kot prenočitveni in prehrambni gostinski obrat, malo
manj kot petina pa je potovalnih agencij. S turizmom povezane dejavnosti so zastopane s
četrtino raziskovanega vzorca (kongresne organizacije, športni centri, igralništvo,
promocijske agencije itd.). Nekaj manj kot petina je turističnih organizacij v javnem sektorju
(lokalne turistične organizacije, športno rekreacijski centri, počitniški domovi, šolski obrati
itd.). Zanimivo je dejstvo, da smo od podjetij klasificiranih kot “prehrambni gostinski obrat”
dobili vrnjene vprašalnike v zanemarljivem deleţu, kar verjetno izkazuje njihovo slabše
zavedanje potrebe po dodatnem izobraţevanju (je pa res, da je veliko prehrambnih obratov v
sestavi večjih prenočitvenih obratov – hotelov).

7.1.3 Struktura populacije respondentov glede na velikost turističnih organizacij

Graf 7.2: Delež respondentov glede na rangirana podjetja
po številu zaposlenih (N=161)
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Podatki prikazujejo strukturo anketirane populacije glede na velikost podjetij, kjer so
zaposleni. Ţe znana razdrobljenost turističnega sektorja na mnoţico majhnih organizacij je
razvidna tudi iz strukture anketirancev po velikosti organizacij iz katerih le-ti prihajajo (Graf
7.2). Nekaj več kot četrtino vzorca predstavljajo tisti, ki prihajajo iz podjetij, ki zaposlujejo do
deset zaposlenih in jih lahko razvrstimo v manjše turistične organizacije. Deleţ anketirancev
v ostalih razredih postopoma upada (od 12 % proti 5 %). Slaba četrtina respondentov prihaja
iz (za turizem) srednjevelikih podjetij, ki imajo od 11 do 50 zaposlenih ter naslednja slaba
četrtina anketirancev iz (za turizem) velikih podjetij (nad 50 zaposlenih). Kar dobra četrtina ali
28 % vprašanih ni podalo odgovora na to vprašanje.
Struktura (po velikosti) organizacij, iz katerih prihajajo respondenti, ustreza strukturi
organizacij slovenskega turizma kjer prevladujejo majhne organizacije, velikih pa je manj oz.
gre za sestavljena podjetja, ki se ob primarni (na pr. transport, trgovina, itd.) ukvarjajo tudi s
turistično dejavnostjo.

7.1.4 Izobrazbena struktura zaposlenih v turističnih organizacijah, v katerih so
zaposleni respondenti
Tabela 7.2: Izobrazbena struktura v organizacijah, v katerih so zaposleni respondenti
(f. p.)
Velikost organizacije (število zaposlenih)
Stopnja izobrazbe

1 - 10

%

11 - 50

%

51<

%

Σ

%

manj kot srednja

9

5,1

228

26,0

2348

26,4

2585

26,0

srednja

63

35,6

472

53,9

4636

52,1

5171

51,9

višja

35

19,8

67

7,7

841

9,4

943

9,5

visoka in več

70

39,5

109

12,4

1081

12,1

1260

12,6

Σ

177

100,0

876

100,0

8906

100,0

9959

100,0

Več kot polovica zaposlenih v turističnih organizacijah, v katerih so zaposleni respondenti
zajeti v našo raziskavo, je srednje izobraţenih (v to skupino smo vključili vse tiste, ki so
zaključili 3 in 4-letno srednjo šolo). Zaskrbljujoč je visok deleţ (več kot ena četrtina)
zaposlenih z manj kot srednjo izobrazbo, čeprav je realno stanje v turističnem gospodarstvu
še slabše. Relativno visok je deleţ zaposlenih z višjo in visoko izobrazbo (nekaj več kot ena
petina) kar je bistveno nad povprečjem, ki velja za slovenski turizem (8,7% - SURS, 2006).
Tako visok deleţ zaposlenih z višjo in visoko izobrazbo lahko razloţimo z drugačnim
vzorcem, uporabljenim v naši raziskavi, od vzorca, ki ga uporablja Statistični urad RS (SURS
vključuje v svoje raziskave izključno gostinska in turistična podjetja, s turizmom povezane
dejavnosti in dejavnosti javnega značaja, ki so v »sluţbi« turizma pa povsem zanemarja, za
potrebe naše raziskave pa so prav te organizacije ključni dejavnik). Visok deleţ zaposlenih z
višjo in visoko izobrazbo v naši raziskavi lahko pojasnimo tudi z visokim deleţem organizacij
(okrog 60% našega vzorca), ki poslujejo v povečanem obsegu (glej Graf 7.3) kar hkrati
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pomeni tudi nadpovprečno hitro rast teh organizacij in predpostavljamo tudi večje vlaganje
le-teh v znanje. Z drugimi besedami lahko zatrdimo, da predstavlja naš vzorec respondentov
in organizacij v katerih so le-ti zaposleni bolj propulzivni del slovenskega turizma, ki ţe
nakazuje, tudi s pridobljenimi rezultati naše raziskave, na drugačen – resnejši - odnos do
novega znanja, potrebnega za povečanje dodane vrednosti turističnih proizvodov Slovenije
in širše.
Poseben komentar zahteva situacija v majhnih podjetjih, tistih, ki imajo do deset zaposlenih.
Le-ta namreč zaposlujejo zanemarljivi deleţ tistih, ki nimajo vsaj srednje izobrazbe. V
majhnih podjetjih prevladuje deleţ višje in visoko izobraţenih delavcev. Razlog za takšno
situacijo gre iskati v dejstvu, da so to manjše organizacije z zahtevnimi razvojnimi in
promocijskimi nalogami (lokalne turistične organizacije, razvojne agencije, promocijske
agencije itd.), ki po pravilu zaposlujejo kadre z visoko izobrazbo.
V primeru večjih organizacij, z 51 in več zaposlenimi, lahko govorimo o strukturi (značilni za
velika turistična podjetja), kjer ima le vrh piramide - management, višješolsko ali visokošolsko
izobrazbo, spodnji del piramide pa predstavljajo najprej delavci s srednješolsko izobrazbo in
nato tisti z manj kot srednješolsko izobrazbo.
Stopnja izobrazbe v turističnem podjetju. Glede na tip ankete smo vpeljali merilo za
izračun stopnje izobrazbe v turističnem podjetju, kar nam bo omogočalo odkrivanje povezav
med izobrazbo in drugimi pokazatelji.
Z uporabo grupiranja podatkov in oceno učinka izobraţevanja na različnih stopnjah smo
stopnjo izobrazbe v podjetju z danim izobrazbenim profilom ocenili na naslednji način.
Izobrazbeni profil podjetja je niz zaposlenih s posamezno stopnjo izobrazbe. Npr. prvo
anketirano podjetje ima 1 zaposlenega z manj kot srednjo šolo, 11 s srednjo šolo, nobenega
z višjo šolo in 2 z visoko šolo ali več. Izobrazbeni profil tega podjetja je (1,11,0,2).
Posameznik z manj kot srednjo šolo doprinese k izobrazbi podjetja povprečno 1 točko, s
srednjo šolo 1,90 točke, z višjo šolo 3,11 točke in z visoko šolo ali več prinese povprečno
4,09 točke. Izobrazbo podjetja ocenimo kot povprečno število točk izobrazbe njegovih
zaposlenih. Npr. podjetje z izobrazbenim profilom (1,11,0,2) ima n=14 zaposlenih in njegova
izobrazba je: IzobPod

1
1 1 11 1,9 0 3,11 2 4,09
14

1,45 .

Določimo 4 razrede izobrazbe podjetja glede na oceno IzobPod, to je:

C1

1 IzobPod 1,9 ,

C4

4,09

C2

1,9

IzobPod

3,11 ,

C3

3,11 IzobPod

4,09 ,

IzobPod .

Pri izračunu izobrazbe podjetja IzobPod in uvrščanju podjetij v razrede smo uporabili uteţi, s
katerimi smo določili doprinos posameznega zaposlenega k izobrazbi podjetja. Ţal v literaturi
nismo zasledili statističnih ali drugačnih podatkov, ki bi vodili do določitve teh uteţi. Njihove
vrednosti smo tako določili sami, na naslednji način. Kot enoto smo izbrali skupino »manj kot
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srednjo šolo«, to je osnovno šolo ali manj in ji tako izbrali vrednost 1. Groba primerjava
količine na novo podane snovi med srednjo in osnovno šolo je dala faktor 1,9. Prav tako
primerjava količine podane snovi med višjo in srednjo šolo za 63% višja, torej faktor na
srednjo šolo je 1,63, kar da faktor na osnovno šolo 3,11. Na enak način smo določili še faktor
za visoko šolo 4,09. Zavedamo se, da je tak način določanja faktorjev šibko podprt, vendar je
nujen za izvedbo tu vključene analize. Osnovna statistična analiza (histogrami) zbranih
podatkov je pokazala, da razdelitev daje smiselne rezultate.
Oceno izobrazbe podjetja (IzobPod) in navedene razrede izobrazbe smo uporabili za
ugotavljanje povezav med izobrazbeno strukturo podjetij (organizacij) in obravnavanimi
kazalci.
Povezavo med izobrazbeno strukturo podjetja (IzobPod) in velikostjo podjetja (število
zaposlenih) smo ugotavljali s

2

testom. Postavimo ničelno hipotezo, da izobrazbena

struktura in velikost podjetja nista odvisna pojava, pri nasprotni hipotezi pa sta odvisna.
Tabela 7.3: Ugotavljanje povezanosti »izobrazbene strukture organizacije« z »velikostjo
organizacije« (število zaposlenih)
velikost organizacije (število zaposlenih)
izobrazbena
n. p.

1-10

11-20

21-50

51-100

101-200

200 <

Σ

34

0

0

0

0

0

0

34

0

2

4

9

3

7

3

28

izobr.

0

22

15

8

12

7

5

69

C3 višja izobr.

0

10

2

3

2

1

0

18

izobr. in več

0

11

1

0

0

0

0

12

Σ

34

45

22

20

17

15

8

161

struktura
n. p.
C1 manj kot
srednja izobr.
C2 srednja

C4 visoka

2

Da bi zadostili pogojem

testa, smo določili nove razrede izobrazbe C1, [C2,C3,C4] in

velikosti podjetja [1-20],[>20]. Tako skrčena kontingenčna tabela se glasi :
1-20

>20

C1

6

22

C2,C3,C4

61

38

Izračunana vrednost

2

statistike je

2

14,143 in pripadajoča p-vrednost ρ=0,00017,kar

pomeni, da sta izobrazbena struktura podjetja in velikost podjetja značilno povezani. Moč
povezanosti je določena s koeficientom kontingence, ki znaša C = 0,317
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7.1.5 Obseg poslovanja turistične organizacije
Podatki v Grafu 7.3 kaţejo na to, da spada večina podjetij, zajetih v našo raziskavo (skoraj
šest desetin odgovorov), v skupino razvijajočih se organizacij, ki poslujejo v povečanem
obsegu. Nekaj manj kot tri desetine anketirancev je menilo, da njihove organizacije poslujejo
v enakem obsegu in se niti ne razvijajo niti ne stagnirajo. Le pribliţno desetina je tistih
organizacij, ki poslujejo v zmanjšanem obsegu.

Graf 7.3: Obseg poslovanja turistične organizacije
(N=161)
7; 4%
16; 10%

46; 29%

v enakem obsegu
v povečanem obsegu
v zmanjšanem obsegu
b. o.

92; 57%

Kot kaţejo podatki iz Grafa 7.3 smo v našo raziskavo zajeli tiste organizacije slovenskega
turizma, ki so v hitrem vzponu, so inovativne, razvijajo nove produkte in se redno vključujejo
v promocijske aktivnosti Slovenske turistične organizacije. Glede na svetovni trend hitre rasti
turizma smo izbrali primerno skupino organizacij za našo raziskavo.
Tabela 7.4: Povezava izobrazbene strukture in obsega poslovanja organizacij

obseg
izobr.
n.p.
n.p.
6
C1 manj kot sr.izo.
0
C2 srednja izobr.
0
C3 višja izobrazba
0
C4 vis.izob.in več
1
Vseh
7
S

2

P1 poslovanje v P2 poslov. v
P3 poslov. v
enakem obsegu poveč.obsegu zmanj.obsegu Vseh
10
17
1
34
5
16
7
28
18
43
8
69
10
7
1
18
3
8
0
12
46
91
17
161

testom smo preverili morebitno povezanost izobrazbene strukture turističnega podjetja

z obsegom njegovega poslovanja. Da bi zadostili pogojem

2

testa, smo določili nove

razrede izobrazbe C1, [C2,C3,C4] in jih primerjali z obsegom poslovanja P1, P2, P3.
Nova kontingenčna tabela se glasi :
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P1

P2

P3

C1

5

16

7

C2,C3,C4

31

58

9

Vrednost statistike
2
0,05;2

0,05 (

2

je 5,752 , kar je manj od kritične vrednosti pri stopnji pomembnosti

5,991 ), zato sklepamo, da sta obseg poslovanja in izobrazbena struktura

neodvisna, kar potrjuje tudi p-vrednost, ki je ρ=0,056 .
Če je p manjši od 0,05 bi drţala trditev, da sta značilno povezani, ker pa je 0,056, nista
značilno povezani.
Pri

2

testu smo primerjali povezanost izobrazbene strukture turističnega podjetja z

obsegom njegovega poslovanja, ne glede na to ali razrede zlivamo ali ne. Vsekakor nismo
primerjali razredov med seboj, ampak smo preverjali le povezanost med karakteristikama.

7.1.6 Profit per capita turistične organizacije ter profit per capita glede na stopnjo
izobrazbe zaposlenega v turistični organizaciji
Na to vprašanje nismo dobili odgovorov – nekateri so odgovorili, da profita na zaposlenega
(stroškovno mesto) ne spremljajo, četudi razvita podjetja v svetu stroškovna mesta redno
spremljajo kot kazalec njihovega poslovanja.
Pričakovano tudi na drugo vprašnje nismo dobili nobenega odgovora, čeprav bi nam prav ta
kazalec lahko v največji moţni meri pokazal potrebo po večji količini znanja in torej po višji
izobrazbi.

7.2 Osnovni podatki o respondentih
V tem podpoglavju smo analizirali osnovne podatke o anketirancih: koliko let delovne dobe in
koliko let delovne dobe v turizmu imajo, koliko časa ţe delajo v tej organizaciji ter kakšno
delovno mesto oz. vlogo imajo anketiranci v svoji organizaciji.

7.2.1 Skupna delovna doba, delovna doba v turizmu in čas dela respondentov v
turistični organizaciji
Več kot dve tretjini anketirane populacije ima do vključno pet let delovne dobe in le nekaj
manj kot četrtina je tistih, ki se uvrščajo v razreda tistih, ki delajo 6 do 20 let. Zanemarljiv je
deleţ tistih, ki imajo nad dvajset let delovnih izkušenj. Rezultati kaţejo na prevlado mladega
segmenta anketirancev, kar je na splošno značilno tudi za starostno strukturo turističnega
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gospodarstva, kjer je veliko moţnosti za prvo zaposlitev tudi zaradi delovne intenzivnosti
sektorja in večje fluktuacije delovne sile. Število tistih, ki niso podali odgovora na zastavljeno
vprašanje je nizko in je zanemarljivo.
Tabela 7.5: Skupna delovna doba respondentov in delovna doba
v turizmu (f. p.)
Skupna del. doba
fi

fi%

111

6 do vključno 10 let

Delovna doba v turiz.
fi

fi%

69,0

85

52,8

16

9,9

32

19,9

11 do vključno 20 let

21

13,1

21

13,0

nad 20 let

11

6,8

6

3,7

2

1,2

17

10,6

161

100,0

161

100,0

do vključno 5 let

b. o.
Σ

Podobne rezultate kot pri prejšnjem vprašanju smo dobili tudi pri vprašanju delovne dobe v
turizmu. Nekaj več kot polovica anketirane populacije dela v turizmu do vključno 5 let. Nekaj
manj kot tretjina je tistih, ki imajo od 6 do 20 let delovnih izkušenj v turistični dejavnosti.
Ponovno je zelo nizek odstotek tistih, ki so v tej dejavnosti najbolj izkušeni. Pribliţno ena
desetina anketirancev ni odgovorila na to vprašanje.
Ugotavljamo zanimivo situacijo, da je deleţ anketirancev v razredu do vključno 5 let delovne
dobe višji (za 10 %) od enakega razreda pri delovni dobi v turizmu. Zato pa je drugi razred
(od 6 do 10 let dela v turizmu) višji za 10 % glede na podobni razred pri delovni dobi. Razlog
za to gre iskati v dejstvu, da ima večina zaposlenih v turizmu v kategoriji 6 do 10 let delovne
dobe predhodne izkušnje (pred prvo zaposlitvijo) v turizmu kot študijsko prakso, kot delo
preko študentskega servisa oz. počitniško delo.

Graf 7.4: Čas dela respondentov v turistični organizaciji
(N=161)
2%

b. o.

1%

nad 21 let

8%

nad 11 do vključno 20 let

12%

nad 6 do vključno 10 let

20%

nad 3 do vključno 5 let
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Delovna doba v konkretni turistični organizaciji (Graf 7.4) je nizka, saj več kot polovica
respondentov v organizaciji ni zaposlena več kot 5 let. Četudi je turizem dinamična dejavnost
in delo naporno je v razvitih turističnih podjetjih v tujini zaslediti prizadevanje, da bi ljudje na
delovnih mestih ostajali dlje časa, tako zaradi stroškovnega kot tudi komunikacijskega vidika.
Gostje namreč pogosto izraţajo ţeljo, da v turističnih podjetjih kamor se vračajo srečujejo
znane obraze.

7.2.2 Delovno mesto respondentov v turistični organizaciji
V naši raziskavi so v največjem številu zastopani respondenti, ki zasedajo delovno mesto
referenta prodaje. Sledijo vodje prodaje na drugem ter receptorji na tretjem mestu. Med
odgovori respondentov, ki so odgovorili na vprašanje, lahko identificiramo devetnajst
različnih delovnih mest.
Tabela 7.6: Delovno mesto respondentov v turistični organizaciji
delovno mesto

GOST.

T.A.

T.P.D.

receptor

10

2

1

3

16

vodja recepcije

3

0

0

1

4

referent prodaje

11

2

16

10

39

vodja prodaje

18

1

1

20

animator

2

direktor

3

vodja hotela

3

1

vodja enote

2

2

vodja projektov

1

turistični vodnik

J.S.

Σ

HOT.

1

3

1

4
4

2

1

7

2

4

7

1

2

3

turist. informator

7

7

produktni vodja

1

1

poslovodja

2

svetovalec

1

2
5

6

organizator

3

3

croupier

4

4

vodja blagajne

2

1

3

strokovni učitelj

2

2

predsednik TD

1

1

b. o.

25

Σ

161

OPOMBE: HOT = hotel; GOST = gostinski prehrambni obrat; TA = turistična agencija; TPD = s
turizmom povezana dejavnost; JS = javni sektor; TD = turistično društvo.

Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran117

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________
Kot lahko ugotovimo iz Grafa 7.5 je nekaj več kot polovica naše anketirane populacije
razporejena na delovna mesta izvedbene narave. Nekaj manj kot tri desetine opravlja
vodstvena dela v njihovi organizaciji in le slaba desetina ima vodilno vlogo. Na vprašanje ni
odgovorilo zanemarljivo nizko število anketirancev.
Rezultati sicer kaţejo na klasično piramidalno strukturo turističnih organizacij, kjer je najmanj
vodilnega in vodstvenega kadra in največ izvedbenega. Podatki pri tem vprašanju kaţejo, da
smo glede na naše gospodarstvo zajeli razširjeni vzorec v segmentu vodilnih in vodstvenih
kadrov (pribliţno štiri desetine anketirancev), kar je za potrebe naše raziskave ugodno.

Graf 7.5: Delovno mesto respondentov v turistični
organizaciji (N=161)
9; 6%

16; 10%
vodilno
vodstveno

47; 29%

izvedbeno

89; 55%

b. o.

7.3 Odnos do dela in doseganje osebnih ciljev
Odnos respondentov do dela smo merili z odgovori respondentov na vprašanja iz naše
ankete: Ali ste pri opravljanju dela v odnosu do gosta a) dosledno strogi, b) dosledno
ljubeznivi, c) včasih je treba biti tudi neljubezniv? Ali se pojavljajo pritoţbe na vaše delo oz.
pohvale s strani gostov? Kako ste osebno uspešni pri opravljanju delovnih nalog? Ali imate
delovno mesto, ki vas zanima? Ali imate ustrezno delegirane naloge? Ali lahko sami na
podlagi meril določite svojo uspešnost? Ali pri svojem delu lahko dosegate tudi cilje
povezane z vašimi osebnimi cilji in kariero? Ali pri svojem delu zadovoljujete svoje potrebe
na osebni in opertivni ravni? Ali smatrate, da imate kakovost delovnega ţivljenja?
Matrika korelacij iz Tabele 1P (v Prilogi 2) kaţe, da so vse korelacije, ki so višje ali enake
ρ=0,17 statistično značilne pri stopnji pomembnosti

0,05 . Prepoznamo lahko pozitivno

korelacijo med: osebno uspešnostjo pri opravljanju delovnih nalog ter pritoţbami na delo s
strani gostov; doseganjem delovnih ciljev povezanih z osebnimi cilji in kariero ter
zadovoljevanjem potreb na operativni ravni; doseganjem delovnih ciljev povezanih z
osebnimi cilji in kariero ter oceno kakovosti delovnega ţivljenja; zadovoljevanjem potreb na
operativni ravni in oceno kakovosti delovnega ţivljenja; zanimanjem za delovno mesto in
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ustreznostjo delegiranja nalog; ustreznostjo delegiranja nalog in določanjem uspešnosti na
podlagi meril.

7.3.1 Odnos do gosta, ter pritoţbe in pohvale na delo respondentov s strani gostov
Kar štiri petine anketirane populacije, se je izrekla, da so do svojih strank dosledno ljubeznivi.
Le slaba desetina je tistih, ki meni, da je do svojih strank potrebno biti včasih tudi
neljubezniv. Zanemarljiv je deleţ tistih, ki se ne zavedajo pomena prijaznega odnosa do
gostov, toda, če k temu prištejemo še tiste, ki na vprašanje niso odgovorili – skupaj jih je
skoraj ena petina – dobimo zaskrbljujočo sliko lastnega odnosa turističnih delavcev do
turistov. Še posebej trditev problematizira dejstvo, da tako transakcijske kot transformacijske
spremembe, ki jih sistem poslovne odličnosti na področju strateškega razvoja turizma
zahteva, predpostavlja kot enega temeljnih gradnikov prav odličnost v odnosih - posebej do
gosta.

Graf 7.6: Odnos do gosta (N=161)
dosledno strogi

13; 8% 4; 2%
15; 9%

dosledno ljubeznivi
včasih je treba biti tudi
neljubezniv
129; 81%

b. o.

Pri svojem delu je skoraj dve tretjini respondentov deleţnih pogostih pohval s strani strank in
le slaba tretjina jih je redko pohvaljenih. Slabi dve tretjini respondentov le redko dobi pritoţbo
na delo s strani strank, dobra tretjina pa se s pritoţbami čez njihovo delo še ni srečala nikoli.
Rezultati torej kaţejo dokaj dobro sliko kar zadeva kakovosti odnosov do strank, vendar bi
verjetno kazalo problematizirati očitno vrzel, ki nastaja med subjektivno oceno respondentov
in objektivno situacijo.
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Graf 7.7: Pritožbe in pohvale na delo s strani gostov
(N=161)
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testom smo preverili morebitno povezanost skupine odgovorov »pohvale redko« in

»pritoţbe nikoli« Na podlagi izračunanega ρ=0,794 sklepamo, da ne obstaja značilna
povezava med omenjenima skupinama.
Kontingenčna Tabela 2P (v Prilogi 2) kaţe, da se obravnavani skupini pribliţno dvotretjinsko
ujemata in pribliţno enotretjinsko razhajata. Na podlagi tega izračuna sklepamo, da so tako
odgovarjali (pribliţno ena petina anketiranih) predvsem delavci, ki nimajo direktnega stika s
turisti (administracija).

7.3.2 Osebna uspešnost pri opravljanju delovnih nalog in zanimanje respondentov za
delo, ki ga opravljajo

Graf 7.8: Osebna uspešnost pri opravljanju delovnih nalog
(N=161)
3; 2%

0; 0%
0; 0%

37; 23%

zelo uspešni
uspešni
manj uspešni
neuspešni

121; 75%

b. o.

Na podlagi podatkov iz Grafa 7.8 ugotavljamo, da je kar tri četrtine anketirancev odgovorilo,
da so pri opravljanju nalog osebno uspešni in nekaj manj kot četrtina, da so zelo uspešni.
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Manj uspešnih in neuspešnih enostavno ni. Rezultat kaţe na socialni konformizem ali na
nizko stopnjo samokritičnosti. Če pa upoštevamo dejstvo, da so anketiranci na začetku svoje
kariere (glej Tabelo 7.5 – Skupna delovna doba in delovna doba v turizmu ter Graf 7.4 – Čas
dela respondentov v turistični organizaciji) so rezultati dovolj logični. Podatki so primerljivi
tudi z rezultati pridobljenimi iz Grafa 7.7 in iz Grafa 7.9.
Iz Grafa 7.9 lahko s pomočjo Likertove vrednostne lestvice razberemo zanimivo grupiranje
odgovorov v dve nasprotni si skupini a) zgornja odgovora (zelo zanima in zanima) – sedem
desetin odgovorov in b) spodnja odgovora (ne zanima in manj zanima) - dobra desetina
odgovorov. Srednji odgovor (srednje zanima) je nevtralen in zajema slabo petino odgovorov.
Respondenti so, kot kaţe, za delo zainteresirani, iz česar sklepamo, da je konkretno delo
zanje zanimivo.

Graf 7.9: Zanimanje respondentov za delo, ki ga
opravljajo (N=161)
1; 1%
6; 4%
zelo zanima

12; 7%
56; 34%
30; 19%

zanima
srednje zanima
manj zanima
ne zanima

56; 35%

b. o.

S pomočjo Tabele 3P (v Prilogi 2) smo preverili povezavo med skupinama odgovorov »ali
vas delo zanima« in »pohvala«, ter Tabele 4P (v Prilogi 2) med skupinama odgovorov »ali
vas delo zanima« in »pritoţba« s

2

testom. V prvem primeru izračun (ρ=0,000) povezavo

potrjuje, v dugem primeru pa ne (ρ=0,052).
Na enak način (z istim testom) smo preverili povezavo med skupinama odgovorov »ali vas
delo zanima« in »osebno uspešni« (Tabela 5P, v Prilogi 2). Izračunani ρ=0,088 pokaţe, da
ne obstaja značilna povezava med omenjenima skupinama.
Visoko sovpadanje pri prvi povezavi se zdi logično, saj pohvale vplivajo motivacijsko, čudi pa
pomanjkanje vsakršnega statističnega odnosa med »delo me zanima« in »osebno
uspešnostjo«. Tako razhajanje bi lahko razumeli edino na način, da delam neko delo zgolj v
času ko čakam na drugo delo, kjer se ţelim osebno potrditi, ali drugače, osebni cilji teh
respondentov niso prepleteni s cilji podjetij, v katerih delajo.
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7.3.3 Ustreznost delegiranja nalog

Graf 7.10: Ustreznost delegiranja nalog (N=161)
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21; 13%

zelo ustrezno
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b. o.

Podatki iz Grafa 7.10 (podobno kot v Grafu 7.9) so po Likertovi vrednostni lestvici grupirani
izrazito v zgornji del te lestvice, skoraj tri petine respondentov meni, da imajo ustrezno in
zelo ustrezno delegirane naloge in le slaba petina jih misli, da so njihove naloge neustrezno
in povsem neustrezno delegirane. Srednji odgovor (srednje ustrezno) je nevtralen in obsega
eno petino odgovorov.

7.3.4 Določanje delovne uspešnosti na osnovi meril
Tudi pri analizi podatkov iz Grafa 7.11 (tako kot v Grafu 7.9 in Grafu 7.10) smo prišli do
ugotovitve, da prihaja do močne koncentracije odgovorov v zgornjem delu Likertove
vrednostne lestvice. Okrog sedem desetin respondentov je prepričanih, da si lahko sami
(lahko oz. zelo lahko) na podlagi meril določijo svojo uspešnost in le dobra desetina je
nasprotnega mnenja (teţko oz. zelo teţko) – to bi lahko pojasnilo, da imajo dobro izdelane
ocenjevalne lestvice.

Graf 7.11: Določanje delovne uspešnosti na osnovi meril
(N=161)
2; 1%
7; 4%
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Ugotavljanje povezave , na podlagi kontingenčne Tabele 6P (v Prilogi 2), med »Ali lahko
sami na podlagi meril določite svojo uspešnost« in »vodilni in vodstveni« je pokazala na
vrednost ρ=0,114. Izračunana vrednost pove, da ne obstaja značilna povezava med
omenjenima skupinama odgovorov.

7.3.5 Doseganje delovnih ciljev povezanih z osebnimi cilji in kariero, ter
zadovoljevanje potreb na osebni in operativni ravni

Graf 7.12: Doseganje delovnih ciljev povezanih z osebnimi
cilji in kariero (N=161)
1; 1%
18; 11%

30; 19%

24; 15%

popolnoma
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redko
nikoli
b. o.

88; 54%

Rezultati naše raziskave kaţejo, da lahko dobra polovica respondentov pri svojem delu
deloma dosega tudi cilje povezane z njihovimi osebnimi cilji in kariero, več kot četrtina lahko
te cilje doseţe le redko ali nikoli. Slaba petina vprašanih lahko popolnoma doseţe svoje
osebne cilje in razvija delovno kariero. Rezultati, ki smo jih dobili v Grafu 7.12 so zanimivi,
ker sporočajo, da kar ena četrtina respondentov ne vidi moţnosti, da bi v turizmu dosegli tudi
cilje povezane z uresničitvijo osebnih ciljev in ambicij na področju delovne kariere (podobno
smo ugotovili pri vprašanju osebne uspešnosti in zanimivosti dela). Ta rezultat potrjuje ţe
znano dejstvo, da so podjetja v turizmu slab dejodajalec in da v njem ni pravih priloţnosti za
nadaljevanje kariere. To je hkrati pomembnen razlog za visoko fluktuacijo zaposlenih v
turizmu. Vsekakor podatek opozori na neskladje med osebnimi in organizacijskimi cilji, ki pa
bistveno zaznamujejo komunikacije v podjetju.
Na zastavljeno vprašanje o zadovoljevanju potreb na osebni ravni kaţejo rezultati naše
raziskave (Graf 7.13), da razen v primeru stanovanjske problematike respondenti dokaj
uspešno zadovoljujejo preostale osebne potrebe po osebni rasti, potrditvi, sprejetosti,
priljubljenosti in osebnem dohodku. Kot kaţe lahko respondenti najlaţje zadovoljijo potrebo
po priljubljenosti in sprejetosti, le slaba sedmina jih na delovnem mestu teh dveh potreb ne
more zadovoljiti. Nato sledijo potrebe po osebni rasti, potrditvi ter osebnem dohodku, ki jih
zadovoljita le dobri dve tretjini vseh. Manj kot polovica vprašanih ne more pričakovati
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reševanja njihovega stanovanjskega problema. Glede na splošne druţbene razmere je
pričakovati, da se bo odstotek tistih, ki ne bodo mogli rešiti svojega stanovanjskega
vprašanja v prihodnje še povečeval, s tem se bo povečal deleţ tistih, ki si prizadevajo
predvsem za izboljšanje materialnega standarda, kar hkrati pomeni, da jim bo časa za
izobraţevanje še bolj primanjkovalo.

Graf 7.13: Zadovoljevanje potreb na osebni ravni (N=161)
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Naša raziskava pokaţe, da se rezultati pri zadovoljevanju potreb na operativni ravni,
bistveno razlikujejo od dobljenih rezultatov pri skupini potreb na osebni ravni. Iz Grafa 7.14
razberemo, da je potreba po nagradah in priznanju na delovnem mestu, zadovoljena le v
primeru slabe tretjine vseh respondentov, podobno je z moţnostjo napredovanja, ki jo
zadovoljita le dve petini respondentov. Veliko boljše je pri moţnostih izpopolnjevanja, saj
podjetja nudijo podporo pri izpopolnjevanju slabim trem petinam svojih zaposlenih.

Graf 7.14: Zadovoljevanje potreb na operativni ravni
(N=161)
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7.3.6 Kakovost delovnega ţivljenja
Sedem desetin respondentov je mnenja, da je kakovost njihovega delovnega ţivljenja dobra
in ena desetina, da je njihova kakovost delovnega ţivljenja odlična, le slaba petina pa meni,
da je slaba ali zelo slaba.

Graf 7.15: Kakovost delovnega življenja (N=161)
2; 1%
5; 3%

16; 10%

27; 17%

odlična
dobra
slaba
zelo slaba
b. o.
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Pri analizi rezultatov na vprašanja od Grafa 7.12: »Ali pri svojem delu lahko dosegate tudi
cilje povezane z vašimi osebnimi cilji in delovno kariero?« do Grafa 7.15: »Ali smatrate, da
imate dobro kakovost delovnega ţivljenja« opaţamo, da pribliţno četrtina ljudi ni zadovoljna
s področjem delovanja, pa tudi ne z delodajalcem.

7.4 Odnos nadrejeni - podrejeni
7.4.1 Tip vodje
Tabela 7.7: Tip vodje (f. p.)
VAŠ VODJA JE:

fi

fi%

visoko strokoven in zavzet za kariero delavcev

21

13,0

visoko strokoven in kooperativen

37

23,0

visoko strokoven a nepristopen

8

5,0

povprečno strokoven in dostopen

62

38,5

ni strokoven a tudi ne pristopen

18

11,2

b. o.

15

9,3

Σ

161

100,0
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Zanimalo nas je ali obstaja korelacija med delovno vlogo anketirancev in odgovori iz Tabele
7.7: »Tip vodje«. Povezavo med »tip vodje« in »vodilni in vodstveni« smo preverili s

2

testom (na podlagi podatkov iz kontingenčne Tabele 7P- Priloga 2), ki pokaţe, da povezava
ne obstaja (ρ=0,396). Torej so tako vodilni kot vodstveni odnos nadrejeni-podrejeni
ocenjevali različno.

7.4.2 Pogostost komunikacije z nadrejenim o delu, način delegiranja ter način
opravljanja delovnih nalog
O delu z nadrejenim komunicira večkrat ali vsaj enkrat dnevno pribliţno tri četrtine
anketirancev. Pribliţno ena četrtina anketirancev komunicira s svojim nadrejenim le na nekaj
dni oz. enkrat na teden ali celo manj kot enkrat na teden.

Graf 7.16: Pogostost komunikacije z nadrejenim o delu
(N=161)
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Iz zgornje ugotovitve sklepamo, da v večini, v raziskavo zajetih turističnih organizacij,
verjetno ţe govorimo o vpeljevanju timskega dela, kjer je komuniciranje med izvajalci in vodji
vsakodnevna praksa, po drugi strani je res tudi dejstvo, da sprotno komuniciranje z vodji
zahteva sama narava turističnega dela. Zaskrbljujoče je to, da je še vedno veliko tistih (ena
četrtina), ki se še ne zavedajo potrebe po rednem delovnem komuniciranju nadrejenih s
podrejenimi (na področju turistične dejavnosti ţal še ne vzpostavljamo mreţnih
organizacijskih struktur, ki predpostavljajo vodstveno enakovrednost in procesno
optimiziranje).
Na podlagi podatkov iz Tabele 7.8 lahko ugotovimo naslednje:
Glede izvedbe dela se več kot polovica vprašanih pogosto posvetuje z nadrejenim.
Nekaj več kot tretjina se o svojem delu le redko posvetuje z nadrejenimi, tistih pa, ki se
nikoli ne posvetujejo je nekaj manj kot desetina.
Podobne rezultate smo dobili tudi pri ugotavljanju pogostosti posvetovanja z nadrejenimi
glede potreb gostov. Kljub temu, da se skoraj polovica anketirancev pogosto posvetuje
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z nadrejenimi nas skrbi dejstvo, da se le nekaj manj kot polovica redko, oz. nikoli ne
pogovarja z nadrejenimi glede potreb gostov.
Statistično gledano smo boljše rezultate dobili pri merjenju pogostosti komunikacije z
nadrejenim glede sprememb v delovnem okolju. Tistih, ki to pogosto prakticirajo je skoraj
dve tretjini, preostali, se pravi pribliţno tretjina, pa to izvajajo le redko. Zanemarljiv je
deleţ tistih, ki so se izrekli, da se nikoli ne posvetujejo glede sprememb s svojimi
nadrejenimi.
Podobni so tudi rezulati, ki smo jih dobili pri merjenju pogostosti posvetovanja z
nadrejenim glede novih zahtev na njihovem delovnem mestu. Nekaj manj kot dve tretjini
respondentov se pogosto posvetuje s svojim predpostavljenim o novih zahtevah, ki so
potrebne za korektno opravljanje njihovega dela. Tistih, ki se jim to prakticirajo le redko,
je slaba tretjina. Ponovno je zanemarljv deleţ tistih, ki se nikoli ne posvetujejo z
nadrejenimi o novih zahtevah pri njihovem delu, ki ga opravljajo.
Tabela 7.8: Pogostost posvetovanja z nadrejenim glede izvedbe dela, potreb gostov,
sprememb, novih zahtev (f. p.)
izvedbe dela

potreb gostov

sprememb

novih zahtev

fi

fi%

fi

fi%

fi

fi%

fi

fi%

pogosto

86

53,4

77

47,8

98

60,9

98

60,9

redko

57

35,4

55

34,1

51

31,7

49

30,4

nikoli

13

8,1

17

10,6

5

3,1

8

5,0

b. o.

5

3,1

12

7,5

7

4,3

6

3,7

161

100,0

161

100,0

161

100,0

161

100,0

Σ

Rezultati kaţejo, da je pogostost posvetovanja, v organizacijah, ki smo jih zajeli v naš
raziskovani vzorec, primerna pri spremembah v delovnem okolju in pri uvajanju novih zahtev
na delovnem mestu, da pa je nekoliko šibkejša pri spremembah glede izvedbe dela in glede
potreb gostov (v manj kot polovici organizacij). Zlasti zadnja ugotovitev je zaskrbljujoča glede
na to, da bi moral biti gost in njegove potrebe v ospredju pozornosti turističnih delavcev,
seveda če ţelimo govoriti o kakovostnem turizmu.
Tabela 7.9: Način delegiranja nalog (f. p.)
fi

fi%

naloga vam je delegirana in pričakuje se, da se boste znašli sami

68

42,2

natančno vam je pojasnjeno, kaj se od vas pričakuje

33

20,5

pojasnjeno vam je merilo za uspeh

8

5,0

pričakuje se, da sami sooblikujete nalogo s svojimi idejami

50

31,1

b. o.

2

1,2

161

100,0

Σ
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Nekaj več kot dve petini anketirane populacije je mnenja, da jim nadrejeni delegirajo naloge,
od njih pa pričakujejo, da jih bodo samostojno izvajali. Pribliţno petina je takih, ki jim je
natančno pojasnjeno, kaj se od njih pričakuje. Zanemarljiv je deleţ tistih, katerim je s strani
vodje le pojasnjeno merilo za uspeh pri opravljanju določenih nalog, vse ostalo pa je
prepuščeno izvajalcu. Zanimiv je rezultat odgovorov na spremenljivko “pričakuje se, da sami
sooblikujete nalogo s svojimi idejami” (skoraj tretjina je takšnih odgovorov). Predvidevamo,
da so ti respondenti pri svojem delu kreativni. Zanimalo nas je tudi kako so vodilni in
vodstveni odgovarjali na to vprašanje?
Tabela 7.10: Ugotavljanje povezanosti skupin odgovorov »način delegiranja nalog« in
»delovna vloga respondentov v organizaciji«
delovna vloga
način delegiranja nalog

n. p.

izvedbena

Σ

vodilna, vodstvena

n. p.

0

1

1

2

Naloga vam je delegirana in pričakuje se,

3

41

24

68

Natančno vam je pojasnjeno, kaj se od vas
pričakuje.

4

22

7

33

Pojasnjeno vam je merilo za uspeh.

0

4

4

8

Pričakuje se, da sami sooblikujete nalogo s
svojimi idejami.

2

17

31

50

Σ

9

85

67

161

da se boste znašli sami.

Povsem logično (glede na njihovo vlogo v organizaciji) je, da je kar 31 od 67 vodilnih in
vodstvenih delavcev največkrat označilo odgovor »Pričakuje se, da sami sooblikujete nalogo
s svojimi idejami.«, nekaj manj (24 od 67) pa jih je odgovorilo »Naloga vam je delegirana in
pričakuje se, da se boste znašli sami.«.
Enako logično so se grupirali odgovori tudi v skupini izvedbenih delavcev: 41 od 85
anketirancev je odgovorilo »Naloga vam je delegirana in pričakuje se, da se boste znašli
sami.« in 22 od 85 »Natančno vam je pojasnjeno, kaj se od vas pričakuje.«, saj so izvedbeni
delavci v turizmu večkrat postavljeni v poloţaj, da se morajo »znajti« sami, kar kaţe na to, da
se v turizmu tudi od izvedbenih delavcev večkrat zahteva (pričakuje) samostojnost in
odgovoren pristop do dela. Na podlagi tega lahko predpostavimo, da se bo v bodoče
zahtevnost turističnih poklicev še bolj dvigala in posledično tudi pričakovana stopnja
izobrazbe tudi pri izvedbenih delavcih (tudi zaradi vedno višje povprečne izobrazbe turistov –
zlasti zahtevnejših, individualnih). V tem prepričanju nam pritrjuje tudi eden od pomembnih
ciljev Razvojnega načrta in usmeritev slovenskega turizma 2007-2011 (Uran, Ovsenik et al,
2006): Slovenska turistična ponudba mora postati povezana, kakovostna, specializirana,
inovativna in utemeljena na znanju in informacijah.
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Posebej nas je zanimala povezava med »vodilni in vodstveni« ter »Pričakuje se, da sami
sooblikujete nalogo s svojimi idejami«, ki smo jo preverili s

2

testom na kontingenčni Tabeli

8P (v Prilogi 2). Izračunani ρ=0,0018 pomeni, da obstaja značilna povezava med
omenjenima skupinama, kar potrjuje predvidevanje, da gre tudi pri načinu kreativnega
delegiranja nalog predvsem za vodilne in vodstvene delavce.

Graf 7.17: Način opravljanja delovnih nalog (N=161)
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Če zgornje trditve rangiramo po deleţih pozitivnih odgovorov dobimo naslednjo sliko:
Presenetljivo je najvišji deleţ pozitivnih odgovorov dobila trditev, da svoje delo opravljajo
»teamsko« s 85%, sledi ji trditev »po navodilih« s pribliţno 75% in »samostojno« s 70%
pozitivnih odgovorov. Glede na prevlado manjših organizacij v skupini proučevanih
organizacij nas rezultat ne sme preveč presenečati, ob tem, da so tudi večje turistične in s
turizmom povezane organizacije običajno sestavljene iz vrste manjših enot kjer opaţamo
neko skupinsko dinamiko. Ali gre za res pravo timsko delo, ali zgolj za neke delovne skupine
s hierarhično strukturo in konceptom vodenja, bo potrebno še proučiti. Glede na ostale
rezultate naše raziskave (zlasti odgovori v Tabeli 7.13) se bolj nagibamo k drugi varianti.

7.4.3 Glavni nosilec odločanja ter zaupanje zaposlenim glede ravnanja s finančnimi
sredstvi, časom in strokovnimi problemi
Na naše vprašanje o tem, kdo odloča v organizaciji, je skoraj polovica respondentov
odgovorila, da vodja odloča skupaj z zaposlenimi, s katerimi se le posvetuje, toda odloča še
vedno sam. Dobra tretjina vseh vprašanih respondentov je odgovorila, da pri odločitvah
vodje sodelujejo vsi člani tima. V skoraj petini primerov pa vodja odloča samostojno brez
posvetovanja z zaposlenimi.
Pri odgovorih na vprašanje iz Grafa 7.17: »Način opravljanja delovnih nalog«, smo bili
nekoliko začudeni, da je tako visok deleţ respondentov odgovoril, da svoje naloge opravljajo
timsko. Odgovori na vprašanje iz Grafa 7.18: »Kdo odloča o pomembnih zadevah?« so nas
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prepričali, da anketiranci razumejo timsko delo kot delo v neki skupini ne glede na to, kako
se sprejemajo odločitve. Kljub temu lahko, po podatkih pridobljenih iz Grafa 7.18, sklepamo,
da se vendarle pojavlja tudi pravo timsko delo tudi v organizacijah, zajetih v našo raziskavo,
v pribliţno eni tretjini primerov, kar je sorazmerno ugodno, glede na kadrovsko strukturo
slovenskega turizma in na njegov (zaenkrat še) delovno intenzivni značaj.

Graf 7.18: Glavni nosilec odločanja (N=161)
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Glede na pridobljene odgovore na vprašanje iz Grafa 7.19 sklepamo, da vodje svojim
podrejenim v veliki meri zaupajo pri ravnanju s finančnimi sredstvi, s časom kot tudi s
strokovnimi problemi. Najbolj jim zaupajo pri upravljanju z delovnim časom, le sedmini
vprašanih se zdi, da jim vodje na tem področju ne zaupajo. Nekaj manj kot četrtini vprašanih
se zdi, da so vodje mnenja, da svojim zaposlenim ne morejo zaupati glede reševanja
strokovnih problemov, v dobri četrtini primerov pa, da ne s finančnimi sredstvi.

Graf 7.19: Zaupanje nadrejenih delavcem glede ravnanja s
finančnimi sredstvi, časom, strokovnimi problemi (N=161)
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7.4.4 Percepcija vodje s strani podrejenih, vzpodbujanje sodelovanja in tekmovalnosti
s strani vodje, odziv vodje v primeru napak, ter pogostost pohvale s strani vodje

Tabela 7.11: Percepcija vodje s strani podrejenih (f. p.)
fi

fi%

prvi med enakimi

65

40,4

hierarhično nadrejen, ki sporoča odločitev ustno

80

49,7

nadrejeni se ne pogovarja, nima časa, je nedosegljiv

10

6,2

b. o.

6

3,7

161

100,0

Σ

Nekaj več kot dve petini respondentov je mnenja, da je vodja le prvi med enakimi. Nekaj
manj kot polovica anketiranih doţivlja svoje vodje še vedno kot hierarhično nadrejene, ki
svoje odločitve sporočajo ustno. Le majhen deleţ je ekstremno avtoritarnih, to je takšnih, ki
se s svojimi podrejenimi ne pogovarja in zanje nima časa ali pa je za svoje zaposlene
nedosegljiv.
Zanimivo je, da se nam ponovno potrjuje prepričanje, da v obravnavanem vzorcu organizacij
lahko govorimo o prvih znakih premika v smeri demokratizacije odnosov (dve petini
odgovorov na prvo trditev), vendar je še vedno zakoreninjen stari avtoritarni pristop (pribliţno
polovica odgovorov na drugo trditev), ki ga samo dopolnjuje sicer skromno število odgovorov
na tretjo trditev.
Deleţi odgovorov predstavljenih v Grafu 7.20 kaţejo, da nadrejeni v slabih dveh tretjinah
obravnavanih organizacij vzpodbujajo sodelovanje, v dobri desetini organizacij pa pozitivno
tekmovalnost. Kljub temu moramo ugotoviti, da kar skoraj petina anketiranih meni, da vodje
pri svojih podrejenih vzpodbujajo negativno tekmovalnost.

Graf 7.20: Vzpodbujanje sodelovanja in tekmovalnosti s
strani vodje (N=161)
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Kadar govorimo o vzpodbujanju sodelovanja imamo v mislih predvsem sodelovanje med
sodelavci in ne sodelovanje med vodilnimi in podrejenimi. Lahko bi rekli, da je vzpodbujanje
negativne tekmovalnosti v našem gospodarstvu vedno bolj prisotno, kar kaţe predvsem na
nizko raven organizacijske kulture in nezdrave klime v teh organizacijah .
Tabela 7.12: Odziv vodje v primeru napak (f. p.)
fi

fi%

opomni vas in prepusti, da sami rešite napako

46

28,6

se pogovori z vami zakaj je do napake prišlo in skupaj
poiščete rešitev

88

54,7

odloči kako popraviti napako

11

6,8

prepusti vam

9

5,6

b. o.

7

4,3

161

100,0

Σ

Dobra polovica respondentov je mnenja, da se v primeru napak vodje najraje pogovorijo z
zaposlenimi, zakaj je prišlo do napake in skupaj poiščejo rešitev. Nekaj manj kot tri desetine
respondentov vodje na napako opomnijo in jim prepustijo, da napako rešijo sami. Izrazito
avtoritarni pristop, da vodja sam odloči kako napako popraviti, je zastopan le v višini 6,8 %
odgovorov, še niţji deleţ odgovorov (5,6 %) je dobil izrazito liberalen pristop (odpravljanje
napake v celoti prepusti zaposlenim).

Graf 7.21: Pogostost pohvale s strani vodje (N=161)
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5; 3%
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Na vprašanje »Ali vas nadrejeni pohvali?« je večina anketiranih odgovorila »redko« (nekaj
več kot polovica), toda kar slabe tri desetine odgovorov je bilo »pogosto« kar kaţe na
vzpodbujevalen odnos vodilnih in vodstvenih delavcev do svojih podrejenih v teh
organizacijah.
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7.5 Delovna klima in etika v organizaciji
Problematiko delovne klime in vprašanja etike v obravnavanih organizacijah smo opredelili
skozi razmišljanja o vzdušju v organizaciji in kulturi odločanja. Zanimalo nas je, kakšen vpliv
ima vzdušje v organizaciji na kvaliteto dela, na kakšen način si vodstvo prizadeva za višjo
raven organizacijske kulture v podjetjih, kako v organizacijah rešujejo konflikte ter v kolikšni
meri v organizaciji upoštevajo načela etike.

7.5.1 Vzdušje v organizaciji ter vpliv vzdušja v organizaciji na kvaliteto dela

Graf 7.22: Vzdušje v organizaciji (N=161)
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Rezultati pričujoče raziskave kaţejo, da prevladuje v naših turističnih organizacijah delovno,
prijateljsko in motivacijsko vzdušje (Graf 7.22). S to trditvijo se je strinjala nekaj manj kot
polovica vseh respondentov. Slaba tretjina je mnenja, da je vzdušje v njihovi turistični
organizaciji le delovno. Sedmini se zdi, da delajo v delovnem in hladnem vzdušju, le slaba
dvajsetina pa meni, da dela v skrajno neprijetnem delovnem okolju.
Če izpostavimo sorazmerno visok deleţ odgovorov, da je vzdušje v turistični organizaciji
delovno, prijateljsko in motivacijsko (slaba polovica respondentov), lahko sklepamo, da je
delovno vzdušje v gostinstvu in turizmu na splošno dobro. Tisti, ki delajo v tej dejavnosti, so
običajno bolj ekstrovertirane osebe, predvsem pa osebe, ki z lahkoto naveţejo stike z gosti in
posledično tudi s sodelavci. Zaskrbljujoče je dejstvo, da je kljub večinski pozitivni oceni
vzdušje v nekaj manj kot eni petini obravanih organizacij negativno (delovno hladno in
neprijetno).
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Vpliv vzdušja v organizaciji na kvaliteto dela je dokazan s številnimi praktičnimi primeri, tako
doma kot v tujini. Zato nas je zanimalo, ali so takšnega mnenja tudi respondenti, ki so bili
vključeni v naš raziskovalni vzorec.
Graf 7.23: Vpliv vzdušja v organizaciji na kvaliteto dela (N=161)
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Po podatkih iz Grafa 7.23 je kar dobri dve tretjini respondentov mnenja, da je vpliv vzdušja
(tako slabega kot dobrega) na kvaliteto dela močan. Četrtina je mnenja, da je ta vpliv le
zmeren. Zanemarljiv deleţ vprašanih je mnenja, da je le-ta slab ali da ga sploh ni.

7.5.2 Kultura v organizaciji

Graf 7.24: Kultura v organizaciji (N=161)
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Na podlagi podatkov iz Grafa 7.24 ugotavljamo, da v več kot tretjini opazovanih organizacij
prevladuje projektni način dela. Slaba tretjina respondentov meni, da v njihovi organizaciji
prevladuje kultura vlog, kar je v bistvu modificirani avtokratski način vodenja organizacije.
Kljub temu še vedno skoraj šestina respondentov meni, da v njihovi organizaciji vlada
avtoritarna kultura moči. Najmanjši deleţ respondentov (sedmina) meni, da v njihovi
organizaciji prevladuje kultura osebnosti, kjer je za organizacijo pomemben sleherni
posameznik.
Če posplošimo, lahko poveţemo zgornje odgovore v dva para odgovorov:
a) avtokratski – kultura moči in vlog (nekaj manj kot polovica odgovorov) in
b) sodobni, demokratični – kultura nalog in osebnosti (nekaj več kot polovica odgovorov).
Na podlagi zgornjih ugotovitev povzemamo, da je v naših turističnih organizacijah še vedno
pomembna kultura moči in vlog, sodobna, demokratična kultura nalog in osebnosti pa počasi
prevzema primat.

7.5.3 Sodelovanje vodje s podrejenimi in način reševanja konfliktov
Tabela 7.13: Sodelovanje vodje s podrejenimi (f. p.)
fi

fi%

načrtuje pogoje za boljšo klimo in organizacijsko kulturo

46

28,6

si prizadeva za reševanje problemov

73

45,3

za supervizijska srečanja kot pomoč pri preprečevanju stresa

6

3,7

b. o.

36

22,4

Σ

161

100,0

Na vprašanje, ali nadrejeni skupaj z zaposlenimi načrtujejo pogoje za boljšo delovno klimo in
organizacijsko kulturo, si prizadevajo za reševanje problemov ter organizirajo supervizijska
srečanja kot pomoč pri preprečevanju stresa se je pokazalo, da si v nekaj manj kot polovici
obravnavanih organizacij prizadevajo za reševanje problemov skupaj z zaposlenimi. Slabe tri
desetine vodij načrtuje pogoje za boljšo delovno klimo in organizacijsko kulturo.
Zaskrbljujoče je dejstvo, da je zanemarljivo nizek deleţ respondentov, ki menijo, da se
njihovi nadrejeni skupaj z njimi udeleţujejo supervizijskih srečanj kot pomoč pri
preprečevanju stresa.
V turizmu je prisotnost avtoritarnega reševanja konfliktov nekoliko bolj prisotna kot v drugih
gospodarskih panogah, saj je časa za reševanje konfliktov le malo, zato si velikokrat vodje
vzamejo pravico od zaposlenega zahtevati, da nekaj opravi brez prigovarjanja. Gostinci so
na takšen način dela navajeni, lahko bi rekli, da takšen način komuniciranja v primeru
konfliktov izhaja iz široke kadrovske piramide, kjer je premalo vodilnih delavcev in veliko
število izvedbenega osebja.
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Graf 7.25: Način reševanja konfliktov (N=161)
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a) Rezultati kaţejo, da se v dobrih dveh petinah primerov v konfliktnih situacijah med
zaposlenimi vodilni delavec z njimi pogosto pogovori na štiri oči in tako poskuša s svojo
avtoriteto kar najbolj optimalno rešiti problem in pomiriti napetosti med zaposlenimi.
Dobra tretjina proučevanih organizacij je takšnih, kjer se vodje s svojimi zaposlenimi le
redko pogovarjajo na štiri oči o reševanju konfliktov. V nekaj manj kot desetini organizacij
se nadrejeni nikoli ne pogovarjajo s svojimi podrejenimi na štiri oči.
b) Precej uravnoteţene deleţe smo dobili pri rezultatih, ki pojasnjujejo odgovore na
vprašanje ali konflikte rešujejo v skupini (tedensko). Pogosto to izvajajo v
organizacijah v primeru nekaj manj kot četrtine naših respondentov, nekaj manj kot
tretjina je tistih, ki to počno le redko in dobra četrtina je tistih, ki te metode pri reševanju
konfliktov ne uporabljajo. Če zdruţimo skupaj skupini tistih, ki to izvajajo pogosto oz.
redko dobimo sorazmerno zelo dober rezultat, ki bi pojasnjeval visoko stopnjo timskega
pristopa k reševanju konfliktov v preučevanih organizacijah. Njihovi vodje očitno ţe
uporabljajo moderne metode reševanja problemov v delovnem procesu. Seveda pa
rezultat ni dober, če zdruţimo tiste, ki to počno redko in nikoli. Potem v tem primeru ne
moremo več govoriti o dobrem rezultatu, niti o tem, da je v slovenskem turističnem
gospodarstvu timsko delo ţe dominantno vpliva na organizacijsko kulturo. Pravzaprav
moramo potrditi ugotovitve iz točke a) glede avtoritarnega pristopa k reševanju konfliktnih
situacij. Če opravimo primerjavo med pogosto in nikoli ugotovimo, da konflikte nikoli ne
rešujejo v skupini.
c) Podobno sliko, kot pod točko b), smo dobili tudi pri spremenljivki vodja prepusti, da se
delavci dogovarjajo sami med seboj. Rezultati so enakomerno porazdeljeni po
četrtinah. Tudi na podlagi odgovorov na to vprašanje potrjujemo zaključno ugotovitev
glede avtoritarnega pristopa iz točke a) V našem proučevanem vzorcu turističnih
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organizacij gre očitno za skupino organizacij, ki je sicer dinamična v svoji fizični rasti in
razvoju, na področju kvalitativne rasti pa bo morala še veliko tega postoriti. Zanimivo je,
da je zelo visok deleţ (več kot četrtina anketirane populacije) tistih, ki na to vprašanje
niso podali odgovora.

7.5.4 Upoštevanje načel etike
Tabela 7.14: Upoštevanje načel etike (f. p.)
Pogosto

fi%

Redko

fi%

Nikoli

fi%

b. o.

fi%

Σ

fi%

delavnost

134

83,2

26

16,2

0

0,0

1

0,6

161

100,0

poštenost

130

80,8

25

15,5

4

2,5

2

1,2

161

100,0

odgovornost

125

77,6

32

19,9

3

1,9

1

0,6

161

100,0

upošt. zakon.
osnov

118

73,3

37

23,0

5

3,1

1

0,6

161

100,0

pomoč
sodelavcem

110

68,3

44

27,3

5

3,1

2

1,3

161

100,0

potrpeţljivost

106

65,8

46

28,6

7

4,3

2

1,3

161

100,0

vztrajnost

102

63,4

52

32,3

5

3,1

2

1,2

161

100,0

pogled naprej

97

60,2

54

33,5

7

4,4

3

1,9

161

100,0

Pri načelih delovne etike zaposleni najpogosteje upoštevajo delavnost ter poštenost. Dobre
štiri petine vseh respondentov je na ti dve moţnosti odgovorilo da pogosto. Pribliţno tri
četrtine vseh respondentov pri svojem delu pogosto upošteva načela odgovornosti in
zakonske osnove. Dve tretjini pa jih pri delu najbolj vrednoti pomoč sodelavcem,
potrpeţljivost in vztrajnost. Zanemarljiv deleţ respondentov se z naštetimi etičnimi načeli pri
svojem delu nikoli ne sreča, le redko pa se z omenjenimi etičnimi načeli sreča četrtina oz.
tretjina vseh vprašanih. Zanimivo je, da se kar tretjina anketirancev le redko sreča z načelom
pogleda naprej ter z načelom vztrajnosti.

7.6 Pomen izobrazbe in znanja

Strategija razvoja Slovenije 2006 - 2013 (Vlada RS, 2005) opredeljuje turizem kot
pomembno poslovno priloţnost za Slovenijo. Glede na sedanjo stopnjo razvitosti
slovenskega turizma in obstoječ razvojni potencial lahko turizem v naslednjih letih postane
ena izmed vodilnih panog slovenskega gospodarstva in tako pomembno prispeva k
doseganju razvojnih ciljev Slovenije, in v tem okviru predvsem k doseganju njenih
gospodarskih ciljev (konkurenčnost, rast BDP, nova delovna mesta oz. rast zaposlenosti,
uveljavljanje načel trajnostnega razvoja, skladen regionalni razvoj, povečevanje kakovosti
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ţivljenja in blaginje prebivalstva, krepitev kulturne identitete in povečevanje prepoznavnosti
Slovenije v mednarodnem prostoru).
Če ţelimo doseči zgoraj zastavljene cilje iz Strategije razvoja Slovenije moramo spremeniti
poloţaj slovenskega turizma na bolje (tudi v primerjavi z ostalimi gospodarskimi sektorji) v
turizem moramo privabiti sposobne, izobraţene in motivirane kadre, ki bodo svoje znanje
vgradili v (do sedaj) slabo razvite turistične produkte in tako povečali dodano vrednost
turističnih produktov s čimer se bo začel novi ciklus razvoja slovenskega turizma. Premik od
enostavnega masovnega – počitniškega produkta k zahtevnemu personaliziranemu produktu
(za individualne goste) in s tem od sezonskega k celoletnemu poslovanju mora postati nova
paradigma slovenskega turizma, tak novi koncept razvoja turizma pa lahko izpeljejo le visoko
izobraţeni, odlično usposobljeni in visoko motivirani kadri s svojim intelektualnim kapitalom,
ki ga v sebi in s seboj nosijo.

7.6.1 Stanje intelektualnega kapitala na področju turizma v Sloveniji
Začarani krog (sorazmerno slabo razviti turistični produkti – niţji donosi kapitala – neustrezna
kadrovska oz. izobrazbena struktura zaposlenih) je pripeljal slovenski turizem v ekonomsko
neučinkovitost in posledično v neprijaznost turističnega sektorja kot delodajalca. Razlogi za
takšno stanje so v glavnem v še vedno prevladujoči sezonskosti poslovanja slovenskega
turizma in preveliki odvisnosti od počitniškega obiska (masovni turizem). Obstaja realna
nevarnost, da se bo trend manjšega zanimanja za turistično izobraţevanje s srednješolske
ravni nadaljeval tudi na visokošolsko raven tudi zaradi neustreznih kampanj nekaterih
politikov, razvojne priloţnosti Slovenije namreč niso samo na tehničnem in tehnološkem
področju, ampak tudi na področju storitev. Rešitev problema zgoraj opisanega začaranega
kroga je v večjem vlaganju v razvoj kvalitetnih turističnih produktov, ki bodo omogočili tudi
zaposlovanje kvalitetnih kadrov (več znanja, višji donosi kapitala, manjši pritisk na okolje).
Na podlagi podatkov iz Grafa 7.26 je raven intelektualnega kapitala v turizmu v Sloveniji
soglasno ocenjena kot izredno nizka. Glede na to, da je povprečna izobrazba respondentov
nad povprečjem slovenskega turizma, lahko ta kazalec beremo tudi kot ozaveščanje glede
nujne potrebe po dvigu intelektualnega kapitala v turizmu (višja izobraţenost kadrov), če
ţelimo doseči strateško pričakovan razvoj sektorja.
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Graf 7.26: Stanje intelektualnega kapitala na področju turizma v Sloveniji
(N=161)
0; 0%
20; 12%

0; 0%

zelo slabo
slabo
dobro
zelo dobro

141; 88%

7.6.2 Raznolikost in kakovost ponudbe izobraţevalnih programov s področja turizma v
Sloveniji ter odvisnost razvoja turistične panoge od kvalitete in moţnosti
poklicnega izobraţevanja v turistični stroki

Graf 7.27: Raznolikost in kakovost ponudbe izobraževalnih programov s
področja turizma v Sloveniji (N=161)

14; 9%

24; 15%

zelo velika
velika
majhna
66; 41%
57; 35%

zelo majhna

Raznolikost in kakovost ponudbe izobraţevalnih programov najdemo na presečišču mnenj,
pribliţno polovica meni, da je solidna (velika in zelo velika), druga polovica, da je slaba
(majhna in zelo majhna). Večina respondentov se strinja, da je razvoj turistične panoge
ključno odvisen od kvalitete in moţnosti strokovne izobrazbe.
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Graf 7.28: Odvisnost razvoja turistične panoge od kvalitete in možnosti
poklicnega izobraževanja v turistični stroki (N=161)
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velika

77; 48%
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majhna
zelo majhna

Naši respondenti so pri vprašanju iz Grafa 7.28 poenoteni v smislu prepoznavanja odvisnosti
razvoja turizma od kvalitete in moţnosti izobraţevanja za turizem, delijo se samo po tem ali
ocenjujejo zgoraj omenjeno odvisnost kot veliko ali kot zelo veliko.

7.6.3 Dejavniki, ki vodijo izobraţevalne ustanove in pobudnike usposabljanj v turizmu
Tabela 7.15: Dejavniki, ki vodijo izobraževalne ustanove in pobudnike
usposabljanj (f. p.)
izključno

intuicija

in

32

19,9

Dejavniki,
ki
vodijo inercija
izobraţevalne ustanove in
preteţno
pobudnike usposabljanj:
inercija

intuicija

in

77

47,8

preteţno pritisk okoliščin

52

32,3

0

0,0

161

100,0

in realne ter predvidljive
potrebe tur. sektorja
izključno pritisk okoliščin
in realne ter predvidljive
potrebe tur. sektorja
Σ

Zaskrbljujoče zveni podatek, da se preko polovice respondentov strinja s trditvijo, da
izobraţevalne ustanove in pobudnike izobraţevanj za turizem še vedno vodi bolj intuicija in
inercija kot pritisk okoliščin in realne ter predvidljive potrebe turističnega sektorja. Tak
podatek, da se v dveh tretjinah respodenti strinjajo, da slovenski turizem in izobraţevanje
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zanj usmerjajo predvsem teţnostne sile inertnega delovanja in slučajna izkustvena logika,
prepletena z intuicijo, se zdi vsaj zaskrbljujoča in kliče k temeljitemu premisleku kam in kako
razvijati turizem in izobraţevanje zanj v bodoče.
To stališče lahko omili le dejstvo, da je bila ta raziskava opravljena pred poglobljeno
vseslovensko raziskavo, ki je rezultirala v dokumentu Razvojni načrt in usmeritve
slovenskega turizma 2007 - 2011. Zanimivo bi bilo raziskavo te vrste ponoviti in rezultate
primerjati.

7.6.4 Vloga izobrazbe v javnih in zasebnih turističnih organizacijah, raznolikost
ponudbe delovnih mest v turistični dejavnosti v Sloveniji ter ustreznost
izobrazbe za delovno mesto

Graf 7.29: Ustreznost izobrazbe za delovno mesto (N=161)
100%
90%
80%
70%
60%
ne

50%

da

40%
30%
20%
10%
0%
javna organizacija

zasebna organizacija

Na vprašanje ali imajo respondenti primerno, oz. ustrezno izobrazbo za delovno mesto na
katerem so zaposleni, je v javnih organizacijah skoraj petina odgovorila negativno, v
zasebnih organizacijah pa slaba desetina. Preostali so mnenja, da so za delo, ki ga
opravljajo na njihovem delovnem mestu, primerno izobraţeni. To razliko lahko razloţimo s
tem, da v organizacijah, ki so v javni lasti, obstaja stroga sistemizacija delovnih mest in je
zato potrebno pri zaposlovanju novega kadra zadovoljiti formalne pogoje, v zasebnem
sektorju pa so pogoji glede zahtevane izobrazbe nekoliko bolj ohlapni.
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Graf 7.30: Raznolikost ponudbe delovnih mest v turistični dejavnosti v Sloveniji
(N=161)
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velika
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69; 43%

Skoraj dve tretjini anketirancev je odgovorilo, da je raznolikost ponudbe delovnih mest v
slovenskem turizmu slaba. Ugotovitev naših respondentov lahko podkrepimo tudi s podatk iz
naše Tabele 3.6: Prosta delovna mesta in krite potrebe za poklice v gostinstvu in turizmu v
letu 2006, kjer je razvidno, da naš turizem večinoma povprašuje po profilih z gostinsko
poklicno izobrazbo.
Tabela 7.16: Vloga izobrazbe v javnih in zasebnih turističnih organizacijah (f. p.)
Σ

vloga izobrazbe
velika

%

srednja

%

majhna

%

št.

%

javna

19

29,2

28

43,1

18

27,7

65

100,0

zasebna

17

18,7

47

51,6

27

29,7

91

100,0

b. o.
Σ

5
161

Skupini respondentov se bistveno razlikujeta pri vrednotenju potrebnosti izobrazbe po tem,
da javni sektor pripisuje izobrazbi veliko in srednjo vlogo, medtem ko ji zesebni sektor
pripisuje srednjo in majhno vlogo. Pričakovati je, da se bo vloga izobrazbe v zasebnem
sektorju še zmanjšala zaradi ţe omenjane uveljavitve Zakona o gostinstvu (2005).

7.6.5 Moţnost izobraţevanja ob delu
V nasprotju s splošnim prepričanjem, da je v javnih organizacijah več moţnosti za
izobraţevanje ob delu, kaţejo rezulatati naše raziskave, da temu ni tako. Na podlagi
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podatkov iz Grafa 7.31 ugotavljamo, da med javnimi in zasebnimi organizacijami ne obstajajo
pomembne razlike glede moţnosti izobraţevanja ob delu.

Graf 7.31: Možnost izobraževanja ob delu (N=161)
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7.6.6 Zahteva delodajalca po nadaljnjem izobraţevanju
Graf 7.32: Zahteva delodajalca po nadaljnjem izobraževanju (N=161)
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da
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Zaskrbljujoč je podatek, da zgolj slabe štiri odstotke delodajalcev zahteva od svojih
zaposlenih izobraţevanje na naslednji stopnji. Očitno v Slovenskem turizmu izobrazba še
vedno ni cenjena dobrina, nasprotno, manj izobraţen delavec (slabše plačani delavec – niţji
stroški dela) za naše delodajalce še vedno pomeni zaţeleno delovno populacijo. Pri tem se
nam zastavljata vsaj dve vprašanji: 1) Ali se delodajalci zavedajo pomena znanja in
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posledično izobrazbe za ustvarjanje višje stopnje dodane vrednosti? 2) Ali je znanje, ki ga
ponujajo izobraţevalne organizacije ustrezno?

7.6.7 Način pridobivanja novega znanja
Tabela 7.17: Način pridobitve novega znanja (vr.m.)
v formalnem
izobraţevanju

b. o.
Σ

certificirano
usposabljanje

samoizobraţevanje

št.

%

št.

%

št.

%

da

65

40,4

130

80,8

49

30,5

ne

93

57,8

28

17,4

109

67,7

3

1,8

3

1,8

3

1,8

161

100,0

161

100,0

161

100,0

Največ respondentov (nekaj več kot štiri petine) si ţeli pridobivati nova znanja skozi
certificirana usposabljanja in nekaj več kot dve petini s formalnim izobraţevanjem. Zanimiv je
podatek, da je skoraj tretjina pripravljena samostojno (s samoizobraţevanjem) pridobivati
nova znanja. Rezultat narekuje sklepanje, da je med respondenti veliko zanimanje predvsem
za certificirano usposabljanje, kjer gre največkrat za nekajdnevne oblike usposabljanja, ni pa
prevelikega zanimanja za vstop v formalna izobraţevanja – vzrokov bi lahko našteli več – od
tega da je turizem delovno intenzivna panoga, do neustreznih (slabih) motivacijskih pristopov
za izobraţevanje v turističnih organizacijah.

7.7 Znanja, ki jih potrebuje slovenski turizem
V tem podpoglavju nas je zanimalo, ali si naši respondenti ţelijo dodatna znanja in katere
skupine znanj s področja oţje stroke, širše stroke in splošnih znanj – managementa
prevladujejo. Znotraj tega nas je v nadaljevanju tega podpoglavja posebej zanimalo kakšen
odnos ima skupina vodilnih in vodstvenih delavcev do naslednjih vprašanj v naši raziskavi:
Kolikšno vlogo ima izobrazba v vaši organizaciji? Ali si ţelite dodatno znanje? In predvsem :
Katera dodatna znanja potrebujete za kvalitetno delo a) na področju oţje stroke, b) na
področju širše stroke in c) na področju splošnih znanj?

7.7.1 Ţelja po vrsti dodatnega splošnega znanja, znanja oţje in širše stroke
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Graf 7.33: Želja po vrsti dodatnega znanja (N=161)
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V nasprotju z našimi pričakovanji (da bo imela oţja stroka prednost) smo ugotovili, da
prevladuje zanimanje za znanja s področja širše stroke (pribliţno tri četrtine odgovorov),
temu sledijo znanja s področja splošnih znanj – management (nekaj manj kot dve tretjini
odgovorov) in na zadnjem mestu je potreba po znanjih oţje stroke (samo dobra tretjina).
Odgovori so logični glede na to, da respondenti z oţjim strokovnim znanjem verjetno ţe
razpolagajo in jim očitno primanjkuje znanj s področja širše stroke in managementa. Razlog
za takšno razmišljanje naših respondentov je verjetno tudi v prepričanju, da bodo laţje
napredovali, če bodo razpolagali z večjo količino znanj širše stroke in managerskih znanj.
Korelacije med izobrazbeno strukturo, delovno vlogo in ţeljo po znanju podaja Tabela 9P (v
Prilogi 2). Statistično testiranje kaţe, da so vse korelacije, ki so večje ali enake 0,19,
statistično značilne pri stopnji pomembnosti

0,05 .

Statistično značilna pozitivna korelacija obstaja med izobrazbeno strukturo podjetja in
delovnimi vlogami, ter negativna korelacija med področjem managerskih znanj in širšo
stroko. To bi lahko razumeli, da več kot imamo znanj širše stroke, manj so potrebna
managerska znanja.
V naslednjih treh tabelah (7.18; 7.19; 7.20) podajamo rezultate odgovorov na vprašanje:
Katera dodatna znanja potrebujete za kvalitetno delo a) na področju oţje stroke, b) na
področju širše stroke in c) na področju splošnih znanj (managementa)?
Respondenti, zaposleni v turizmu, so mnenja, da potrebujejo največ dodatnih znanj (oţje
stroke) s področja paketnih storitev, nato rezervacijskih sistemov ter poslovanja turističnih
agencij. Precej manj jih je mnenja, da bi potrebovali dodatno izboraţevanje s področja
animacije, hotelske informatike, vodniške sluţbe, recepcije ter kongresne dejavnosti. Oddaja
sob, gastronomija, poslovanje hotelskega gospodinjstva, hotelska tehnologija, oddelek
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hrane, igralništvo, aranţiranje, vinsko svetovanje ter tehnologija kuhinje respondentom ne
predstavlja posebnih teţav, zato so mnenja, da na teh področjih potrebujejo manj ali skoraj
nič dodatnega znanja.
Tabela 7.18: Dodatna znanja ožje stroke, potrebna za
kvalitetno delo (vr.m.)
zap.št. ožja stroka:

fi

1

oblikovanje paketa turističnih storitev

76

2

rezervacijski sistemi

67

3

poslovanje turistične agencije

60

4

animacija in zabava

48

5

hotelska informatika

47

6

vodniška sluţba in spremljanje

43

7

kongresna dejavnost

41

8

poslovanje recepcije

41

9

oddajanje sob

31

10

gastronomija in kulinarika

29

11

poslovanje hotelskega gospodinjstva

27

12

hotelska tehnologija

26

13

vodenje oddelka hrane in pijač

23

14

aranţiranje

19

15

igralništvo (klasične igre, novi trendi)

19

16

vinsko svetovanje

16

17

tehnologija v kuhinji in streţbi

15

Očitno je, da je potreba po klasičnih turističnih znanjih (področje agencijske dejavnosti) v
ospredju, gostinska (in hotelirska) znanja so v ozadju. Razlog za takšno stanje (nizko
zanimanje za znanja s področja gostinstva) je tudi v nizkem ugledu gostinskih poklicev
(primerjava med vpisom v gostinske in turistične poklice v Tabeli 33 na str. 54), ki ga dodatno
vzpodbuja tudi drţava (več v poglavju 3.3.2 Programi izobraţevanja in poklicnega
usposabljanja na področju gostinske in turistične dejavnosti v Sloveniji). Anketiranci
potrebujejo predvsem tista znanja, ki jim olajšajo delo s strankami in jim omogočajo preskok
v kvalitetnejše delo (napredovanje). Da je povpraševanje po igralniških znanjih tako nizko je
logično, ker te dejavnosti respondenti ne izvajajo in ne čutijo potrebe, da bi se na tem
področju dodatno izobraţevali - v Sloveniji je samo pet podjetij z veliko igralniško koncesijo in
le dve od teh ustvarita okrog 90 % slovenskega igralniškega priliva: HIT Nova Gorica in
Casino Portoroţ (Luin, 2006: 241).
S področja širše stroke je največ zanimanja respondentov za študij tujih jezikov ter analize
trga. Dodatna znanja bi potrebovali tudi na področju razvoja proizvodov, psihologije gostov,
organizacije prireditev, managementa destinacije, podjetništva ter s področja kakovosti.
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Tabela 7.19: Dodatna znanja širše stroke potrebna za kvalitetno delo (vr.m.)
zap.št.

širša stroka:

fi

1

tuji jeziki (jezik stroke)

102

2

analiza turističnega trga (trendi povpr., novi konkurenti)

101

3

razvoj novega turističnega proizvoda

83

4

psihologija gosta

80

5

organizacija prireditev in dogodkov

72

6

management turistične destinacije

67

7

podjetništvo v turizmu

65

8

kakovost v gostinstvu in turizmu

60

9

kultura v turizmu

52

10

turistična in gostinska zakonodaja in predpisi

51

11

šport in rekreacija v turizmu

50

12

transport in turizem

44

13

sponzoriranje v turizmu

41

14

upravljanje s turističnimi atrakcijami

40

15

sociologija prostega časa

37

16

podeţelski turizem

29

Manj dodatnega znanja potrebujejo na področju kulture v turizmu, zakonodaje ter športa in
rekreacije. Najmanj zanimiva se jim zdijo področja transporta in turizma, sponzoriranja,
upravljanja z atrakcijami, sociologije prostega časa ter podeţelskega turizma.
Tabela 7.20: Dodatna splošna znanja potrebna za kvalitetno delo (vr.m.)
zap.št.

splošna znanja:

fi

1

komuniciranje

110

2

marketing

97

3

motiviranje

83

4

pogajanje

82

5

vodenje

76

6

planiranje

73

7

reševanje konfliktov

71

8

informatika

69

9

reševanje problemov

67

10

preprečevanje stresov

64

11

upravljalno računovodstvo in finance

58

12

kultura in klima organizacije

47

13

ustvarjalnost

43

14

etika

41
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Na področju splošnih znanj so v ospredju povpraševanja managerska znanja z naslednjih
področij: komuniciranje, marketing, motiviranje, pogajanje, vodenje, planiranje in reševanje
konfliktov. Tudi druga znanja s področja managementa so bila kar dobro zastopana (več kot
40 odgovorov od 161 moţnih).
Korelacije med izobrazbeno strukturo organizacije, delovno vlogo anketirancev in potrebo
anketirancev po dodatnih znanjih s področja oţje stroke podaja Tabela 10P (v Prilogi 2).
Statistično testiranje kaţe, da so vse korelacije, ki so večje ali enake 0,18 statistično značilne
pri stopnji tveganja

0,05 .

Četudi smo zapisali, da je temu tako, pa naslednja korelacija kaţe bistven razkorak med
osveščenostjo o pomenu izobrazbe (še posebej kodificiranega znanja); problematična se zdi
tudi korelacija med osveščenostjo širše stroke glede potrebnega znanja pri vodenju in
izobrazbi za vodenje. Izhajajoč iz teh ugotovitev sklepamo, da je osveščenost o pomenu
znanja za delo in vodenje v turizmu izredno nizka, še več, izobrazba v turizmu ni cenjena
dobrina. Pri tem velja poudariti, da vsi strateški načrti slovenskega turizma središčijo pomen
izobrazbe za razvoj turizma in uspešen prodor med turistično razvite drţave prispisujejo
predvsem izobraţevanju delavcev v turizmu in osveščanju delovnega okolja o pomenu
izobrazbe za razvoj turizma.
Korelacije med izobrazbeno strukturo organizacije, delovno vlogo anketirancev in potrebo
anketirancev po dodatnih znanjih s področja širše stroke podaja Tabela 11P (v Prilogi 2).
Statistično testiranje kaţe, da so vse korelacije, ki so večje ali enake 0,17 statistično značilne
pri stopnji tveganja

0,05 .

Korelacije med izobrazbeno strukturo organizacije, delovno vlogo anketirancev in potrebo
anketirancev po dodatnih znanjih s področja splošnih znanj podaja Tabela 12P (v Prilogi 2).
Statistično testiranje kaţe, da so vse korelacije, ki so večje ali enake 0,18 statistično značilne
pri stopnji tveganja

0,05 .

Glede na to, da so korelacije relativno močne lahko sklepamo, da gre za kompleksno
povezanost naslednjih spremenljivk: izobrazbena struktura organizacije, delovna vloga
respondentov ter dodatnih splošnih (managerskih) znanj.

7.7.2 Rast turističnega gospodarstva v Sloveniji ter izobrazbena struktura zaposlenih v
slovenskem turističnem gospodarstvu
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Graf 7.34: Ocena rasti turističnega sektorja v Sloveniji v zadnjem obdobju
(N=161)

9; 6%
24; 15%
51; 32%
hitra rast
zmerna rast
počasna rast
stagnacija

77; 47%

Zanimivo se zdi, da respondenti ocenjujejo rast turističnega gospodarstva v Sloveniji v
zadnjem obdobju sorazmerno slabo, saj jih skoraj polovica meni, da je rast počasna, kar
tretjina pa meni, da turistično gospodarstvo pri nas stagnira.
Z bivariatno analizo (Tabela 13P – v Prilogi 2) smo preverili, ali respondenti, glede na to, ali
pripadajo javnim ali zasebnim turističnim organizacijam, drugače ocenjujejo rast turističnega
sektorja v Sloveniji v zadnjem obdobju. Koeficient kontingence je pokazal na šibko
povezanost spremenljivk »rast turističnega gospodarstva v Sloveniji« in »vrsta organizacije«
(CC ,272 pri stopni tveganja ,046).

Graf 7.35: Izobrazbena struktura zaposlenih v slovenskem turističnem
gospodarstvu (N=161)

26; 16%
42; 26%
raste
ostaja na isti ravni
se poslabšuje

93; 58%
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Očitno velika večina neizobraţenih respondentov ocenjuje okolje kot neizzivalno, in do njih
izobrazbeno nezahtevno. Podatek bi lahko razumeli tudi kot ţeljo utemeljiti zadostnost lastne
izobrazbe v pričakovanih delovnih nalogah.
Pri kriţanju spremenljivk »izobrazbena struktura zaposlenih v slovenskem turističnem
gospodarstvu« in »rast turističnega gospodarstva v Sloveniji« (Tabela 14P – v Prilogi 2) je
koeficient kontingence opozoril na močno povezanost ocene izobrazbene strukture
zaposlenih v slovenskem turističnem gospodarstvu z oceno »rasti slovenskega turističnega
gospodarstva« (CC ,601 pri stopni tveganja ,000).

7.7.3 Razvoj mreţe izobraţevalnih organizacij na področju turizma v Sloveniji ter
razkorak med programi izobraţevanja s področja turizma in potrebami
turističnega gospodarstva v Sloveniji

Graf 7.36; Razvoj mreže izobraževalnih organizacij na področju turizma v
Sloveniji (N=161)

53; 33%
se razvija dobro
se razvija prepočasi
108; 67%

Presenetljiv je podatek, da respondenti ocenjujejo kot ustrezen razvoj mreţe izobraţevalnih
organizacij na področju turizma, četudi vemo, da na tem področju razvoj ni bil ne hiter in ne
zadosten. Tako stališče lahko razumemo zgolj ob upoštevanju nizke stopnje izobrazbe
respondentov. Problematično je pri tem vprašanje strateškega razvoja turizma, če
respondenti do izobrazbe in izobraţevalnih institucij vzpostavljajo tak nezahteven odnos.
Pri kriţanju spremenljivk »izobrazbena struktura zaposlenih v slovenskem turističnem
gospodarstvu« in »razvoj mreţe izobraţevalnih organizacij na področju turizma v Sloveniji«
(Tabela 15P – v Prilogi 2) je koeficient kontingence opozoril na močno povezanost teh dveh
spremenljivk spremenljivke (CC ,373 pri stopni tveganja ,000).
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Tabela 7.21: Razkorak med programi izobraževanja s področja turizma ter potrebami
turističnega gospodarstva v Sloveniji (f. p.)
raven izobraževanja
srednja

visokošolska

podiplomska

fi

fi%

fi

fi%

fi

fi%

velik

87

54,03

79

49,06

132

81,98

srednje velik

69

42,85

62

38,50

29

18,02

majhen

5

3,12

20

12,44

0

161

100,00

161

100,00

161

razkorak

Σ

100,00

Iz odgovorov respondentov v Tabeli 7.21 ugotavljamo, da kljub temu, da gre za respondente
s sorazmerno nizko izobrazbeno strukturo, vendarle tudi ti ugotavljajo razkorak, ki se dogaja
med programi izobraţevanja ter potrebami turističnega gospodarstva. Zanimivo je, da jih
polovica ta razkorak ocenjuje kot velik predvsem na ravni srednjega in visokega šolstva, na
podiplomski ravni pa enako menijo skoraj vsi.
Rezultat narekuje sklepanje, da potrebujemo večjo ponudbo izobraţevalnih programov
(glede na to, da je bila raziskava delana pred uvedbo treh bolonjskih dodiplomskih
programov turizma in enega podiplomskega programa turizma, ki jih UP Turistica izvaja na
sedmih lokacijah) je podatek pričakovan. Še več, ponudba v tej propulzivni panogi tudi s to
ponudbo ne zadošča, posebej ker se respondenti strinjajo tudi v trditvi, da je razvoj turistične
panoge pomembno odvisen od kvalitete poklicnega izobraţevanja.
Tabela 7.22: Kontingenčna tabela bivariatne analize spremenljivk »razkorak med
programi izobr. s področja turizma ter potrebami turističnega gospodarstva v
Sloveniji na ravni srednjega izobraževanja« in »izobrazbena struktura
zaposlenih v slovenskem turističnem gospodarstvu«
razkorak med izobr. programi in
potrebami turist. gosp.
na ravni srednj. izobraţevanja
2 srednje
3
1 majhen
velik
velik
1 se
poslabšuje
2 ostaja na
isti ravni
3 raste

izobrazbena
struktura
zaposlenih v
tur. gosp.

Σ
CC=0, 447

,

2

Σ

1

24

1

26

4

49

40

93

0

8

34

42

5

81

75

161

40, 256 , p=0,000
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2

Koeficient kontingence CC in tudi vrednost statistike

opozarja na močno povezanost

spremenljivke »izobrazbena struktura zaposlenih v slovenskem turističnem gospodarstvu« in
spremenljivke »razkorak med programi izobr. ter potrebami turističnega gospodarstva v
Sloveniji na ravni srednjega izobraţevanja«
Tabela 7.23: Kontingenčna tabela bivariatne analize spremenljivk »razkorak med programi
izobr. s področja turizma ter potrebami turističnega gospodarstva v Sloveniji na
ravni srednjega izobraževanja« in »razvoj mreže izobraževalnih organizacij na
področju turizma v Sloveniji«
razkorak med izobr. programi in
potrebami turist. gosp.
na ravni srednj. izobraţevanja
1
2 srednje
3
majhen
velik
velik
razvoj
mreţe
izobr. org.

1 razvija
prepočasi
2 razvija
dobro

Σ
2

CC=0, 273

Σ

2

37

14

53

3

44

61

108

5

81

75

161

12,985 p=0,002

Koeficient kontingence CC in tudi vrednost statistike

2

opozarja na šibko povezanost

spremenljivk »razvoj mreţe izobraţevalnih organizacij na področju turizma v Sloveniji« in
»razkorak med programi izobr. ter potrebami turističnega gospodarstva v Sloveniji na ravni
srednjega izobraţevanja«
Tabela 7.24: Kontingenčna tabela bivariatne analize spremenljivk »razkorak med programi
izobr. s področja turizma ter potrebami turističnega gospodarstva v Sloveniji na
ravni visokošolskega izobraževanja« in »stanje intelektualnega kapitala na
področju turizma v Sloveniji«
razkorak med izobr. programi in
potrebami turist. gosp.
na ravni visok. izobraţevanja
1
2 srednje
3
majhen
velik
velik
3 se
strinjam
4 se zelo
strinjam

stanje intelekt.
kapitala

Σ
CC=0,200

2

Σ

6

7

7

20

14

55

72

141

20

62

79

161

6, 674 , p=0,036

Koeficient kontingence CC in tudi vrednost statistike

2

opozarja na šibko povezanost

spremenljivk »stanje intelektualnega kapitala na področju turizma v Sloveniji« in »razkorak
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med programi izobr. ter potrebami turističnega gospodarstva v Sloveniji na ravni
visokošolskega izobraţevanja«

Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran153

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________

8 ZAKLJUČKI IN RAZPRAVA
8.1 Preverjanje hipotez
Prvo postavljena hipoteza, ki se glasi - Osveščenost managementa v turistični dejavnosti
o pomenu izobrazbe za razvoj turističnega gospodarstva vpliva na percepcijo
ustreznosti izobrazbe za delovno mesto, odpira vrsto dilem. Izhajajoč iz dejstva, da so
delovna mesta v javnem sektorju ustrezno zasedena v primeru štirih petin respondentov, v
zasebnem sektorju pa v primeru preko 93 % respondentov se odpira dvoje moţnih sklepanj:

Da javni sektor nima dovolj delovnih mest, ki bi jih ljudje z neustrezno izobrazbo lahko
zasedli (na niţji ravni), ker le te ob sprejemu na delovno mesto niso potrebovali. Hkrati pa je
moţno razumeti podatek o visoki prepričanosti, da v zasebnem sektorju ljudje imajo ustrezno
izobrazbo na dva načina: Prvič, da so nekateri zasebniki ambiciozni, da ţelijo dejavnost
razširiti in da se zato odločajo za izobraţeno delovno silo. Drugi bolj verjetni sklep pa pokaţe
verjetno predpostavko, da zaradi racionalizacije poslovanja in neustrezne zakonske
regulative predpisane izobrazbe v zasebnem sektorju ni in je zato katera koli izobrazba
ustrezna, oziroma da je zasedenost delovnih mest odvisna od osveščenosti in ambicij
delodajalca.
Druga raven dilem seţe na področje klime in kulture na delovnem mestu. Respondenti jo
ocenjujejo kot ugodno in motivacijsko, zato je moţno sklepati, da se za to dobro klimo
neustrezno delo (premalo ambiciozno) laţje prikrije. Vsekakor je tak način solidarizacije
trajnih primanjkljajev lahko zgolj prehodnega značaja. (Burns, 1999)
Tretje področje dilem pa odpira vprašanje osveščenega obvladovanja sprememb in
inovativnih odgovorov nanje. Neustrezno izobraţeni ljudje ne bodo generirali novih idej, ne
bodo se uspešno vpletali v sisteme inovacijskih procesov in ne bodo prepoznavali signalov,
ki bi lahko ovirali prave strateške izbire (Grove A., 2005). Prvo hipotezo potrjujemo.
Izobrazbena struktura turističnega podjetja in njegova velikost sta značilno povezani.
Raziskava pokaţe diferenciiranost odgovorov glede izobrazbene strukture zaposlenih v
turizmu glede na velikost organizacije. To utemeljujemo z dejstvom, da mala podjetja
zaposlujejo manjše število ljudi, katerih delovne naloge so opredeljene širše, kombinirano na
večih ravneh in večih področjih delovanja. Od povsem visoko intelektualnih do konkretnih
izvedbenih del. To zahteva ne le prilagajanje in fleksibilnost zaposlenega, temveč tudi več
neposrednega strokovnega znanja. Nasprotno pa smo v velikih podjetjih priča večji
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specializaciji del, oţjim profilom, zato posamezniki lahko opravljajo delo tudi z oţjim profilom
znanja. Navedeno se kaţe tudi v empiričnih rezultatih raziskovanja, kjer je jasno vidno, da je
izobrazbena struktura v manjših podjetjih mnogo višja kot v večjih podjetjih. Medtem ko se
višje oz. visoko izobraţen kader nahaja na vseh ravneh podjetja, lahko le-tega v večjih
podjetjih najdemo večinoma na višjih ravneh. Navedeno nas navaja na sklep, da lahko
drugo hipotezo, ki se glasi Struktura dela determinira strukturo kadrov v turistični
dejavnosti - potrdimo.
Na osnovi rezultatov raziskave vidimo, da management v slovenskih turističnih organizacijah
sicer ne onemogoča svojim zaposlenim nadaljnjega izobraţevanja, vendar ga hkrati od njih
ne zahteva, še manj pa materialno stimulira (glej tudi Jerman et al., 2006a). Tretjo hipotezo,
ki se glasi - Management v slovenskih turističnih podjetjih ne spodbuja izobraţevanja
zaposlenih tako potrjujemo.
Rezultati

raziskave

potrjujejo,

da

spremembo

v

turističnem

gospodarstvu

zavira

neosveščenost in prenizka izobraţenost zaposlenih. Kljub temu, da večina respondentov
meni, da je v slovenskem turističnem gospodarstvu opazen trend rasti, pa hkrati ne opaţajo
trenda rasti izobrazbene strukture zaposlenih v tej panogi. Iz tega lahko sklepamo, da rasti
turističnega gospodarstva ne pogojujejo z rastjo izobrazbene strukture zaposlenih. Četrto
hipotezo, ki se glasi - Zaposleni v turističnih organizacijah se ne zavedajo pomena
vpliva rasti izobrazbene strukture zaposlenih na rast slovenskega turističnega
gospodarstva, potrjujemo.
Turizem kot ena najbolj dinamičnih in propulzivnih gospodarskih panog zahteva poleg ozko
strokovno specializiranih šol tudi osveščenost druţbenega okolja, ki vpliva na utrip in
ţivljenje destinacije. Kot posebna dilema se odpira vprašanje osveščanja populacije za
menjavo paradigme glede razumevanja turizma na destinaciji na način, da vsebine
razumevanja turizma in trajnostnega razvoja okolja prenesemo ne le na srednje, temveč tudi
na osnovnošolsko izobraţevanje. Seveda imajo specializirane strokovne izobraţevalne
institucije in njihovo mreţenje na to velik vpliv. Hipotezo, ki se glasi - Mreţa izobraţevalnih
inštitucij za potrebe turističnega razvoja v Sloveniji ni ustrezna, zavračamo, ker zgolj
tretjina respondentov (33 %) meni, da le ta ni ustrezna.
Osebni cilji determinirajo kariero posameznika. Rezultati naše raziskave kaţejo, da lahko
dobra polovica respondentov pri svojem delu deloma dosega tudi cilje povezane z njihovimi
osebnimi cilji in kariero, več kot četrtina lahko te cilje doseţe le redko ali nikoli. Komaj slaba
petina vprašanih lahko popolnoma doseţe svoje osebne cilje in razvija delovno kariero. Zato
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lahko hipotezo, ki se glasi - Delovni cilji zaposlenih v turističnih organizacijah niso
povezani z osebnimi cilji in objektivno kariero, potrdimo.
Na področju turizma v Sloveniji intelektualnega kapitala še ne merimo, četudi to v razvitem
svetu predstavlja predpogoj za ugotavljanje uspešnosti podjetja. Raziskava o razkoraku med
programi izobraţevanja in potrebami turističnega gospodarstva na ravni visokošolskega
izobraţevanja zato da pričakovan rezultat. Na vseh ravneh izobraţevanja se vsaj polovica
respondentov strinja, da je razkorak velik. Deleţ tistih, ki menijo, da je razkorak majhen je
zanemarljiv. Še največji razkorak se pokaţe na ravni podiplomskega izobraţevanja, kjer kar
več kot štiri petine respondentov meni, da je le ta velik. Prav tako respondenti menijo, da
obstaja povezava razkoraka med programi izobraţevanja ter potrebami turističnega
gospodarstva v Sloveniji s stanjem intelektualnega kapitala na tem področju. Hipotezo H7
(glasi se – Nizka stopnja intelektualnega kapitala na področju turizma v Sloveniji je
pogojena s stroko neusklajeno ponudbo izobraţevanja za turizem) potrjujemo.

8.2 Komentar rezultatov
Spremembe v okolju narekujejo potrebo po identifikaciji tistih presečišč, ki pomenijo osnovo
za sinergične učinke medsebojnega vplivanja turističnega gospodarstva na izobraţevanje za
turizem in obratno. Dinamičnost in fleksibilnost turistične dejavnosti zahteva prilagoditve na
različnih ravneh.
V doktorski študiji smo identificirali nekatere pomembne dejavnike, ki delujejo na
transakcijske spremembe kot pospeševalci napredka. Identificirali smo potencialna ţarišča
problemov in ugotovili, da se pojavljajo razpršeno na različnih ravneh – ekonomski, tehnični,
druţbeni in na ravni posameznika.
Pomembne dejavnike smo identificirali na odnosni ravni, kjer srečamo zaposlenega, njegovo
identificiranost z organizacijo, vpletanje osebnih ciljev v skupni cilj organizacije, razumevanje,
odločanje in izvedbo njegovih nalog ter uspešnost pri doseganju ciljev. Na tej ravni
vzpostavlja komunikacijske odnose z drugimi, tako z vodjo, kot s sodelavci in pri tem
sooblikuje klimo in kulturo organizacije. Ugodno klimo pomembno sooblikuje profesionalno
korektno reševanje konfliktov, ki vpliva na motivacijo zaposlenega za dobro delo. Pomembna
dilema, ki jo povzroča okolje oz. njegova klima je solidarizacija okolja za neustrezno
izpolnjevanje izobrazbenih zahtev zaposlenega glede na zahteve organigrama (predpisane
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organizacijske sheme). Take vrste solidarizacija temelji na zmotnem prepričanju, da praksa
lahko izpolni vrzel med dejansko in zahtevano izobrazbo. Še več – izobrazba v takih okoljih
ni cenjena – zato tudi ni ustvarjalnih ambicij.
Dobri odnosi in uspešna (ugodna) klima so humus za inovativno in ustvarjalno delovanje
posameznika. Na procesni ravni to pomeni dobro delo, dobro delegirane naloge in tak način
sodelovanja s sodelavci, ki omogoča sinergične učinke. Na procesni ravni pomanjkanje
znanja in neosveščenost posameznika torej pomeni oviro v razvoju.
Potreba po dodatni izobrazbi zato mora biti prepoznana, biti mora inicialka sprememb. V naši
raziskavi smo ugotovili, da potrebe po dodatni izobrazbi niso identificirane in da tudi turistično
gospodarstvo še ne zahteva dodatnih znanj. O turizmu govorimo kot o storitveno in delovno
intenzivni panogi, ki prav z novim znanjem daje poseben pečat trgu dela, predvsem pa
ustvarja večino dodane vrednosti podjetja. Na področju turizma se srečujemo s količinami,
katerih vrednost teţko številčno opredelimo ali predvidimo. Ugotovitve, da turizem nima
prave razvojne moči pa temeljijo prav na tej prepoznani neosveščenosti potrebe po znanju.

Strategija, ki bi nenehno opozarjala na potrebo po prilagoditvah novim potrebam (zahtevam
trga) z novimi znanji zahteva izvedbene akcije na ravni sooblikovanja turistične dejavnosti.
In, če so ljudje res najpomembnejša razvojna kategorija turizma, ta kategorija preprosto nima
moči, da bi se ustrezno pozicionirala, analizirala in vzpostavila potrebne korake za lastni
razvoj in razvoj organizacije.
Na ravni drţavne regulative je bilo storjenih nekaj napačnih korakov, ki so za razvoj turizma
lahko usodni. Gre za določanje potrebne izobrazbe za opravljanje posameznih poklicev v
turizmu. Dejstvo, da se drţava odloča, da v turizmu lahko uspešno delajo tudi delavci brez
ustrezne izobrazbe ali celo nekvalificirani delavci (povprečni turisti so najmanj srednješolsko
izobraţeni), odraţa njeno nepoznavanje zakonitosti turističnega trga in značilnosti poslovanja
turističnih podjetij. Če turizem res prihaja v fazo korenitih strukturnih sprememb, le-te
zadevajo predvsem kvalitativne spremembe. Kvalitativne spremembe pa zahtevajo
izobraţenega, kultiviranega in visoko motiviranega turističnega delavca.

Spremembe so potrebne tudi na ravni vodenja, kjer naj vodja z ustreznim motiviranjem
vzbuja in vzpodbuja ţeljo po izobraţevanju zaposlenih.
Osnovni dejavnik ustvarjanja gospodarske moči in dodane vrednosti v turizmu je novo
znanje. Vse več govorimo o ekonomiji znanja. Vrednost človeškega kapitala modernega
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podjetja pomeni danes 90% vrednosti celotnega kapitala (Burke, 2002). Dolgoročno se
organizacija razvije s pomočjo kvalitetnega človeškega potenciala. Uspešno organizacijo
dolgoročno ustvarijo le ustrezno izobraţeni, usposobljeni, motivirani in kreativni zaposleni.
Današnji trg dela zahteva spreminjajoče se profile zaposlenih. Sistem izobraţevanja mora
odgovoriti na potrebe razvijajočega se turizma. Povečane moţnosti izobraţevanja morajo
prispevati k hitrejšemu prodoru slovenskega turizma na svetovni trg in šele, ko bomo delovno
okolje usmerili v neprekinjeno vseţivljenjsko učeče se okolje bodo naša podjetja ne le
seštevek posameznikov, temveč organzacijska kapaciteta za spremembe. Gre za osebno
izpopolnjevanje in za sistemski pristop k razmišljanju, gre za nenehen proces mreţenja
znanja.
Predlagamo sistematično in strukturirano ozaveščanje vodilnih kadrov slovenskih javnih in
zasebnih turističnih organizacij o pomenu izobraţevanja zaposlenih. Ta zavest se mora
začeti prenašati po verigi delegiranja na vse ravni turistične organizacije. Pri tem mora
organizacija upoštevati individualne potrebe kadrov, zaposlenih v turizmu in hkrati potrebe
organizacije, da bi s prepletanjem individualnih in organizacijskih ciljev dosegli sinergične
učinke pri udejanjanju poslanstva organizacije.
Pretok informacij in znanja med izobraţevalnimi institucijami in gospodarstvom je očitno na
izredno nizki ravni. Tudi izobraţevanje zato ne sledi potrebam gospodarstva in jih ne izziva.
Direktni prenos znanja iz študijskega procesa v prakso in nazaj v študijski in raziskovalni
proces, kot prostor konceptualizacije na višji ravni in njegovega oplemenitenja, lahko
slovenskemu turizmu omogoči razvoj v smeri zadovoljevanja zgoraj omenjenih zahtev
sodobnega turističnega trga.
Ker je turizem ţiv organizem, ki ga nenehno usmerjajo novosti, potrebuje zaposleni v turizmu
poleg predmetno specifičnih tudi širše, generične kompetence za obvladovanje sprememb in
hitro prilagajanje le-tem. Zaradi tega bo potrebno odpravljanje psihosklerotičnih stanj
(Potokar, Jug, 2003), ki zaposlene uspavajo v občutenju zadostnosti znanja.
Intelektualni kapital turističnega podjetja bi tako lahko gradili z ustreznim izobraţevanjem in
pridobivanjem znanja v delovnem okolju, z modeli ravnanja z znanjem in z ustrezno politiko
razvoja človeških virov na področju turizma.

Predlog modeliranja
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Spremembe v turističnem okolju, ki so vse bolj kompleksne, zahtevajo obravnavo na način,
ki posamezne dejavnike predstavi transparentno ter v njihovi medsebojni povezanosti in
odvisnosti. Naša raziskava je spremembe v okolju zaznala kot izziv in posledico. Kot izziv za
učenje in pridobivanje tistih znanj, ki bodo (kot posledica) podpora procesom prilagajanja
spremembam. Na vplivni ravni to zahteva osveščenega zaposlenega, ki se zaveda potrebe
po novih znanjih in ki za pridobivanje le-teh kaţe visoko stopnjo lastne iniciativnosti,
vzpodbujene z dobrim motivacijskim oz. motivirajočim vodenjem, kjer je pritegnjen v
soodločanje in sooblikovanje ugodne organizacijske klime. Tak odnos rezultira v strukturi
kadrov, ki medsebojno spleta mreţe sodelovanja in ki iz kaosa inovativnih zamisli ustvarja
red v sistemu. Na odnosni ravni to vpliva na samozavest posameznika, na njegovo visoko
stopnjo zaupanja vase ter v organizacijo in njene cilje. Ti cilji rezultirajo v identifikaciji
posameznika z organizacijo in v njegovi visoki stopnji predanosti ciljem organizacije, ki
udejanja spremembe.
Procesno raven smo ponazorili še z Urwickovim kvadratom, kjer za kompetentno delo na
področju gospodarstva potrebujemo zaposlenega (človek), ki je iskalec znanja, njegov
nosilec in deleţnik v mreţi učeče se organizacije, kjer zagotavlja kariero. Na ogljišču
tehničnega polja ugotavljamo potrebo po razvojno raziskovalnem delu, po načrtovanju
izobraţevanja in po realizaciji izobraţevalnih procesov. Skozi ekonomski vidik na tej ravni
identificiramo sklad znanja, njegove strateške prednosti za podjetje in tudi znanje kot
industrijsko lastnino. Na ravni druţbenega vplivanja identificiramo socialni kapital, ki rezultira
v partnerstvih in mreţah.
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Slika 8.1: Prilagojen Urwickov kvadrat za opredelitev kompetenc
(opomba: za osnovo modeliranja modela smo si pomagali z Ghoshal Barett, 1998 – Splet
načel sodobnega managementa)
Ti dejavniki uspešne organizacije ustvarijo ugodno klimo in kulturo organizacije, kvaliteto
delovnega ţivljenja zaposlenih ter moţnosti za razvoj uspešne kariere posameznika. Na
ravni obvladovanja sprememb smo ob identificiranih dejavnikih zato izdelali model
obvladovanja sprememb na transakcijski ravni, kjer gre za spremembe, ki se dogajajo
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nenehno, sprotno in bistveno ne posegajo v operativno organiziranost, in odgovorijo na
vprašanje, kaj je potrebno spremeniti za udejanjanje spremembe. Dodali smo tudi predlog
rešitve transformacijskega pristopa, ki pokaţe kateri so gradniki sprememb, in kako jih
organizacijsko povezati.
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osveščenost o potrebi po novem
znanju
in lastna iniciativnost

učenje

podpora procesom
prilagajanja
spremembam
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vpliv
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v turist. gosp.
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turizmu

sodelovanje - vodenje
- odločanje
- reševanje konfliktov

zaupanje in
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cilji organizacije
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struktura kadrov
iz kaosa v red (Prigogine, 1984,
1988; Stengers)

uresničenje inovativne zamisli
kot red v sistemu
Slika 8.2: Model vplivanja okolja na potrebe po izobraţevanju

Za potrebe odgovora na zastavljeno tezo, ali management v turističnem gospodarstvu vpliva
na izobraţevanje v turizmu, smo analizirali obstoječe stanje in s pomočjo tako deskriptivnega
raziskovanja kot statističnih rezultatov identificirali potrebne spremembe na obeh ravneh:
transakcijski in transformacijski. Na ravni transakcijskih sprememb se za izboljšanje stanja v
našem turističnem gospodarstvu jasno pokaţejo potrebe po dodatnem znanju širše in oţje
stroke, za katero pa zaposleni niso dovolj motivirani, saj deleţenje znanja v naših
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organizacijah še ne sproţa zadostnih mreţnih povezav in zato učeča se organizacija ostaja
še vedno samo cilj.
Da bi se zaposleni laţje odločali za dodatna izobraţevanja se kaţe problematično
vrednotenje poklicev in sorazmerno slaba zaposljivost visoko strokovnega kadra, kar seveda
rezultira v slabi strukturi zaposlenih v turizmu, katerih delo je nizko ovrednoteno in kar
posledično pomeni še niţje zahteve po izobrazbi za delovna mesta v turizmu. Kako
spremeniti stanje? Z ustrezno artikuliranostjo zahtev po znanjih na delovnem mestu in višjem
ovrednotenju znanja, ki bo v delovnem okolju postavil skrbnika znanja. Hkrati je za razvoj
turizma v Sloveniji potrebno udejaniti strateške zahteve razvoja nacionalnih usmeritev
razvoja turizma, ki predpostavljajo visoko kvalificirano kadrovsko strukturo in ki izziva
nastajanje delovnih mest z visoko zahtevnostno stopnjo znanja. Podjetja bi morala razviti
karierno svetovanje, da bi zaposleni svoje karierne aspiracije usmerili v ţeleno izobrazbo in
ţeleno pridobivanje tistih znanj, ki bodo ustrezale spremembam na trgu dela (in potrebam
podjetja).
Organizacija v presečišču realizacije tega modela na osebni ravni podpira posamezniku
karierno pot, ki ji kot organizaciji pomeni zvišano vrednost intelektualnega kapitala, višji profit
per capita oz. višjo dodano vrednost in nenazadnje strateško prednost organizacije na
turističnem trgu, ki z visoko stopnjo intelektualnega kapitala in pozicioniranja na trgu
vzpodbuja vedno novo ţeljo po znanju in izobraţevanju.
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Slika 8.3: Gradniki sprememb na transakcijski in
transformacijski ravni
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Sodobni turistični trg zagotavlja uspeh samo najučinkovitejšim organizacijam, z visoko
stopnjo kakovosti storitev, s pestro in fleksibilno ponudbo, z inovativnostjo pri oblikovanju
turističnih produktov in z veliko mero individualizacije pri izvedbi turistične storitve. Tem
zahtevam trga lahko zadosti samo tista organizacija, ki razpolaga z ustrezno količino in
kakovostjo znanja v vseh fazah izvedbe turistične storitve in z vsestransko motiviranimi
človeškimi viri. Zato smo v našem zaključnem modelu (Slika 8.4) postavili v osredje
izobraţevanje za potrebe turizma kot ključ za uspešno organizacijo in s tem uspešen
turistični management:
1.
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• sklad znanja
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VANJE ZA
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Slika 8.4: Vpliv managementa v turizmu na izobraţevanje za potrebe turizma
Uspešna turistična organizacija in njen management zagotavljata turizmu:
Ugodno organizacijsko klimo in kulturo;
Kvaliteto delovnega ţivljenja zaposlenih;
Osebno rast (kariero) posameznika.
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Večje ko je presečišče vseh treh krogov (Slika 8.4), večje je prepletanje oz. prenos znanja ter
novih konceptov iz izobraţevalnih inštitucij v prakso (gospodarstvo) in obratno, s tem
postanejo sinergijski učinki med obema močnejši. Management v turizmu postane v tem
primeru vzpodbujevalec in ključni dejavnik sodelovanja med turističnim gospodarstvom in
izobraţevanjem zanj.

Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran165

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________

LITERATURA IN VIRI

Citirana in uporabljena literatura
1. Airey, D. (2002). Growth and change in tourism education. In: Rethinking of Education
and Training for Tourism (ed. Vukonić and Čavlek), p.p. 13-23, Graduate School of
Economics & Business, University of Zagreb, Zagreb.
2. Airey, D., Tribe, J. (2005). Growth and Development. In: An International Handbook of
Tourism Education., p.p. 13-19, Elsevier, Oxford.
3. Allday, D. (1998) Spinning Straw into Gold, The Institute of Management, London.
4. Bezget, T. (2000). Stanje usposobljenosti zaposlenih v slovenskem turizmu.
Raziskovalno-razvojni projekt: Analiza razkoraka med dejansko usposobljenostjo
zaposlenih v slovenskem turizmu in potrebami glede na standarde v EU in WTO. Zbornik
prispevkov s strokovnega srečanja NTZ: Turizem generator zaposlovanja v 3. tisočletju –
Z izobraţevanjem in usposabljanjem do konkurenčnosti slovenskega turizma, Nacionalno
turistično zdruţenje in Delegacija Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Maribor.
5. Bontis, N. (1998) Intellectual Capital: An Exploratory Study that Develops Measures and
Models. Management Decision, 36 (2), 63-76.
6. Bontis, N. (2002) Human Capital ROI: Written report. Mednarodna konferenca
Intelektualni kapital – Od potenciala do ustvarjene vrednosti. 14 str., Portoroţ.
7. Brennan, N., Connell, B. (2000) Intellectual Capital: Current Issues and Policy
Inplications. Journal of Intellectual Capital, 1 (3), 206-240.
8. Brown, P., Hesketh, A. (2004). The Mismanagement of Talent: employability and jobs in
the knowledge economy, Oxford University Press, Oxford.
9. Burgelman., R.A., Grove, A.S., Meza, P.E. (2005). Strategic Dynamics: Concepts and
Cases, McGraw Hill/Irwin.
10. Burke, W.W. (2002). Organization Change –Theory and Practise, Sage Publications.
11. Burns, P.M. (1999). An introduction to tourism and anthropology, Routledge, London.
12. Burton-Jones, A. (1999). Knowledge Capitalism, Oxford Univerity Press, New York.
13. Busby, G. (2005). Work Experience and Industrial links. In: An International Handbook of
Tourism Education., p.p. 93-94, Elsevier, Oxford.
14. Cooper, C. (1993). An Analysis of the Relationship Beetween Industry and Education in
Travel and Tourism, Téoros International, Vol. 1 (1).

Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran166

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________
15. Cvikl, H. (2002). Izobraţevanje v turizmu za potrebe gospodarstva. V: 4. slovenski
turistični forum, Rogaška Slatina, 17.-18. januar 2002. Turizem v samostojni Sloveniji.
Strategija za jutri. Str. 68-69, Slovenska turistična organizacija, Ljubljana.
16. Černe, F. (1960). Politična ekonomija: priročnik za študij, Uradni list LRS, Ljubljana.
17. Drucker, P. (1999). Management Challenges for the 21st Century, Butterworth
Heinemann, Oxford.
18. Drucker, P. (2004). O managementu, GV Zaloţba, Ljubljana.
19. Edvinsson, L., Malone, S.M. (1997) Intellectual Capital: Realizing Your Comany`s True
Value by Finding Its Hidden Brainpower, Harper Collins Publishers, New York.
20. Edvinsson, L. (2002) Corporate Longitude, Book House Publishing, Harlow.
21. Eurostat. (2005). Regions: Statistical yearbook 2005, Official Publications of the
European Communities, Luxembourg.
22. Fayos-Solá, E. et al. (1996). An introduction to TEDQUAL: A Methodology for Quality in
Tourism Education and Training, WTO, Spain, Madrid.
23. Fayos-Solá, E. in Bueno, A. P. (2001). NO STATE, NO TOURISM: The Need for
Governmental and Intergovernmental Organizations in the New Age of Tourism. V S.
Wahad and C. Cooper (Ed.). Tourism in the Age of Globalization, Routledge, London.
24. Florjančič, J. (1994). Planiranje kadrov, Moderna organizacija, Kranj.
25. Florjančič, J. (1996). Globalni in kadrovski management, Zaloţba moderna organizacija,
Kranj.
26. Florjančič, J. in Jesenko, J. (1997). Vloga managerskega kadra pri razvoju turizma. V:
Management v turizmu (ur: J. Florjančič in J. Jesenko), Zaloţba moderna organizacija,
Kranj.
27. Florjančič, J., Ferjan, M., Bernik, M. (1999). Planiranje in razvoj kadrov, Zaloţba moderna
organizacija, Kranj.
28. Fortune (2000) How the companies stack up. Fortune (Europe), 141 (8) pF-25-pF-30.
29. Ghoshal, S., Bartlett, C. (1998). Managing across borders: the transnational solution,
Harvard Business School Press, Boston.
30. Go, F. (1998). El Turismo en el Contexto de la Globalización. Papers de Turisme, 23.
Valencia.
31. Greenlow, P.S., Kohl, J.P. (1986). Personnel Management, Managing Human
Resources, Harper & Row Publishers, New York.
32. Guerra, D. (1994). Occupations in the tourist sector. A comparative analysis in nine
Community States, CEDEFOP – European Centre for the Development of Vocational
Training, Berlin.
33. Guthrie, J., Petty, R. (2000) Intellectual Capital: Australian Annual Reporting Practices,
Journal of Intellectual Capital, 3 (1), 27-41.
Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran167

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________
34. Hannam, K., Mitsche, N., Stone, C. (2004). Tourism Employability and the European
Social Fund. In: Critical Issues in Tourism Education (ed. Tribe, J., Wickens, E.).
Proceedings of the 2004 Conference of the Association for Tourism in Higher Education,
Missenden Abbey, Buckinghmshire UK 1-3 December, 2004.
35. Hansen, M.T., Nohria, N., Tierney, T. (1999) What is your Strategy for Managing
Knowledge. Harvard Business Review, 77 (2), 106-116.
36. Haywood, M.K. in Maki, K. (1992). A Conceptual Model of the Education Employment
Interface for the Tourism Industry, World Travel and Tourism Review, CAB International,
Vol.2, pp. 237-241.
37. Heskett, J.L. et al. (1994) Putting the Service-profit Chain to Work. Harvard Business
Review, 72(2), 164-170.
38. Hunger, D.J., Wheelen, T.J. (1996) Strategic Management, Addison-Weslex Publishing
Company, Reading, Massachussets etc.
39. Itami, H. (1987) Mobilizing Invisible Assets, Harvard University Press, London.
40. Ivančič, Š. (2005). Analiza ravni izobrazbe zaposlenih v turističnem grozdu Ptuj.
Diplomska naloga, Fakulteta za organizacijske vede, Kranj.
41. Jereb, J. (1997). Kadrovski management v turistični dejavnosti. V: Management v turizmu
(Ur: J. Florjančič in J. Jesenko). Kranj: Zaloţba Moderna organizacija.
42. Jereb, J., Zagoršek, B. (1998) Uporaba spoznanj teorije ravnanja s človeškimi viri v
učnem procesu, Organizacija, 31 (4), str. 220-230.
43. Jerman, J. (2004). Nekatere razseţnosti managementa in koordinacije funkcije človeških
virov v slovenskem turizmu, Organizacija, 37, (7), 414-422.
44. Jesenko, J., Kiereta, I. (2003). Management v turizmu, Zaloţba moderna organizacija,
Kranj.
45. Jug, J., Potokar, F., Vukovič, G. (2003). Utjecaji motivacije obrazovanju odraslih u
procesu globalizacije, Interaktivna komunikacija u nastavi i odgojnim aktivnostima,
MeĎunarodni znanstveni i stručni skup Četvrti dani Mate Demarina, Brijuni – Pula.
46. Kavran, D. in Florjančič, J. (1992). Kadrovska funkcija – management, Moderna
organizacija, Kranj.
47. Koh, K. (1995). Designingthe four-year turism management curriculum: A marketing
approach. Jurnal of Travel Research, 34(1), 68-72.
48. Kovač, B. (2002). Strategija slovenskega turizma 2002 – 2006, Ministrstvo za
gospodarstvo, Ljubljana.
49. Ladkin, A. (2002). The relationship between employment and tourism education: issues
for debate. In: Rethinking of Education and Training for Tourism (ed. Vukonić and
Čavlek), p.p. 45-57. Zagreb: Graduate School of Economics & Business, University of
Zagreb.
Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran168

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________
50. Lev, B. (2001) Intangibles: Management, Measurement and Reporting, Booking
Institution Press, Washington D.C.
51. Luin, D. (2006). Igralništvo in igralniški turizem. Neobjavljen rokopis, Univerza na
Primorskem, Turistica – Visoka šola za turizem Portoroţ, Portoroţ.
52. Luthy, D.H. (1998) Intellectual Capital and its Measurement, dostopno na internetu:
http://www.3bus.osaka-cu.ac.jp/ paper25.htm, 26.2.2005.
53. Marti, J.M.V. (2001) ICBS Intellectual Capital Benchmarking System, Journal of
Intellectual Capital, 30 (3), 455-458.
54. Mihalič, T. (2000). Izbrani vidiki vključevanja Slovenije v EU z vidika turizma. IB revija, 34
(1), 91-102.
55. Mihalič, T. (2005). Slovenia. In: An International Handbook of Tourism Education., p.p.
243, Elsevier, Oxford.
56. Nemec, H. (2004). Intelektualni kapital v slovenskih turističnih podjetjih doktorska
disertacija, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.
57. Nemec, H. (2005a). Ravnanje z znanjem kot dejavnik tekmovalnosti v turistični
dejavnosti, Organizacija, 38 (1),13-21.
58. Nemec, H. (2005b). Merjenje neotipljivega premoţenja za potrebe turističnega
izobraţevanja, Organizacija, 38 (7), 330-337.
59. Nordström, K., Ridderstrale, J. (2001). Funky Business: Talent Makes Capital Dance,
Financial Times, Prentice Hall.
60. Ovsenik, M. in Ambroţ, M. (2000) Ustvarjalno vodenje poslovnih procesov, Turistica –
Visoka šola za turizem, Portoroţ.
61. Ovsenik, R. (2003). Perspektive in protislovja razvoja turističnega področja: Model
turističnega managementa na območju slovenskih Alp. Doktorska disertacija, UM FOV,
Kranj.
62. Page, S., Connell, J. (2006). Tourism: A Modern Synthesis. Second Edition, Thomson
Learning, London.
63. Pahor, N. (2002). Analiza potreb po izobraţevanju in usposabljanju kadrov v turizmu. V:
4. slovenski turistični forum, Rogaška Slatina, 17.-18. januar 2002. Turizem v samostojni
Sloveniji. Strategija za jutri, Slovenska turistična organizacija, Ljubljana.
64. Peters, T.J., Waterman, H. (1982) In Search of Excellence, Harper Row, Publishers, New
York.
65. Poon, A. (1993). Tourism Technology and Competitive Strategies, CAB International,
Wallingford.
66. Potokar, F., Jug, J. (2003 ). Vpliv kadrovskih virov in vloga managementa pri
izobraţevanju odraslih za potrebe sodobnega turizma. V Management v turizmu (ur.
Jesenko, J., Kiereta, I.), Moderna organizacija, Kranj.
Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran169

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________
67. QAA. (2001). Code of Practice for the assurance of academic quality and standards in
higher education: Section 8, Career Education, Information and Guidance. Gloucester:
QAA.
68. Quinn, J.F., Petrick, J.A. (1997). Management ethics: integrity at work, Sage, London.
69. Radić, D. (2004) Turistična politika za leto 2004 z usmeritvami za leto 2005, 7. slovenski
turistični forum, Slovenska turistična organizacija in Ministrstvo za gospodarstvo RS,
Ljubljana, 3-26.
70. Reichheld, F.F., Sasser, E:W:Jr. (1990). Zero Defections: Quality Comes to Service.
Harvard Business Journal 68 (5), 105-111.
71. Reinhardt, R. (2002) Measuring and Managing Knowledge Flows: A Profound
Perspective of Intellectual Capital Management. Mednarodna konferenca Intelektualni
kapital – Od potenciala do ustvarjene vrednosti, 21 str., Portoroţ.
72. Ritchie, J.R.B. in Crouch, G.I. (1993). Cometitiveness in international tourism: A
framework for understanding and analysis. Competitiveness of Long Haul Destinations,
AIEST, St. Gallen.
73. Romer, P.M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth, The Journal of Political
Economy, 94 (5), 1002–1037.
74. Roos, J., Roos, G., Dragonetti, N.C. (2000) Intelektualni kapital, Inštitut za intelektualni
kapital, Ljubljana.
75. Sadi, M. A. in Bartels, F. J. (1999). Recent developments in the Association of South
East Asian Nations (ASEAN) tourist industry: Manpower development, trening issues and
competitiveness. Competitiveness Review, American Society for Competitiveness,
Indiana.
76. Saint -Onge, H. (1990) Strategic Capabilities: Shaping Human Resources Management
within the Knowledge-Driven Enterprise, dostopno na internetu:http://knowick.com/saintonge/library/article1.htm, 20.2.2005.
77. Shepherd (1993). Dimensions of the education industry interface for tourism.
78. Stewart, T.A. (1999) Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Currency
Doubleday, New York.
79. Sullivan, P.H. (200) Value Driven Intellectual Capital: How to Convert Intangible
Corporate Assets Into Market Value, John Wiley & Sons, New York etc.
80. SURS (2006) Statistični letopis RS 2005, Statistični urad RS, Ljubljana.
81. Sveiby, K.E. (2001) A Knowledge based Theory of the Firm to Guide in Strategy
Formulation. Journal of Intellectual Capital, 2 (4), 344-358.
82. Špec, J. (2002). Povezovanje izobraţevanja z gospodarstvom. V: 4. slovenski turistični
forum, Rogaška Slatina, 17.-18. januar 2002. Turizem v samostojni Sloveniji. Strategija
za jutri. Str. 59-61, Slovenska turistična organizacija, Ljubljana.
Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran170

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________
83. Tkalčič, M. (2002). Pomen človeških virov za razvoj turizma: izobraţevanje za sodobni
turizem. V: 4. slovenski turistični forum, Rogaška Slatina, 17.-18. januar 2002. Turizem v
samostojni Sloveniji. Strategija za jutri, Slovenska turistična organizacija, Ljubljana.
84. Tribe, J. (2005). Overview of Research. In: An International Handbook of Tourism
Education., p.p. 25-33, Elsevier, Oxford.
85. Uran, M., Ovsenik, R., Ovsenik, M., Jerman, J., Radič, D., Tkalčič, M., Batagelj, Z.
(2006). Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011, Vlada RS,
Ljubljana.
86. Vanhove,N. (1998). La globalización de la demanda Turística y el Impacto sobre la
Estrategia de Mercado. Papers de Turisme, 23. Valencia.
87. Vidjen, T. (2005). Merjenje ekonomskega pomena in obsega turizma v narodnem
gospodarstvu. Diplomska naloga, UL EF, Ljubljana.
88. Vlada Republike Slovenije (2005). Strategija razvoja Slovenije. Razvojna vizija in
prioritete 2006 – 2013, Vlada RS, Ljubljana.
89. Vlada Republike Slovenije (2006). Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007
– 2011, Vlada RS, Ljubljana.
90. Vuk, D. (1997). Varstvo okolja kot pomemben dejavnik v turizmu. V: Management v
turizmu (Ur: J. Florjančič in J. Jesenko), Zaloţba Moderna organizacija, Kranj.
91. Vukonić, B., Čavlek, N. (2002). Rethinking of Education and Training for Tourism.
Zagreb: Graduate School of Economics & Business, University of Zagreb and Mikrorad
d.o.o., Zagreb.
92. Williams, M. (2001) Is Intellectual Capital Performans Disclosure Practices Related?
Journal of Intellectual Capital, 2 (3), 192-203.
93. World Bank. (2000). Entering the 21 st Century World Development Report 1999/2000.
Oxford University Press.
94. World Tourism Organisation. (2001). Tourism 2020 Vision – Global Forcast and Profiles
of Market segment, World Tourism Organisation, Madrid.
95. World Tourism Organisation. (2005). World Tourism Barometer, World Tourism
Organisation, Madrid.
96. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja. (1996). Uradni list Republike
Slovenije, št. 12/96 in 23/96.
97. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu (2005 in 2007). Uradni list
Republike Slovenije, 101/05 in 60/07.
98. Ţabkar, T. (2003). Izobraţevanje v turizmu. Diplomska naloga, UL EF, Ljubljana.

Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran171

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________

Internetni viri:
1. Adair, D.: To Be Competitive and Succeed in the »Experience Economy«, Hospitality
& Tourism Companies Need Skilled People At All Levels – From front- line Jobs to
Management Position. Hospitality & Tourism Futures. Washington, DC.
[http://www.htfutures.org] 8. 9. 06
2. E-Delo: Vizjak zadovoljen z dvoletnim delom ministrstva.
[http://www.delo.si/index.php?sv_path=41,35,175159&sort=TIMESTAMP%20ASC)]
26. 2. 07
3. Finance.si: Intelektualni kapital – strateška usmeritev podjetja.
[http://www.finance.si/25403] 12. 2. 08
4. Godin, P.: EU Cohesion policy and Tourism: Which possible contribution.
[http://www.world-tourism.org/regional/europe/PDF/2006/vilnius7patrick-brunet.pdf]
13. 2. 07
5. Hawkins, D.E.: Transfering Tourism Knowledge. School of Business and Public
Management, George Washington University.
[http://www.world-tourism.org/newsroom/conferences/presentations/
Donald%20Hawkins_text.pdf] 5. 4. 07
6. Hitove novice: Predsednik vlade RS Janez Janša podpira razvojne načrte največjega
slovenskega turističnega podjetja.
[http://www. hit.si/pr_s.php?id_pr=67] 26. 2. 06
7. Jerman, J., Uran, M., Radić, D., Tkalčič, M. (2006a). Program izobraţevanja in
usposabljanja v turizmu. Sestavni del projekta: Celovit program spodbujanja razvoja
človeških virov v turizmu v obdobju 2007-2011 s poudarkom na vseţivljenjskem
učenju. Ljubljana: Ministrstvo za gospodarstvo.
[http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/turizem/programi/Program_
Izobraţevanja_ in_usposabljanja_v_turizmu.pdf] 12. 2. 08
8. Jerman, J., Uran, M., Radić, D., Tkalčič, M. (2006b). Pregled in predstavitev primerov
dobrih praks na področju ravnanja s človeškimi viri. Sestavni del projekta: Celovit
program spodbujanja razvoja človeških virov v turizmu v obdobju 2007-2011 s
poudarkom na vseţivljenjskem učenju. Ljubljana: Ministrstvo za gospodarstvo.
[http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/turizem/programi/Za_podjetja
_-_primeri_dobrih_praks_ravnanja_s_CV.pdf] 12. 2. 08

Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran172

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________
9. Jerman, J., Uran, M., Radić, D., Tkalčič, M. (2006c). Razvoj javno zasebnega
partnerstva na področju razvoja človeških virov. Sestavni del projekta: Celovit
program spodbujanja razvoja človeških virov v turizmu v obdobju 2007-2011 s
poudarkom na vseţivljenjskem učenju. Ljubljana: Ministrstvo za gospodarstvo.
[http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/turizem/programi/Razvoj_javn
o-zasebnega_partnerstva_na_podrocju_razvoja_CV.pdf] 12. 2. 08
10. Kovač, B.: Sizifova usoda: Uspehi kot del mitologije, Mladina, 36/2006, 2. sept.
2006.[http:// www.mladina.si/tednik/200636/clanek/slo-ekonomija-bogovir_kovac] 26.
2. 07
11. Kovač, B.: Politiki kot turisti: Producenti političnih doţivetij, Mladina, 30/2006, 22.
julij 2006.
[http://www.mladina.si/tednik/200630/clanek/slo-ekonomija--bogomir_kovac/] 13.
2. 07
12. Kovač, B.: Gostinstvo in turizem.
[http://www.vgs-bled.si/files/acrobat/PTP_Gostinstvo%20in%20turizem_D%20
Kovač.pdf/] 13. 2. 07
13. Metelka, C.J.: The Tourism Sector: Workforce needs of the future. University of
Wisconsin-Stout.
[http://www.wisconsin.edu/summit/archive/2000/papers/pdf/metelka.pdf] 5. 4. 07
14. Microsoft.com: Microsoft Office Excel 2003.
[http://www. microsoft.com] 9. 2. 08
15. Mihalič, T.: Kakovost in razvoj turističnega izobraţevanja: Primer Ekonomske
fakultete, Univerze v Ljubljani.
[http://www.ds-rs.si/dejavnost/posveti/posvet_16122003/Mihelic.doc] 13. 2. 07
16. Obrtna zbornica Slovenije: Program promocije gostinskih poklicev na

nacionalni

ravni v šolskem letu 2006-2007. [http://www.mg.gov.si] 26. 2. 07
17. Roţič, M. (2002). Razvojne moţnosti in nacionalni interes. Turistična zveza Slovenije.
[http://www. gov.si/umar/projekti/sgrs/pdf-dz/rozic.pdf] 26. 2. 07
18. Sajko, D. Nova finančna perspektiva 2007 – 2013: Razvoj turizma v RS ob podpori
strukturnih skladov EU. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem.
[http://www.infosvet.si/index.php?option=com_content&task=view&id=240&Itemid
=50] 13. 2. 07
19. Senekovič, B.: Turizem kot druţbeno-ekonomski pojav v prihodnosti.
[http://www. profit-on.net/index.php?id=8&lang=sl&article_id=696] 26. 2. 07
20. Slovenska turistična organizacija: Turistično leto 2006 in aktivnosti STO v letu 2007.
[http://movel.si/Gospodarstvo/Turistično_leto_2006_in_aktivnosti_STO_v_letu_2007_
1/] 26. 1. 07
Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran173

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________
21. Statsoft.com: StatSoft Statistica.
[http://www. statsoft.com] 9. 2. 08
22. The International Education Site: Careers in Hospitality and Tourism Management.
[http://www. intstudy.com/articles/saap5a03.htm] 26. 2. 07
23. World of Tourism – more information.
[http://www. tradewinginstitute.com/world/more.htm] 8. 9. 06
24. World Tourism Organization: Tourism Market Trends.
[http://www. world-tourism.org/market_research/fact/market_trends.htm] 26. 2. 07
25. World Tourism Organization: Tourism 2020 Vision.
[http://www. unwto.org/facts/menu.htm] 26. 2. 07
26. World Travel and Tourism Council: Travel and Tourism Sowing the Seeds of Growth.
The 2005 Travel and Tourism Economic Research.
[http://www.wttc.org/2005tsa/pdf/Executive%20Summary%202005.pdf. ] 12. 2. 05
27. Zaposlitev.net: Intelektualni kapital.
[http://www.zaposlitev.net/delo.php?m=iskalci&a=kariernicenter&a2=clanek&idb=591] 12. 2. 08

Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran174

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________

PRILOGE

Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran175

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________

Priloga 1: SEZNAM SLIK, TABEL IN GRAFOV

Seznam slik
Slika 8.1:

Prilagojen Urwickov kvadrat za opredelitev kompetenc

Slika 8.2:

Model vplivanja okolja na potrebo po izobraţevanju

Slika 8.3:

Gradniki sprememb na transakcijski in transformacijski ravni

Slika 8.4:

Vpliv managementa v turizmu na izobraţevanje za potrebe turizma

Seznam tabel
Tabela 2.1:

Dolgoročna pričakovanja rasti prihodov turistov – Vizija turizma 2020

Tabela 3.1:

Primerjava izobraţevanja in izpopolnjevanja kadrov za potrebe gostinstva,
potovalnih in turističnih agencij ter javnega/promocijskega subsektorja

Tabela 3.2:

Izobraţevalni programi na področju gostinstva in turizma v Sloveniji

Tabela 3.3:

Pregled vpisa v posamezne srednješolske programe (dijaki in vajenci 1.
letnika) v obdobju od šol. leta 2002/2003 do šol. leta 2006/2007 na področju
gostinstva in turizma

Tabela 3.4:

Zmanjšanje števila dijakov po posameznih področjih

Tabela 3.5:

Potrebe po izobraţevanju in usposabljanju po posameznih subsektorjih v
slovenskem turizmu

Tabela 3.6:

Prosta delovna mesta in krite potrebe za poklice v gostinstvu in turizmu v letu
2006

Tabela 4.1:

Spremenljivke za merjenje neotipljivega premoţenja izobraţevalnih ustanov
na področju turizma

Tabela 5.1:

Ukrepi politike razvoja človeških virov

Tabela 5.2:

Skupine zaposlenih, ki jih v turizmu najbolj primanjkuje

Tabela 7.1:

Področje dejavnosti organizacije

Tabela 7.2:

Izobrazbena struktura v organizacijah, v katerih so zaposleni respondenti

Tabela 7.3:

Ugotavljanje povezanosti »izobrazbene strukture organizacije« z »velikostjo
organizacije« (število zaposlenih)

Tabela 7.4:

Povezava izobrazbene strukture in obsega poslovanja organizacij

Tabela 7.5:

Skupna delovna doba respondentov in delovna doba v turizmu

Tabela 7.6:

Delovno mesto respondentov v turistični organizaciji

Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran176

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________
Tabela 7.7:

Tip vodje

Tabela 7.8:

Pogostost posvetovanja z nadrejenim glede izvedbe dela, potreb gostov,
sprememb, novih zahtev

Tabela 7.9:

Način delegiranja nalog

Tabela 7.10:

Ugotavljanje povezanosti odgovorov »delovno mesto« in »samostojno
sooblikovanje nalog s svojimi idejami«

Tabela 7.11:

Percepcija vodje s strani podrejenih

Tabela 7.12:

Odziv vodje v primeru napak

Tabela 7.13:

Sodelovanje vodje s podrejenimi

Tabela 7.14:

Upoštevanje načel etike

Tabela 7.15:

Dejavniki, ki vodijo izobraţevalne ustanove in pobudnike usposabljanj

Tabela 7.16:

Vloga izobrazbe v javnih in zasebnih turističnih organizacijah

Tabela 7.17:

Način pridobitve novega znanja

Tabela 7.18:

Dodatna znanja oţje stroke, potrebna za kvalitetno delo

Tabela 7.19:

Dodatna znanja širše stroke, potrebna za kvalitetno delo

Tabela 7.20:

Dodatna splošna znanja, potrebna za kvalitetno delo

Tabela 7.21:

Razkorak med programi izobraţevanja s področja turizma ter potrebami
turističnega gospodarstva v Sloveniji

Tabela 7.22:

Kontingenčna tabela bivariatne analize spremenljivk »razkorak med programi
izobraţevanja s področja turizma ter potrebami turističnega gospodarstva v
Sloveniji na ravni srednjega izobraţevanja« in »izobrazbena struktura zaposlenih v
slovenskem turističnem gospodarstvu«

Tabela 7.23:

Kontingenčna tabela bivariatne analize spremenljivk »razkorak med programi
izobraţevanja s področja turizma ter potrebami turističnega gospodarstva v
Sloveniji na ravni srednjega izobraţevanja« in »razvoj mreţe izobraţevalnih
organizacij na področju turizma v Sloveniji«

Tabela 7.24:

Kontingenčna tabela bivariatne analize spremenljivk »razkorak med programi
izobraţevanja s področja turizma ter potrebami turističnega gospodarstva v
Sloveniji na ravni visokošolskega izobraţevanja« in »stanje intelektualnega kapitala
na področju turizma v Sloveniji«

Tabele v Prilogi 2:

Tabela 1P:

Korelacijska matrika s spremenljivkami za merjenje odnosa do dela in doseganje
sebnih ciljev

Tabela 2P:

Povezava med skupinama »pohvale redko« in »pritoţbe nikoli«

Tabela 3P:

Povezava med skupinama »ali vas delovno mesto zanima« in »pohvala«

Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran177

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________
Tabela 4P:

Povezava med skupinama »ali vas delovno mesto zanima« in »pritoţba«

Tabela 5P:

Povezava med skupinama »ali vas delovno mesto zanima« in »osebno uspešni«

Tabela 6P:

Povezava med skupinama »Ali lahko sami na podlagi meril določite svojo uspešnost«
in »vodilni in vodstveni«

Tabela 7P:

Povezava med »Vaš vodja je?« in »vodilni in vodstveni«

Tabela 8P:

Ugotavljanje povezanosti odgovorov »delovno mesto« in »samostojno sooblikovanje
nalog s svojimi idejami«

Tabela 9P:

Korelacija med izobrazbeno strukturo, delovno vlogo in ţeljo po znanju

Tabela 10P:

Korelacija med izobrazbeno strukturo organizacije, delovno vlogo respondentov
in njihovo potrebo po dodatnih znanjih s področja oţje stroke

Tabela 11P:

Korelacija med izobrazbeno strukturo organizacije, delovno vlogo respondentov
in njihovo potrebo po dodatnih znanjih s področja širše stroke

Tabela 12P:

Korelacija med izobrazbeno strukturo organizacije, delovno vlogo respondentov
in njihovo potrebo po dodatnih splošnih (managerskih) znanjih

Tabela 13P:

Kontingenčna tabela bivariatne analize spremenljivk »rast turističnega
gospodarstva v Sloveniji« in »vrsta organizacije«

Tabela 14P:

Kontingenčna tabela bivariatne analize spremenljivk »izobrazbena struktura
zaposlenih v slovenskem turističnem gospodarstvu« in »rast turističnega
gospodarstva v Sloveniji«

Tabela 15P:

Kontingenčna tabela bivariatne analize spremenljivk »razvoj mreţe
izobraţevalnih organizacij na področju turizma v Sloveniji« in »izobrazbena
struktura zaposlenih v slovenskem turističnem gospodarstvu«

Seznam grafov
Graf 2.1:

Dolgoročna pričakovanja rasti prihodov turistov – Vizija turizma 2020

Graf 7.1:

Vrsta organizacije, v katerih so zaposleni respondenti

Graf 7.2:

Deleţ respondentov glede na rangirana podjetja po številu
zaposlenih

Graf 7.3:

Obseg poslovanja turistične organizacije

Graf 7.4:

Čas dela respondentov v turističnem podjetju

Graf 7.5:

Delovna vloga respondentov v turistični organizaciji

Graf 7.6:

Odnos do gosta

Graf 7.7:

Pritoţbe in pohvale na delo s strani gostov

Graf 7.8:

Osebna uspešnost pri opravljanju delovnih nalog

Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran178

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________
Graf 7.9:

Zanimanje respondentov za delo, ki ga opravljajo

Graf 7.10:

Ustreznost delegiranja nalog

Graf 7.11:

Določanje delovne uspešnosti na osnovi meril

Graf 7.12:

Doseganje delovnih ciljev, povezanih z osebnimi cilji in delovno kariero

Graf 7.13:

Zadovoljevanje potreb na osebni ravni

Graf 7.14:

Zadovoljevanje potreb na operativni ravni

Graf 7.15:

Kakovost delovnega ţivljenja

Graf 7.16:

Pogostost komunikacije z nadrejenimi o delu

Graf 7.17:

Način opravljanja delovnih nalog

Graf 7.18:

Glavni nosilec odločanja

Graf 7.19:

Zaupanje nadrejenih delavcem glede ravnanja s finančnimi sredstvi, časom,
strokovnimi problemi

Graf 7.20:

Vzpodbujanje sodelovanja in tekmovalnosti s strani vodje

Graf 7.21:

Pogostost pohvale s strani vodje

Graf 7.22:

Vzdušje v organizaciji

Graf 7.23:

Vpliv vzdušja v organizaciji na kvaliteto dela

Graf 7.24:

Kultura v delovni organizaciji

Graf 7.25:

Način reševanja konfliktov

Graf 7.26:

Stanje intelektualnega kapitala na področju turizma v Sloveniji

Graf 7.27:

Raznolikost in kakovost ponudbe izobraţevalnih programov v Sloveniji

Graf 7.28:

Odvisnost razvoja turistične panoge od kvalitete in moţnosti poklicnega izobraţevanja
v turistični stroki

Graf 7.29:

Ustreznost izobrazbe za delovno mesto

Graf 7.30:

Raznolikost ponudbe delovnih mest v turistični dejavnosti v Sloveniji

Graf 7.31:

Moţnost izobraţevanja ob delu

Graf 7.32:

Zahteva delodajalca po nadaljnjem izobraţevanju

Graf 7.33:

Ţelja po vrsti dodatnega znanja

Graf 7.34:

Ocena rasti turističnega gospodarstva v Sloveniji v zadnjem obdobju

Graf 7.35:

Izobrazbena struktura zaposlenih v slovenskem turistilnem gospodarstvu

Graf 7.36:

Razvoj mreţe izobraţevalnih organizacij na področju turizma v Sloveniji

Marjan Tkalčič: Vpliv manag. v turističnem gospodarstvu na izobr. za turizem

stran179

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

doktorska disertacija

___________________________________________________________________

Priloga 2: Tabele bivariatne in multivariatne analize spremenljivk iz
vprašalnika
Tabela 1 P: Korelacijska matrika s spremenljivkami za merjenje odnosa do dela in
doseganje osebnih ciljev

V1
V2A
V2B
V3
V4
V5
V6
V7
V8A
V8B
V9

V1
1,000
-0,116
0,039
-0,103
0,095
0,029
-0,027
-0,167
-0,002
-0,006
0,030

V2A
-0,116
1,000
-0,033
0,188
-0,158
-0,134
-0,170
0,104
-0,049
0,085
0,110

V2B
0,039
-0,033
1,000
-0,207
0,051
0,007
0,041
0,028
-0,104
-0,055
-0,122

V3
-0,103
0,188
-0,207
1,000
-0,118
-0,014
-0,145
0,025
-0,023
-0,176
0,018

V4
0,095
-0,158
0,051
-0,118
1,000
0,421
0,083
-0,600
-0,036
-0,177
-0,386

V5
0,029
-0,134
0,007
-0,014
0,421
1,000
0,344
-0,473
-0,157
-0,252
-0,488

V6
-0,027
-0,170
0,041
-0,145
0,083
0,344
1,000
-0,082
-0,223
-0,042
-0,204

V7
-0,167
0,104
0,028
0,025
-0,600
-0,473
-0,082
1,000
0,102
0,308
0,575

V8A
-0,002
-0,049
-0,104
-0,023
-0,036
-0,157
-0,223
0,102
1,000
0,283
0,219

V8B
-0,006
0,085
-0,055
-0,176
-0,177
-0,252
-0,042
0,308
0,283
1,000
0,286

V9
0,030
0,110
-0,122
0,018
-0,386
-0,488
-0,204
0,575
0,219
0,286
1,000

OPOMBA: Naslovi stolpcev in vrstic ustrezajo vprašanjem iz prvega odstavka poglavja 7.3 Odnos do
dela in doseganje osebnih ciljev:

V1: Ali ste pri opravljanju dela v odnosu do gosta?
V2A: Ali se pojavljajo pritoţbe na vaše delo s strani gostov?
V2B: Ali se pojavljajo pohvale za vaše delo s strani gostov?
V3: Kako ste osebno uspešni pri opravljanju delovnih nalog?
V4: Ali imate delovno mesto, ki vas zanima?
V5: Ali imate ustrezno delegirane naloge?
V6: Ali lahko sami na podlagi meril določite svojo uspešnost?
V7: Ali pri svojem delu lahko dosegate tudi cilje povezane z vašimi osebnimi cilji in kariero?
V8A: Ali pri svojem delu zadovoljujete svoje potrebe na osebni ravni?
V8B: Ali pri svojem delu zadovoljujete svoje potrebe na opertivni ravni?
V9: Ali smatrate, da imate kakovost delovnega ţivljenja?

Tabela 2P: Povezava med skupinama »pohvale redko« in »pritožbe nikoli«
pohvale
redko
n.p.
ne
da
vseh

pritoţbe nikoli
n.p.
ne
da
2
0
1
70
0
31
3
101

vseh
2
37
18
57

4
108
49
161
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Tabela 3P: Povezava med skupinama »ali vas delovno mesto zanima« in »pohvala«
n.p.
n.p.
1=ne zanima
2=manj zanima
3=srednje zanima
4=zanima
5=zelo zanima
Vseh

pohvale-pogosto
1
0
0
1
0
2
4

0
3
7
17
39
39
105

pohvale-redko pohvale-nikoli Vseh
0
0
1
2
1
6
5
0
12
11
1
30
16
1
56
15
0
56
49
3
161

OPOMBA : Da bi zadostili pogojem testa, smo združili razrede [1-3], [4-5]. Izračunani p=0,000, torej ne
obstaja značilna povezava med omenjenima skupinama.

Tabela 4P: Povezava med skupinama »ali vas delovno mesto zanima« in »pritožba«
pritoţbepogosto (a)

n.p.
n.p.
1=ne zanima
2=manj zanima
3=srednje zanima
4=zanima
5=zelo zanima
Vseh

1
0
0
1
1
0
3

pritoţberedko (b)
0
0
0
0
0
0
0

pritoţbe –
nikoli (c)
0
2
7
16
43
34
102

Vseh
0
4
5
13
12
22
56

1
6
12
30
56
56
161

OPOMBA : Da bi zadostili pogojem testa, smo združili razrede [1-3], [4-5] in [a-b]. Izračunani p=0,052,
pove, da ne obstaja značilna povezava med omenjenima skupinama.

Tabela 5P: Povezava med skupinama »ali vas delovno mesto zanima« in »osebno uspešni«
n.p.
n.p.
1=ne zanima
2=manj zanima
3=srednje zanima
4=zanima
5=zelo zanima
Vseh

1
0
0
0
0
1
2

zelo uspešni
0
2
0
5
13
17
37

uspešni

vseh
0
4
12
25
43
38
122

1
6
12
30
56
56
161

OPOMBA: Iz Tabele 5P smo izločili stolpca manj uspešni in neuspešni, ker je podatek za ti dve
spremenljivki enak nič. Da bi zadostili pogojem testa, smo združili razrede [1-3], [4-5]. Izračunani
p=0,088, torej ne obstaja značilna povezava med omenjenima skupinama.
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Tabela 6P: Povezava med skupinama »Ali lahko sami na podlagi meril določite svojo
uspešnost« in »vodilni in vodstveni«
Delovno
mesto
n.p.
izvedbeno
vodilno,
vodstveno
vseh

n.p.

Določanje uspešnosti na podlagi meril
1=zelo
3=srednje
5=zelo
teţko
2=teţko teţko
4=lahko lahko
vseh
0
1
0
3
2
1
7
0
2
5
11
37
11
66
1
1

0
3

3
8

4
18

38
77

10
22

56
129

OPOMBA: Da bi zadostili pogojem testa, smo oblikovali razrede [1-3], [4], [5]. Izračunani p=0,114
pove, da ne obstaja značilna povezava med omenjenima skupinama.

Tabela 7P: Povezava med »Vaš vodja je?« in »vodilni in vodstveni«

1= visoko
Delovno
strokoven a
mesto
n.p. nepristopen
n.p.
0
0
izvedbeno
2
3
vodilno,
vodstveno
5
5
Vseh
7
8

Vaš vodja je?
2= ni
3=
strokoven povprečno 4= visoko
a tudi ne strokoven in strokoven in
pristopen dostopen
kooperativen
0
5
2
10
34
22
8
18

23
62

5= visoko
strokoven in
zavzet za
kariero delavcev Vseh
2
9
14
85

21
45

5
21

67
161

OPOMBA: Da bi zadostili pogojem testa, smo oblikovali razrede [1-2], [3] ,[4], [5].
Povezavo med »Vaš vodja je?« in »vodilni in vodstveni« smo preverili s

2

testom na navedeni

kontingenčni Tabeli 7P. Izračunani p=0,396 pove, da ne obstaja značilna povezava med omenjenima
skupinama.

Tabela 8P: Ugotavljanje povezanosti odgovorov »delovno mesto« in
»samostojno sooblikovanje nalog s svojimi idejami«
samostojno sooblikovanje nalog z idejami
Delovna vloga

n.p.

niso izbrali

izbrali so ta

ta odgovor

odgovor

Σ

n.p.

0

7

2

9

izvedbena

1

67

17

85

vodilna, vodstvena

1

35

31

67

Σ

2

109

50

161
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Tabela 9P: Korelacija med izobrazbeno strukturo, delovno vlogo in željo po znanju
IZOBPOD DELVLOG

oţja stroka širša stroka splošna znanja

IZOBPOD

1,000

0,230

-0,049

0,129

-0,067

DELVLOG

0,230

1,000

-0,001

-0,065

0,026

oţja stroka

-0,049

-0,001

1,000

0,010

0,187

širša stroka

0,129

-0,065

0,010

1,000

-0,229

-0,067

0,026

0,187

-0,229

1,000

splošna znanja

Legenda:IZOBPOD=izobrazba v podjetju; DELVLOG=delovna vloga
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Tabela 10P: Korelacija med izobrazbeno strukturo organizacije, delovno vlogo respondentov
in njihovo potrebo po dodatnih znanjih s področja ožje stroke
izpo

devl

a1

a2

a3

a4

a5

izpo

1,000

0,230 -0,235 -0,277 -0,203 -0,140 -0,275 -0,064 -0,123 -0,092 -0,137

0,085 -0,190 -0,046

0,058 -0,164 -0,148 -0,150 -0,159

devl

0,230

1,000

0,105

0,102 -0,009

0,020

0,040

0,066

0,021

0,116

0,099

0,128

0,129

0,177

0,105

0,060

0,100

0,055

0,021

a1

-0,235

0,105

1,000

0,623

0,377

0,315

0,555

0,134

0,287

0,347

0,155

0,053

0,440

0,282

0,296

0,581

0,283

0,109

0,355

a2

-0,277

0,102

0,623

1,000

0,463

0,225

0,530

0,079

0,326

0,211

0,121

0,087

0,417

0,263

0,213

0,451

0,304

0,031

0,276

a3

-0,203 -0,009

0,377

0,463

1,000

0,144

0,291

0,187

0,535

0,508

0,302 -0,051

0,116

0,157 -0,006

0,339

0,311

0,054

0,168

a4

-0,140

0,020

0,315

0,225

0,144

1,000

0,431 -0,069

0,172

0,270

0,121 -0,004

0,282

0,175 -0,043

0,118

0,051

0,112

0,172

a5

-0,275

0,040

0,555

0,530

0,291

0,431

1,000 -0,074

0,133

0,263

0,131

0,495

0,297

0,129

0,352

0,284 -0,044

0,271

a6

-0,064

0,066

0,134

0,079

0,187 -0,069 -0,074

1,000

0,186

0,434 -0,031 -0,072 -0,036 -0,023

0,070

0,116

0,000

0,003

0,141

a7

-0,123

0,021

0,287

0,326

0,535

0,172

0,133

0,186

1,000

0,464

0,068

0,006

0,160

0,002

0,022

0,278

0,344

0,220

0,297

a8

-0,092

0,116

0,347

0,211

0,508

0,270

0,263

0,434

0,464

1,000

0,315

0,025

0,127

0,238

0,046

0,323

0,335

0,103

0,208

a9

-0,137

0,099

0,155

0,121

0,302

0,121

0,131 -0,031

0,068

0,315

1,000

0,055

0,030

0,137

0,096

0,148

0,265 -0,012

0,044

a10

0,085

0,128

0,053

0,087 -0,051 -0,004

0,087 -0,072

0,006

0,025

0,055

1,000

0,345

0,546

0,329

0,149

0,234 -0,034

0,148

a11

-0,190

0,129

0,440

0,417

0,116

0,282

0,495 -0,036

0,160

0,127

0,030

0,345

1,000

0,410

0,131

0,407

0,306 -0,053

0,265

a12

-0,046

0,177

0,282

0,263

0,157

0,175

0,297 -0,023

0,002

0,238

0,137

0,546

0,410

1,000

0,358

0,376

0,262 -0,150

0,111

a13

0,058

0,105

0,296

0,213 -0,006 -0,043

0,129

0,070

0,022

0,046

0,096

0,329

0,131

0,358

1,000

0,200

0,196 -0,029

0,088

a14

-0,164

0,060

0,581

0,451

0,339

0,118

0,352

0,116

0,278

0,323

0,148

0,149

0,407

0,376

0,200

1,000

0,236

0,005

0,308

a15

-0,148

0,100

0,283

0,304

0,311

0,051

0,284

0,000

0,344

0,335

0,265

0,234

0,306

0,262

0,196

0,236

1,000

0,103

0,209

a16

-0,150

0,055

0,109

0,031

0,054

0,112 -0,044

0,003

0,220

0,103 -0,012 -0,034 -0,053 -0,150 -0,029

0,005

0,103

1,000

0,256

a17

-0,159

0,021

0,355

0,276

0,168

0,172

0,141

0,297

0,208

0,308

0,209

0,256

1,000

0,271

a6

a7

a8

a9

0,044

a10

0,087

0,148

a11

0,265

a12

0,111

a13

0,088

a14

a15

OPOMBA: izpo = izobrazba v podjetju; devl = delovna vloga; a1, a2, a3… so vrstice v Tabeli 7.18
(znanja ožje stroke)
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Tabela 11P: Korelacija med izobrazbeno strukturo organizacije, delovno vlogo respondentov
in njihovo potrebo po dodatnih znanjih s področja širše stroke
izpo

devl

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

b8

b9

b10

b11

b12

b13

b14

b15

b16

izpo

1,000

0,230

-0,014

-0,083

0,021

-0,265

-0,213

-0,091

0,099

0,101

0,007

-0,069

0,187

0,115

0,060

-0,080

0,052

0,162

devl

0,230

1,000

0,132

0,136

0,077

0,149

0,051

0,120

0,142

0,075

0,079

0,104

0,196

0,129

0,083

0,322

0,021

0,132

b1

-0,014

0,132

1,000

0,243

0,474

0,191

0,198

0,195

0,238

0,255

0,382

0,219

0,175

0,382

0,243

0,219

0,235

0,371

b2

-0,083

0,136

0,243

1,000

0,284

0,500

0,343

0,374

0,312

0,502

0,347

0,324

0,267

0,236

0,359

0,230

0,168

0,214

b3

0,021

0,077

0,474

0,284

1,000

0,098

0,221

0,119

0,412

0,314

0,369

0,233

0,222

0,405

0,274

0,043

0,230

0,357

b4

-0,265

0,149

0,191

0,500

0,098

1,000

0,334

0,371

0,175

0,321

0,288

0,345

0,036

0,158

0,248

0,354

0,228

0,142

b5

-0,213

0,051

0,198

0,343

0,221

0,334

1,000

0,517

0,236

0,400

0,338

0,394

0,348

0,241

0,248

0,335

0,183

0,128

b6

-0,091

0,120

0,195

0,374

0,119

0,371

0,517

1,000

0,345

0,331

0,269

0,415

0,166

0,118

0,303

0,287

0,253

0,202

b7

0,099

0,142

0,238

0,312

0,412

0,175

0,236

0,345

1,000

0,399

0,391

0,309

0,262

0,351

0,328

0,198

0,293

0,232

b8

0,101

0,075

0,255

0,502

0,314

0,321

0,400

0,331

0,399

1,000

0,407

0,271

0,363

0,278

0,242

0,275

0,264

0,144

b9

0,007

0,079

0,382

0,347

0,369

0,288

0,338

0,269

0,391

0,407

1,000

0,317

0,425

0,402

0,257

0,160

0,294

0,333

b10

-0,069

0,104

0,219

0,324

0,233

0,345

0,394

0,415

0,309

0,271

0,317

1,000

0,156

0,217

0,246

0,386

0,258

0,265

b11

0,187

0,196

0,175

0,267

0,222

0,036

0,348

0,166

0,262

0,363

0,425

0,156

1,000

0,303

0,204

0,277

0,157

0,090

b12

0,115

0,129

0,382

0,236

0,405

0,158

0,241

0,118

0,351

0,278

0,402

0,217

0,303

1,000

0,282

0,134

0,109

0,266

b13

0,060

0,083

0,243

0,359

0,274

0,248

0,248

0,303

0,328

0,242

0,257

0,246

0,204

0,282

1,000

0,228

0,118

0,079

b14

-0,080

0,322

0,219

0,230

0,043

0,354

0,335

0,287

0,198

0,275

0,160

0,386

0,277

0,134

0,228

1,000

0,174

-0,015

b15

0,052

0,021

0,235

0,168

0,230

0,228

0,183

0,253

0,293

0,264

0,294

0,258

0,157

0,109

0,118

0,174

1,000

0,314

b16

0,162

0,132

0,371

0,214

0,357

0,142

0,128

0,202

0,232

0,144

0,333

0,265

0,090

0,266

0,079

-0,015

0,314

1,000

OPOMBA: izpo = izobrazba v podjetju; devl = delovna vloga; b1,b2, b3… so vrstice v Tabeli 7.19
(znanje širše stroke)
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Tabela 12P: Korelacija med izobrazbeno strukturo organizacije, delovno vlogo respondentov
in njihovo potrebo po dodatnih splošnih (managerskih) znanjih

izpo

devl

c1

c2

c3

c4

c5

c6

c7

c8

c9

c10

c11

c12

c13

c14

izpo

1,000

0,230 -0,202 -0,020 -0,115

0,013

0,010

0,041

-0,062

0,040

-0,064

0,007

0,069

-0,197

-0,116

-0,046

devl

0,230

1,000

0,160

-0,106

0,257

0,111

0,042

0,146

-0,009

0,224

-0,131

0,053

0,073

c1

-0,202

0,346 0,184 0,316 0,243

0,263

0,144

0,296

0,269

0,162

0,185

c2

-0,020

0,126

0,124

0,092

0,176

0,108

0,092

c3
c4

-0,111

-0,141

-0,049

-0,111

1,000

0,280

0,263 0,411

-0,141

0,280

1,000

0,222 0,298 -0,032

0,048

-0,015

0,125

-0,115

-0,049

0,263

0,222

1,000

0,248

0,255

0,130

0,036

0,233

0,112

0,181

0,180

0,208

0,134

0,276

0,013

0,160

0,411

0,298

0,248

1,000

0,408 0,348 0,317 0,358

0,351

0,160

0,351

0,264

0,205

0,332

c5

0,010

-0,106

0,346 -0,032 0,255 0,408

1,000

0,300 0,316 0,377

0,290

0,169

0,323

0,366

0,219

0,325

c6

0,041

0,257

0,184

0,048

0,130

0,348

0,300

1,000

0,414

0,149

0,364

0,276

0,364

0,282

0,217

0,328

c7

-0,062

0,111

0,316 -0,015

0,036

0,317

0,316 0,414

1,000

0,378

0,535

0,290

0,502

0,371

0,250

0,145

c8

0,040

0,042

0,243

0,125

0,233 0,358

0,377

0,378

c9

-0,064

0,146

0,263

0,126

0,112

0,351

c10

0,007

-0,009

0,144

0,124

0,181

0,160

c11

0,069

0,224

0,296

0,092

0,180 0,351

c12

-0,197

-0,131

0,269

0,176

0,208 0,264

c13

-0,116

0,053

0,162

0,108

0,134

0,205

c14

-0,046

0,073

0,185

0,092

0,276 0,332

1,000

0,487

0,185

0,565

0,557

0,414

0,265

0,290 0,364 0,535 0,487

1,000

0,397

0,661

0,474

0,444

0,166

0,276 0,290 0,185

0,397

1,000

0,397

0,278

0,394

0,100

0,323 0,364 0,502 0,565

0,661

0,397

1,000

0,433

0,444

0,302

0,366 0,282 0,371 0,557

0,474

0,278

0,433

1,000

0,468

0,226

0,219 0,217 0,250 0,414

0,444

0,394

0,444

0,468

1,000

0,155

0,325 0,328

0,166

0,100

0,302

0,226

0,155

1,000

0,169

0,149

0,145

0,265

OPOMBA: izpo = izobrazba v podjetju; devl = delovna vloga; c1,c2, c3… so vrstice v Tabeli 7.20
(splošno znanje)

Tabela 13P: Kontingenčna tabela bivariatne analize spremenljivk »rast turističnega
gospodarstva v Sloveniji« in »vrsta organizacije«

Vrsta
organizacije

-1 b. o.
1 javna
2 zasebna

Σ
CC vrednost , 272

1 stagnira
4
25

Rast turist. gospodarstva
2 počasna 3 zmerna
0
0
26
11

Σ

4 hitra
0
3

4
65

23

50

13

6

92

52
st. tveganja , 046

76

24

9

161
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Tabela 14P: Kontingenčna tabela bivariatne analize spremenljivk »izobrazbena struktura
zaposlenih v slovenskem turističnem gospodarstvu« in »rast turističnega
gospodarstva v Sloveniji«
izobrazbena struktura zap.
1 se
poslabšuje
1 stagnacija

rast turist.
gosp.

21
4
1
0
26

2 počasna rast
3 zmerna rast
4 hitra rast

Σ
CC vrednost , 601

2 ostaja na isti
ravni

Σ

3 raste

29
58
6
0
93

2
14
17
9
42

52
76
24
9
161

st. tveganja ,000

Tabela 15P: Kontingenčna tabela bivariatne analize spremenljivk »razvoj mreže
izobraževalnih organizacij na področju turizma v Sloveniji« in »izobrazbena
struktura zaposlenih v slovenskem turističnem gospodarstvu«
razvoj mreţe
1 se
2
razvija
razvija
prepočasi
dobro
izobr. struktura
zap.

1 se
poslabšuje
2 ostaja na
isti ravni
3 raste

Σ
CC vrednost , 373

Σ

18

8

26

31

62

93

4
53

38
108

42
161

st. tveganja ,000
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