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1 UVOD 

Turizem je ena izmed najhitreje rastočih gospodarskih panog na svetu, saj predstavlja kar 10% 
celotnega svetovnega bruto družbenega proizvoda po ugotovitvah UNWTO (2017). Vsak deseti 

zaposleni zemljan ima danes službo, ki je povezana z delovanjem turistične industrije. V Republiki 
Sloveniji smo leta 2019 zabeležili več kot 6,22 milijona turistov, ki so skupno ustvarili 15,77 
milijona nočitev STO (2020). Ti podatki so več kot dovolj močan razlog, da je potrebno to področje 
ne le spremljati temveč tudi raziskovati in skozi raziskovanje iskati sinergije med gospodarstvom 
na eni strani ter znanstveno-izobraževalno sfero na drugi strani.  

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 - 2021 kot strateško vizijo navaja: »Slovenija 

je globalna zelena butična destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna 
doživetja, mir in osebne koristi«. Te vizije ne bomo mogli doseči, če se hkrati ne bo dvignil nivo 
znanja in kompetenc tistih, ki v turizmu neposredno izvajajo storitve. Ni možno namreč 
pričakovati, da bodo slabo izobraženi delavci v turizmu z zastarelimi ali neprimernimi 
kompetencami sposobni nuditi zahtevnemu obiskovalcu doživetja na ustrezno visokem nivoju. 
Ta raziskava je namenjena prav razrešitvi ključne problematike na tem področju, in sicer katere 
so kompetence, ki jih izobraževalne ustanove ponujajo in katere so tiste, ki so po eni strani danes 
potrebne v turističnem gospodarstvu, po drugi strani pa tiste, ki bodo potrebne v prihodnjih letih. 

Poklici v turizmu se skozi čas seveda spreminjajo. Baum (2015) ugotavlja, da so spremembe v 

turizmu pripeljale tudi do precejšnjih sprememb na strani zahtevnosti dela. Tako danes zaposleni 

v turizmu potrebujejo več znanj in razumevanja s področja marketinga, socialnih omrežij, 
kulturne raznolikosti, tujih jezikov, uporabe modernih tehnologij ter okolijske odgovornosti. 

Namen raziskave, katere poročilo je pred vami, je bil s pomočjo turističnega gospodarstva 
identificirati kompetence, ki jih delavci v turizmu potrebujejo, pri čemer smo se osredotočili na 
dinamiko sprememb in identificirali tudi, katere kompetence bodo v prihodnosti pridobivale na 

pomenu in bodo osnova za uspešen in konkurenčen slovenski turizem v skladu s sodobnimi 
trendi. Sočasno smo opravili analizo stanja na celotni izobraževalni vertikali za poklice v 
slovenskem turizmu, s čimer smo lahko opravili analizo vrzeli med dejanskim stanjem in 
pričakovanim/želenim stanjem, kar je tudi osnova za vsa podana priporočila, tako na področju 
izobraževanja, kot tudi usposabljanja in zakonodaje.  

Za doseganje namena smo v prvem koraku projekta postaviti izhodišča glede poklicev v turizmu, 
ki jih v projektu kasneje obravnavamo, poklice smo identificirali in izpisali. Drugi korak je bil 

namenjen analizi obstoječih izobraževalnih programov, s katero smo ugotovili, kakšne so vsebine 
izobraževalnih programov v gostinstvu in turizmu, poudarek smo namenili terciarnemu 
izobraževanju. V tretjem koraku smo izvedli analizo potreb turističnega gospodarstva na področju 
kadrov, kjer smo identificirali intenziteto pomena posamezne kompetence za obravnavane 

poklice v gostinstvu in turizmu, identificirali kompetence v gostinstvu in turizmu, ki so zaznane 

kot tiste, ki pomembno vplivajo na prihodnost turizma v Republiki Sloveniji ter kvantitativno 

potrdili ustreznost poprej identificiranih kompetenc v gostinstvu in turizmu za posamezne 

obravnavane poklice. Četrti korak je bil namenjen analizi podatkov o zaposljivosti oseb, ki so 

končale izobraževalne programe s področja gostinstva in turizma, pomanjkanje podatkov, ki bi 
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jih lahko prejeli s strani izobraževalcev nas je vodilo k temu, da smo večji poudarek namenili 
podatkom Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije. Peti korak smo osnovali kot analizo 

razkoraka, med tem kar so potrebe in tem kar ponuja izobraževalni sistem, rezultati so nam bili v 
pomoč pri zadnjih dveh korakih, kjer smo ponudili predloge ukrepov, ki bi izboljšali stanje na 

področju kompetenc delavcev v Slovenskem turizmu.  

Doprinos raziskave je do sedaj še ne izdelana sistematična identifikacija potreb po kompetencah 
v slovenskem turizmu ter analiza razkoraka in sinteza novih kompetenc za prihodnost. S pomočjo 
te raziskave, smo:  

(a) identificirali potrebe slovenskega gospodarstva po kompetencah sedaj in v prihodnje,  

(b) identificirali razkorak med pričakovanimi kompetencami in kompetencami, kot jih 
ponuja slovenski formalni izobraževalni sistem na področju turističnega izobraževanja,  

(c) podali priporočila za zmanjšanje razkoraka med pričakovanimi kompetencami in 
dejanskimi kompetencami turističnih delavcev.  

Analiza obstoječih izobraževalnih programov prinaša nove informacije o virih, iz katerih črpa 
turizem kot samostojna znanstvena disciplina ter omogoča sledenje razvoju turističnih študij v 
Sloveniji. Rezultati so v pomoč pri razumevanju sodobnih trendov razvoja znanosti s področja 
turizma, kar dodatno utrjuje razvoj znanosti s tega področja in hkrati daje dodatna znanja tudi 
širokemu spektru strokovnih področij, ki se ukvarjajo s posameznimi vsebinami v gostinstvu in 

turizmu.  

V nadaljevanju poročila si sledijo poglavja vezana na osrednje metode raziskovanja, ki 

podrobneje opišejo vsako izmed podanih metod in osrednje ugotovitve pridobljene čez metode: 

analiza poklicev v turizmu, analiza podatkov o zaposljivosti, fokusne skupine in telefonski 

intervjuji s predstavniki turističnih organizacij, spletna anketa med zaposlenimi v slovenskem 
turizmu in analiza učnih načrtov slovenskih izobraževalnih ustanov. V zadnjem, sklepnem, 
poglavju je podan kroven pregled čez vse uporabljene metode in priporočila ukrepov, potrebnih 
za nadaljnji razvoj kompetenc zaposlenih v slovenskem turizmu.  
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2 PREGLED LITERATURE 

2.1 Turizem in izobraževanje  

Po študiji za World Travel & Tourism Council (Oxford Economics, 2015) globalnemu turizmu ob 

izredno visoki rasti grozijo vse večje težave z iskanjem usposobljene delovne sile, saj kar 37 od 46 
analiziranih držav izkazuje pomanjkanje delovne sile v turizmu, kar se bo ob prihodnji rasti še 
povečevalo. Skupaj s porastom gostinskega in turističnega sektorja pa se pojavlja tudi porast 
zahtev, ki jih imajo uporabniki storitev v omenjenih sektorjih, kar zahteva ne le kvantitativno 

povečevanje števila zaposlenih, temveč tudi aktivno delo na kvalitativnem spektru zaposlenih v 
gostinstvu in turizmu.  

Narava in status dela v turizmu se radikalno spreminjata zaradi širših družbeno-kulturnih in 

ekonomskih sprememb, kot so globalizacija industrije (vključno s fenomenom poceni migrantske 

delovne sile) in trendom fleksibilizacije delovne sile, vpliv tehnologije na naravo dela in s tem na 

potrebne veščine, premik od zgolj tehničnih veščin k poudarku na emocionalnem delu in ostalih 
veščinah, tradicionalno sicer povezanih z drugimi zaposlitvenimi področji (Baum, 2007).  

Podroben pregled literature prihodnosti turizma identificira naslednje ključne trende, ki bodo 
narekovali nadaljnji razvoj kadrov v turizmu:  

(a) Izkustvena ekonomija: po Pine in Gilmoreu (1999) razvoj ekonomije po storitveni 

ekonomiji prehaja v t.i. izkustveno ekonomijo oz. ekonomijo doživetij, kjer podjetja 
dodano vrednost iščejo predvsem v oblikovanju doživetij, tematiziranju in 
»disneyfikaciji« ponudbe (Bryman, 1999). To predvsem pomeni povečane potrebe po 
novih oblikah emocionalnega dela v turizmu – Bryman (1999) ga imenuje »odrsko« oz. 

»igralsko« delo – v katerem se od zaposlenih pričakuje vse več igralskih zmožnostih 
igranja vloge v doživetju, kjer je potrebno konstanto reprezentirati podobo zaposlenega, 

ki »ne dela, temveč se zabava«. Skupaj s povečano potrebo po zabavnosti in uporabi 
humorja v ekonomiji doživetij in t.i. »odrskim znanjem« (Morgan, 2004) tovrstna 

ekonomija v prvi vrsti tudi prinaša potrebo po vse večji inovativnosti in kreativnosti pri 
oblikovanju turističnih doživetij – slednje je razvidno tudi v aktualni Strategiji 

trajnostnega razvoja turizma Slovenije (2017) in v aktualnih prizadevanjih v smeri 

butičnih produktov Slovenije.  
(b) Avtomatizacija: od avtonomnih vozil, do avtomatiziranega čiščenja in avtomatiziranih 

recepcij, turizem postaja eno izmed osrednjih področij avtomatizacije, predvsem v smeri 
zmanjševanja stroškov delovne sile v smeri vse večjega uveljavljanja samopostrežbe 
(Alexis, 2017; Tussyadiah, 2020), kar da bo prizadelo predvsem nižje plačana delovna 
mesta. V turističnem delu se je to do sedaj prepoznalo predvsem v t.i. »McDonaldizacijij« 
delovnih procesov, kjer podjetja težave pridobivanja primerno usposobljene delovne sile 
in z njo povezanih stroškov rešujejo na način standardizacije in poenostavljanja delovnih 
nalog, ki jih je možno izvest brez primernih predhodnih izkušenj ali izobrazbe (Baum, 
2007).  

(c) Umetna inteligenca, digitalizacija, platformna ekonomija, virtualna doživetja: po 

nekaterih mračnih napovedih (npr. Ford, 2015) smo na pragu novega množičnega 
izumrtja služb, ki z razvojem umetne inteligence ne prizadene zgolj nižje plačanih 
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delovnih mest, temveč predvsem službe povezane z analitiko, torej t.i. službe »belih 
ovratnikov« - v turizmu predvsem delovna mesta povezana z digitalizacijo turizma.  

Spremembe na trgu delovne sile zahtevajo dodatne kompetence, ki bi zaposlenim omogočile 
obvladovati spreminjajoče se okoliščine turističnega poslovanja danes. 

Leta 2016 je Evropska komisija financirala študijo analize ponudbe izobraževanja v turizmu 
(Centre for Strategy and Evaluation Services 2016), ki izpostavlja naslednje pomembne lastnosti 

trga delovne sile v turizmu EU v primerjavi z ostalim storitvenim sektorjem:  

(a) Delež žensk, zaposlenih v tej industriji, je dosti večji kot v ostalem storitvenem sektorju. 

(b) Delež delno zaposlenih je višji od povprečja ekonomije, a primerljiv s storitvenim 

sektorjem na splošno. 
(c) Zaposlitve v turističnih agencijah in posrednikih vključujejo dosti večji delež visoko 

izobraženih kot storitveni sektor na splošno.  
(d) Hotelska industrija pa po drugi strani v primerjavi s celotnim storitvenim sektorjem 

vključuje dosti večji delež nižje izobraženih, mladih, tujcev, z zgolj kratkoročnimi 
zaposlitvenimi pogodbami in z manj kot letom dni delovnih izkušenj na delovnem mestu.  

Evropska komisija (2016) tako izpostavlja naslednje izzive, s katerimi se sooča evropski turizem 

na področju kadrov:  

(a) Slaba podoba turistične kariere (npr. sezonskost in omejene poklicne možnosti). 
(b) Ključne vrzeli v znanju (npr. digitalne spretnosti, medosebne spretnosti, komunikacija 

itd.). 

(c) Potrebna so nova znanja in spretnosti, da bi ostali konkurenčni in se spopadli z novim 
turističnim povpraševanjem (npr. upravljanje destinacij, dostopni turizem, zeleni 
turizem). 

Podobno tudi v Strategij trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 Slovenija prepoznava, 

da imajo zaposleni v turizmu imajo v povprečju slabše plače kot v drugih gospodarskih panogah. 
Turizem zaposluje več žensk in mladih, večina služb zahteva izobrazbo na nižji poklicni ravni (3. in 
4. stopnja), v zadnjih letih pa se dogaja tudi deregulacija poklica. 

Cooper (2010) kot osrednjo težavo izobraževanja v turizmu vidi ločenost sveta industrije in sveta 
izobraževanja za turizem, kar Cooper imenuje dve različni skupnosti delovanja, ki imata vsaka 
svoje kriterije uspešnosti in med njima prihaja do le malo prekrivanja. Po Cooperju (2010) so 
kompleksni razlogi za to tako na strani industrije kot na strani izobraževanja. Turizem kot 
industrija postavlja velike izzive za izobraževanje in graditev samostojne discipline turističnih 
študij, saj ga označujejo naslednje lastnosti:  

(a) Fragmentiranost turizma na različna področja in s tem potreba po zelo različnih znanjih 
in težavnost uveljavljanja turizma kot stroke.  

(b) Struktura industrije vključuje velik delež zelo majhnih podjetij in nizek vstopni prag, kar 
po eni strani pomeni potrebo po široki paleti znanj, po drugi pa so ta znanja premalo 

cenjena.  

(c) Manjša zaželenost kariere v turizmu, ki izhaja iz velike potrebe po kadrih s srednješolsko 
izobrazbo, težave s sezonskostjo, zahtevnosti dela in nefleksibilnosti delovnih urnikov 
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ter nižje dodane vrednosti v primerjavi z nekaterimi bolj uspešnimi industrijami (Cooper, 

2010).  

Na strani izobraževanja je osrednjega pomena vprašanje avtonomnosti izobraževanja in 
raziskovanja. Tako poteka razprava o tem, v kolikšni meri in kako natanko naj potrebe 
gospodarstva usmerjajo izobraževanje in v kolikšni meri se s tem posega v akademsko svobodo 
raziskovanja in izobraževanja v turizmu. Kot opozarja Mihaličeva (2006), mora biti izobraževanje 
vedno en korak pred industrijo, še posebej podiplomski progami se morajo boriti tako za večjo 
akademsko svobodo kot uporabo naprednih metod izobraževanja, ki ni toliko poklicno ali 
praktično usmerjena. Nedvomno je pomembno, da so programi usmerjeni v industrijo, vendar 

morajo biti ti »strateški partnerji industrije in ne sledilci« (prav tam, 254).  

Morgan (2004) identificira dva osrednja pristopa k temu vprašanju v turističnih študijah. Prvega, 
pogostejšega, poimenuje t.i. menedžerska ideologija izobraževanja, kjer je osrednja vrednota 
poslovni uspeh turizma in je izobraževanje namenjeno apliciranju praktičnega znanja in 
podajanju poslovnih znanj. Drugi pristop poimenuje t.i. humanistični pristop, kjer je osrednja 

vrednota osebnostni razvoj študenta in se vključujejo širša znanja (npr. geografija, psihologija, 
sociologija) in kritične perspektive. Tribe (2001, 2002) in Dredge idr. (2012) trdijo, da mora 
kurikulum za turizem razvijati turistično družbo ne samo kot družbo podjetništva, temveč kot 
družbo vseh pomembnih deležnikov. Osrednje kompetence, ki bi jih po tem pogledu moralo 
razvijati visoko šolstvo, so kompetence kritične refleksije in etičnega razvoja družbe. 

 Z umeščanjem turističnega izobraževanja na univerzitetno raven je postala potreba po 

uravnoteženju veščinskih in akademskih oz. liberalno reflektivnih vidikov v učnih načrtih vse bolj 
pomembna (Tribe, 2002; Inui idr., 2006). Po Zagonariju (2009) je treba zagotoviti dolgoročno 
ravnovesje med (poklicnim) usposabljanjem (pridobljenim v šolah) in (akademsko) izobrazbo 
(pridobljeno na univerzi) in s tem med dvema različnima vlogama, ki jo v turizmu igrata dve vrsti 
delavcev: statični (usposobljeni) delavci (ki kakovostno zadovoljujejo trenutne potrebe) in 

dinamični (izobraženi) delavci (katerih cilj je inovativno oblikovati prihodnja povpraševanja v 
turizmu). Zagonari (prav tam) trdi, da bi učinkovit sistem izobraževanja in uspešna priprava 
dinamičnih delavcev dejansko povečal zaposlitvene možnosti tudi za statične delavce v večji meri 
v tehnološko živahnem sektorju in v manjši meri v zreli industriji. 

Doprinos pričujoče raziskave je do sedaj še ne izdelana sistematična identifikacija potreb po 
kompetencah v slovenskem turizmu ter analiza razkoraka in sinteza novih kompetenc za 

prihodnost.  

2.2 Pregled raziskav o potrebnih kompetencah v turizmu  

V raziskavi smo se srečali z različnimi pojmovanji kompetenc in kompetentnosti med respondenti 
in intervjuvanci, zato je potrebno opredeliti pojem kompetenc in kompetentnosti. Definicij in 

razlag pojma kompetenc je veliko, da lahko govorimo o t.i. “konceptualni inflaciji”, saj jih je toliko 
kolikor avtorjev, meni Weinert (2001). V zadnjem obdobju se na področju izobraževanja in 
upravljanja s človeškimi viri vse bolj uveljavlja pojem kompetence posameznika ali organizacije v 

smislu sposobnosti, zmožnosti posameznika ali organizacije. V izobraževanju se termin 
kompetenca uporablja v smislu učnega izida, kar je temeljni razlog neskladne uporabe izraza. 
Kompetenca in kompetentnost sta izraza, katera se pogosto zamenjuje. Kompetenca je vrlina 
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posameznika ali organizacije, da zmore nekaj narediti s tem, da uporabi svoje znanje, 

sposobnosti, vrednote, motivacijo itd. Kompetentnost pa je samo delovanje v določeni situaciji, 
kjer so določene zahteve, standardi (Rozman, 2011). Primer: če na primer govorimo o 
kompetentnem kuharju, se izraz kompetenca nanaša na osebo, če pa govorimo o kompetentnosti 
natakarja, pa se izraz kompetentnost nanaša na aktivnost, delovanje, torej v tem primeru 

strežbo.  

Glede na nastalo nedoslednost pri uporabi strokovnih izrazov smo upoštevali Kohontovo (2005) 
definicijo razlike med kompetencami posameznika in njegovo kompetentnostjo. Kohont 

opredeljuje kompetence posameznika kot “aktivacijo, uporabo in povezanost celote, znanj, 

sposobnosti, motivov, samopodobe in vrednot, ki jih posameznik zna, želi in zmore uspešno 
uporabljati v kontekstu in okolju dane situacije. Kompetence posamezniku v raznovrstnih, 

kompleksnih in nepredvidljivih situacijah, tako v organizaciji, kot v družbi nasploh, omogočajo 
uspešno opravljanje vlog, nalog in reševanje problemov. Za opravljanje dela na določenem 
delovnem mestu ali za izvedbo določene naloge ali dejavnosti rabimo osebo s kompetencami, ki 

so specifične za to delo oz. nalogo. Šele ko znanja, sposobnosti in veščine postavimo v okvir 
socialnega in fizičnega okolja, v katerem opravlja določeno vlogo ali nalogo, lahko govorimo o 

njegovi (ne)kompetentnosti. Torej so kompetence za delo neposredno odvisne od vrste dela 

oziroma od vloge posameznika v delovnem procesu. Na istem delovnem mestu lahko dela več 
ljudi, ki imajo različne lastnosti, kompetence. Šele standardi in zahteve dane situacije opredelijo 

in določijo (ne)kompetentnost posameznika.  

Pri pripravi raziskave, ugotovitev in predlogov smo razumeli kompetence v smislu sposobnosti ali 

zmožnosti nekaj storiti, torej so kompetence skupek znanj, veščin, osebnostnih lastnosti 
(vrednote, karakterne lastnosti, motiviranost) in drugih lastnosti in spretnosti, ki jih posameznik 

potrebuje za uspešno opravljanje določenega dela oziroma poklica. 

Globalno je vprašanje kompetenc in potreb gospodarstva po turističnem izobraževanju 
pomembna točka razprave v turističnih študijah. Po Cooperju (2002) je turistično izobraževanje 
po svetu izjemno porastlo v količini, kar ne odraža zgolj potreb industrije in zahtev 
študentov/učencev, temveč v veliki meri tudi finančno podporo in prepoznavanje javnih institucij, 

da dobro izobražena delovna sila pomeni konkurenčno prednost in večjo produktivnost.  

Raziskave po svetu opozarjajo na razkorak v kompetencah, kot jih na eni strani ponujajo turistični 
kurikulumi in potrebnih kompetencah za delo, kot jih zaznavajo zaposlovalci (Christou 2000, 

Wang in Tsai 2014). V literaturi (Baum 2007, 2015) je mogoče zaslediti, kako korenite so bile 
spremembe v zahtevah poklicev v turizmu. Baum (2015, 209) trdi, da turizem podobno kot drugi 

sektorji gospodarstva, trpi zaradi deficita vodstvenih sposobnosti. Ugotavlja, da so spremembe v 

turizmu pripeljale tudi do precejšnjih sprememb na strani zahtevnosti dela, tako danes zaposleni 
v turizmu potrebujejo več znanj in razumevanja s področja marketinga, socialnih omrežij, 
kulturne raznolikosti, tujih jezikov, uporabe modernih tehnologij ter okolijske odgovornosti. 

Do sedaj je bilo v tujini narejenih že večje število raziskav potreb turističnega sektorja po 
kompetencah v izobraževanju. Johanson idr. (2001) so primerjali kompetence, ki jih potrebuje 

ameriška hotelska industrija proti kompetencam v gostinstvu in ugotovili, da obe potrebujeta 
podobne generične kompetence, ki jih razdelijo v dve skupini: kompetence vodenja in 
kompetence medosebnega komuniciranja, te pa nadgrajujejo specifične kompetence npr. nadzor 
nad zaposlenimi pri pripravi hrane. Pri pregledu podobnih raziskav v razponu 25 let nadalje 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dejavnost&action=edit&redlink=1
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ugotavljajo, da se s časom povečuje potreba po kompetencah strateškega razmisleka in vodenja 
nad kompetencami nadzora in tehnične operativnosti.  

Glede na študijo Dopsonove in Nelsona (2003) je šest najpomembnejših kompetenc, ki jih 
hotelska industrija pričakuje od svojih zaposlenih: vodstvene zmožnosti, učinkovit nadzor nad 
stroški, razvoj pozitivnih odnosov z gosti, identifikacija in reševanje managerskih problemov, 
nadzor nad kriznimi situacijami in reševanje problemov gostov.  

Po Morganu (2004) turistični sektor izpostavlja potrebo po kompetencah marketinga, finančnega 
upravljanja, upravljanja delovanja in upravljanja s človeškimi viri. Nadalje so visoko cenjene 

kompetence komuniciranja, timskega dela, tehnologije, pisanja dokumentov in oblikovanja 

predstavitev. Kompetence t.i. višjega reda: raziskovanje in iskanje informacij, reševanje 
problemov, kreativnost in podjetništvo, pa so po Morganovih rezultatih bile v britanskem 

turističnem okolju primerjalno manj cenjene kot kompetence upravljanja in komuniciranja.  

Munar in Montaño (2009) identificirata 5 najpomembnejših generičnih kompetenc po mnenju 
španske turistične industrije: hitro učenje, efektivna izraba časa, timsko delo, jasno izražanje in 
uporaba informacijske tehnologije. Shariff idr. (2014) so z vprašalnikom testirali odziv Malezijske 
turistične industrije o pomembnosti kar 40 kompetenc in med prvimi desetimi po pomembnosti 
identificirali zmožnost uporabe tehnologije, timsko delo, samoiniciativnost, zanesljivost, 
zmožnost dela s strankami, medosebne veščine, flexibilnost, integriteto in komunikacijske 
veščine. Te raziskave potreb turističnega sektorja po kompetencah ostajajo pri identifikaciji 

velikega števila kompetenc in njihovem rangiranju po pomembnosti, kar je najbolj očitno pri 
Shariff idr. (2014).  

Sheldon idr. (2008) so s pomočjo globalnega foruma začrtali potrebe o kompetencah, za katere 
bi naj izobraževali v turizmu v letih med 2010 in 2030. V tem obdobju pričakujejo izredne premike 
v poklicih v turizmu, kjer bodo mnoge vsebine, ki se podajajo dandanes v izobraževanju, zastarele, 
in mnogi poklici v turizmu korenito preoblikovani ali celo izkoreninjeni. Kot osrednje vodilo 

izobraževanja turizma prihodnosti so navedli t.i. paradigmo izobraževanja na osnovi vrednot 
(angl. value-based tourism education), kjer so vodilo vrednote kulturne raznolikosti, etičnosti, in 
vključenosti, kreativnosti in samoaktualizacije, izkustvenega učenja, kritičnega razmišljanja, 
emocionalne inteligence, odprtosti in optimizma. Identificirali so štiri področja kompetenc za 
izobraževanje v turizmu:  

(a) Kompetence destinacijskega managementa 

- Upravljanje z mrežami, online in offline  
- Kompetence deljenja znanja  

- Zmožnost sodelovanja in spoštovanja vseh deležnikov  
- Upravljanje s kompleksnimi sistemi  

- Kompetence okolijskega upravljanja  

(b) Politične in etične kompetence  
- Etično vedenje: tako izkazovanje kot motiviranost za etičnost  
- Vključevanje osnovnih človekovih pravic v delovno okolje  
- Lobiranje in zmožnost usmerjanja političnih procesov  

(c) Izboljšane veščine upravljanja s človeškimi viri  
- Timsko delo in ustvarjanje skupinskega duha  

- Aktivno poslušanje in pogajanje  
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- Motiviranje in vodenje  

- Delo z oddaljenimi, virtualno povezanimi projektnimi ekipami  

- Emocionalna inteligenca  

(d) Dinamične poslovne veščine  
- Fleksibilnost  

- Multitasking  

- Kritično razmišljanje  
- Optimalna uporaba zdravega razuma  

- Inovativnost in podjetništvo  
- Komunikacijske zmožnosti s pomočjo novih tehnologij 
- Medkulturne kompetence  

- Identifikacija, ocena in nadzor tveganja  

- Načrtovanje v izogib problemov namesto reševanja problemov  

Zehrerjeva in Mössenlechnerjeva (2009) sta na primeru teoretskega pregleda oblikovali tipologijo 

kompetenc, ki jih delita v štiri skupine: (a) profesionalne kompetence: kompetence, ki so 
specifične za opravljanje poklica, (b) metodološke kompetence: generične kompetence reševanja 
problemov in sprejemanja odločitev, (c) socialne kompetence: optimalno delovanje v družbenem 
okolju, kar vključuje sodelovanje, interakcijo in grajenje učinkovitih odnosov, in (d) vodstvene 
kompetence: zmožnost motiviranja in navdihovanja drugih za skupno vizijo in spodbujanja za 

delo. Nato sta pa oblikovali še tipologijo kompetenc za preverjanje potreb avstrijskega turizma. 
Tipologija kompetenc po Zehrerjevi in Mössenlechnerjevi (2009):  

(a) Profesionalne in metodološke kompetence: kompetence, ki so potrebne za 

opravljanje poklica  

- Tuji jeziki  

- Osnove menedžmenta  
- Osnove ekonomije in prava  

- Osnove financ 

- Osnove v informacijski tehnologiji  

- Turistično specifična znanja  
- Pisno izražanje  
- Retorika  

- Reševanje problemov  
- Zmožnost konceptualizacije  

(b) Socialne in komunikacijske kompetence  

- Reševanje konfliktov  
- Mreženje  
- Timsko delo  

- Zmožnost in želja po spreminjanju 

- Prilagodljivost  

- Proaktivno komuniciranje  

- Aktivno poslušanje  
- Zmožnost prepričevanja  
- Splošno komuniciranje  

(c) Osebnostne kompetence  

- Interkulturne veščine  
- Zmožnost dela pod pritiskom 
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- Emocionalna inteligenca  

- Samorefleksija  

- Empatija  

- Strast in zavezanost do dela  

- Interna motiviranost in želja po učenju  
(d) Aktivnostne kompetence  

- Odločenost in usmerjenost h cilju  

- Inovativnost  

- Zmožnost sprejemanja odločitev  
- Iniciativnost in proaktivnost  

- Asertivnost  

- Kreativnost  

 

Na ravni EU je študija iz leta 2016 (Centre for Strategy and Evaluation Services, 2016 str. 30 - 36) 

identificirala 4 osrednja področja kompetenc za evropski turizem prihodnosti:  

• „Temeljne“ kompetence za turizem: sem uvrščajo t.i. mehke veščine potrebne za delo 
z gosti (znanje tujih jezikov, izvedbe storitve in poznavanje kvalitete storitve, 

medkulturna ozaveščenost in komunikacijske veščine), veščine reševanja problemov, in 

veščine podjetništva, financ in vodenja.  
• Digitalne kompetence za turizem: s porastom digitalnih rezervacij in spletnega 

marketinga postajajo digitalne kompetence vse pomembnejše,  
• Kompetence zagotavljanja dostopnega turizma: velikost trga dostopnega turizma in z 

vse večjim staranjem prebivalstva se povečuje tudi potreba po povečevanju kompetenc 
za delo v dostopnem turizmu.  

• Kompetence zagotavljanja trajnostnega turizma: s trajnostim turizmom kot osrednjo 

vrednoto razvoja nadaljnjega evropskega turizma se povečuje potreba po vključevanju 
znanja iz tega področja v formalno in neformalno izobraževanje evropskih turističnih 
kadrov.  

2.3 Hotelirske šole v Evropi in po svetu 

Lestvica QS World University rankings rangira institucije po »študijskih področjih«. Na področju 
turizma in gostinstva (angl. »hospitality and leisure management«) so za leto 2019 navedene 

naslednje institucije (Tabela 2.1): 

Tabela 2.1: Lestvica QS World University rankings 

1 EHL - Ecole hôtelière de Lausanne Švica 

2 University of Nevada - Las Vegas ZDA 

3 Les Roches Global Hospitality Education Švica 

4 Glion Institute of Higher Education  Švica 

5 The Hong Kong Polytechnic University  Hong Kong SAR 

6 Hotel School The Hague Nizozemska 

7 Swiss Hotel Management School Švica 

8 University of Surrey Velika Britanija 

9 Oxford Brookes University Velika Britanija 

10 Bournemouth University Velika Britanija 
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11 Cornell University ZDA 

12 International Management Institute Switzerland Švica 

13 Les Roches Marbella Španija 

14 Taylor's University Malezija 

15 Hotel Institute Montreux Švica 

16 César Ritz Colleges Switzerland Švica 

17 IHTTI School of Hotel Management Švica 

18 Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS) Avstralija 

19 University College of Hospitality Management Sant Pol de Mar, Barcelona Španija 

20 Griffith University Avstralija 

21 Culinary Arts Academy Switzerland Švica 

22 Texas A&M University ZDA 

23 Pennsylvania State University ZDA 

24 Virginia Polytechnic Institute and State University ZDA 

25 HTMi Hotel and Tourism Management Institute Switzerland Švica 

Vir: QS Top Universities, 2020 

Na lestvici ima od najboljših 25 šol kar 10 sedež v Švici1. Lestvica upošteva akademsko reputacijo, 
citate, H-indeks citatov in reputacijo zaposlovanja. Velika večina šol na vrhu nima »akademskih« 

točk (citati, H-indeks), nižje na lestvici pa ta dva kriterija postajata pomembnejša. 

Švica velja za "dom gostoljubja", saj je z turizmom resno pričela ukvarjati, ko se je turizem šele 
začel razvijati. Švica je bila v 18. stoletju predstavljena kot obvezna destinacija novih evropskih 

popotnikov, ki so se po celini potepali za doživetje narave in neverjetnih pokrajin. Švica je bila 
celo predstavljena v prvem čez-evropskem počitniškem paketu, ki ga je ustvaril Thomas Cook leta 
1858. Z leti se je kakovost cest izboljšala in vlaki so začeli v državo prinašati več turistov, kar je 
posledično povzročilo resno rast števila razpoložljivih hotelov. Do konca 19. stoletja je bila Švica 
trdno uveljavljena kot pomembna evropska turistična destinacija.  

Prve hotelirske šole na svetu so se začele pojavljati v Švici od konca 19. stoletja. Takrat se je tipični 
učni načrt osredotočal na upravljanje poslovanja - študente je učil upravljanja restavracije, 
recepcije, nastanitev in storite za gostov, in nekaj knjigovodstva. 

Naslednji velik porast turizma (in gradnje hotelov) se je zgodil v šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja, saj je razvoj avtocest in komercialnih letov še olajšal potovanje v tujino. Povpraševanje 
po dobrih gostinskih strokovnjakih se je povečalo bolj kot kdaj koli prej.  

Danes je hotelirskih šol v Švici veliko, najmanj 25 ustanov pa ponuja programe upravljanja 
hotelov. Toda dolga zgodovina hotelirskih šol v Švici in veliko število šol, ki danes delujejo, ne 
pojasnjujeta, zakaj je Švica tako znana - in slavna - za izobraževanje o upravljanju gostoljubja. 

Da bi odgovorili na to vprašanje, se moramo poglobljeno ozirati na metode poučevanja in 
tradicijo švicarskih hotelirskih šol. Šole, uporabljajo preizkušene švicarske metode za 
usposabljanje dobrih menedžerjev. Skrivnost recepta je mešanje teorije upravljanja z uporabnimi 
poslovnimi vajami. Švicarski model izobraževanja o gostinstvu študentom ponuja znanje od 
spodaj navzgor. Študenti spoznajo podrobnosti vsakega oddelka in vsake vloge, tako da natančno 

 
1 upoštevajoč, da je »Les Roches Marbella« izpostava od »Les Roches Global Hospitality Education«, pa kar 11 
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vedo, kaj naj naredi vsak njihov zaposleni. Ta celovita metoda poučevanja je tisto, kar je 
švicarskim šolam za hotelirstvo prineslo njihov elitni ugled v svetu mednarodnega poslovnega 
izobraževanja. V preteklosti so imele hotelirske šole pogosto omejen učni načrt vodenja hotelov 
za operacije (storitve hrane in pijače, sprejem / recepcija, upravljanje sob itd.). Toda ta struktura 
ni več fiksna. Sodobne švicarske šole za upravljanje gostinstva so zdaj veliko bližje 
univerzitetnemu modelu gradnje kompetenc, t. j. njihove postopne gradnje in uporabe teorije v 

delovnih situacijah.  

Podrobnejši pregled švicarskih šol pokaže, da so to večinoma privatne ustanove, ki imajo 
ustanovitelje, ki se ukvarjajo s hotelirstvom in so šole ustanovili prvotno za lastne potrebe, in za 

šolanje zaračunavajo (visoke) šolnine. 

AVSTRIJA 

V Avstriji je študij turizma na splošno organiziran na treh oz. štirih nivojih. Najnižja dva nivoja sta 
poklicno srednješolsko izobraževanje po modelu 3+2, pri čemer se 3-letno izobraževanje odvija 

na poklicnih srednih šolah, dodatni dve leti pa na poklicnih »višjih« šolah; šele skupno 5-letno 

izobraževanje omogoča nadaljevanje študija na post-srednjem nivoju, ki ga izvajajo visoke 

poklicne šole (nem. Fachhochshullen) in univerze. 

Višje poklicne šole (nem. »Fachhochschullen«) so ustanovile pokrajine oz. njihove gospodarske 
zbornice (npr. FH Kärnten; Steirischer Hotelfachschulverein – Tourismusschulen Bad 

Gleichenberg) in se smatrajo kot zasebne izobraževalne ustanove. 

Tabela 2.2: Višje poklicne šole v Avstriji 

Zvezna dežela Kraj Šola 

Gradiščanska Neusiedl am See PANNONEUM – Wirtschafts- und Tourismusschulen  

 Oberwart Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe,  

für Tourismus und für Mode und Bekleidungstechnik 

Koroška Celovec Kärntner Tourismusschulen Warmbad Villach 

Spodnja 

Avstrija 

Bad Vöslau International College of Tourism and Management – ITM 

GmbH 

 Krems an der Donau  Höhere Bundeslehranstalt für Tourismus 

 Retz Höhere Bundeslehranstalt für Tourismus 

 Semmering Höhere Bundeslehranstalt für Tourismus 

 St. Pölten Tourismusschulen im WIFI 

Zgornja 

Avstrija 

Bad Ischl Tourismusschulen Salzkammergut 

 Bad Leonfelden Tourismusschulen Bad Leonfelden 

 Weyer Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe und 

Hotelfachschule 

Solnograška Bad Hofgastein Tourismusschulen Salzburg – Bad Hofgastein 

 Bischofshofen Tourismusschulen Salzburg – Bischofshofen 

 Kleßheim Tourismusschulen Salzburg – Kleßheim 

Štajerska Bad Gleichenberg Steirischer Hotelfachschulverein – Tourismusschulen Bad 

Gleichenberg 

Tirolska Innsbruck Höhere Lehranstalt für Tourismus und Hotelfachschule 

VILLA BLANKA Innsbruck 
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 Innsbruck Tourismuskolleg Innsbruck 

 Lienz Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe und 

Hotelfachschule 

 St. Johann in Tirol Tourismusschulen am Wilden Kaiser 

 Zell am Ziller Zillertaler Tourismusschulen 

Predarlberška Bezau Bezauer Wirtschaftsschulen 

 Dludenz Tourismusschulen Bludenz 

Dunaj Dunaj Gastgewerbefachschule des Schulvereins der Wiener 

Gastwirte 

 Dunaj Höhere Bundeslehranstalt für Tourismus und 

wirtschaftliche Berufe 

 Dunaj Tourismusschulen MODUL der Wirtschaftskammer Wien 

 Dunaj Hertha Firnberg Schulen für Wirtschaft und Tourismus 

Izobraževanje na univerzitetnem nivoju ponujajo: 

• Donau Univerität Krems: Lehrgang Business Development im Tourismus, MBA 

• FH Wien der WKW: Studiengänge am Institut für Tourismus-Management 

• Fachhochschule Salzburg: Bachelor- und Master-Studiengang "Innovation & 

Management im Tourismus" 

• Johannes Kepler Universität Linz: Aufbaustudium Tourismusmanagement 

• MODUL UNIVERSITY: Universitätslehrgänge im Tourismus und Service Management 

• Alpen-Adria-Universität Klagenfurt: Innovationen im Sporttourismus 

• WU Executive Academy: Tourismus- & Eventmanagement Universitätslehrgang 

Univerze so večinoma javne in ustanovljene na nivoju zvezne vlade, nekatere so prav tako 
privatne oz. na nivoju zveznih dežel. 

Tudi v Avstriji prihaja do mešanja nivojev in izobraževanj, saj tudi višje šole ponujajo terciarno 
izobraževanje, kot npr. MSc Tourism Management v okviru Tourismusschullen Bad Gleichenberg. 

2.4 Potrebe po kompetencah slovenskih turističnih kadrov  

Na osnovi obstoječih rezultatov gostinske in turistične dejavnosti in analize stanja se izkazuje, da 

se za uspešen razvoj slovenskega turizma zahteva tudi povečanje vlaganja v človeške vire, torej 
izobraženost kadrov. Da so kadri v slovenskem turizmu pomembnejši neizkoriščen razvojni 
potencial za prihodnji razvoj slovenskega turizma izpostavljata tako Akcijski načrt SRIPT (2017) 
kot Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 (MGRT 2017).  

Da je stanje na področju kadrov v dejavnostih gostinstva in turizma v nezavidljivem položaju, 
poudarja Akcijski načrt SRIPT (2017, str. 30). Med ključnimi izzivi v kontekstu človeških virov v 
turistični dejavnosti omenja (SRIPT, 2017, str. 31):  

• dvig usposobljenosti in panožno specifičnih kompetenc,  
• povečanje usposobljenosti za informacijsko podprto trženje in mreženje ter  
• za oblikovanje in znamčenje inovativnih in trajnostnih turističnih produktov.  
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Ob tem izpostavljajo potrebo po povečanju sodelovanja med raziskovalno-izobraževalnimi 
institucijami in gospodarstvom (SRIPT, 2017, str. 19). 

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 (MGRT 2017) poudarja, da imajo 

turistična podjetja nasploh premalo kakovostnega strokovnega kadra. Kot osrednje izzive kadrov 
v slovenskem turizmu izpostavlja (MGRT 2017, str. 64):  

• Turistična podjetja imajo premalo kakovostnega strokovnega kadra, v prihodnjih letih 
pričakujemo še porast povpraševanja po poklicno izobraženih kadrih. 

• Podjetja v zadnjih desetih letih niso sistematično vlagala v izobraževanje lastnih 

zaposlenih. 

• Nagrajevanje, napredovanje in druge oblike spodbud kadrov v gostinstvu in turizmu niso 

zadostne. 

• Na ravni terciarnega izobraževanja ni programa na področju hotelskega vodenja 
(ustrezen za srednje in višje hotelsko vodstvo). 

• Na ravni poklicnega izobraževanja so poklicni standardi presplošni in ne izražajo potreb 
gospodarstva.  

V Strategiji je nadalje navedeno, da po mnenju stroke ni težko dobiti kader 3. in 4. stopnje (kuhar 
in natakar), večje težave je dobiti kakovosten kader 5. stopnje, ker so programi presplošni in ne 
dajejo pravih kompetenc. Strategija tako posebej izpostavlja, da na trgu obstaja pomanjkanje 

kakovostnega kadra na področju srednjega vodstva v turizmu (vodje recepcije, receptorjev, vodje 

gostinstva, vodje gospodinjstva, vodje wellnessa ipd.). Po oceni delodajalcev v Sloveniji glede na 

Strategijo ni ustreznega kadra za poklice sobarice ali nadzornice (hotelske gospodinje), 

zaposlenih na recepciji (znanja front-office) in zaposlenih, ki znajo upravljati rezervacijske sisteme 

na področju rezervacij in prodaje. Glede na pričakovani zagon naložbenega cikla v turizmu je tako 

na ravni obstoječih programov terciarnega izobraževanja treba nujno okrepiti programe za 
srednje vodstvo v turizmu. Obenem strategija izpostavlja tudi izrazito potrebo po poslovnih 

znanjih iz hotelirstva, ki je največji zaposlovalec v turizmu.  
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3 ANALIZA POKLICEV V TURIZMU IN SISTEMATIZACIJE DELOVNIH 

MEST V SLOVENIJI 

Poklici v turizmu, predvsem pa delovne naloge in opravila povezana z njimi, so se v času in 

prostoru spreminjali, tako je tudi danes, ko smo priča precejšnjemu napredku družbe, ki s seboj 
prinaša nemalo socioloških in tehnoloških sprememb. Paradigma preživljanja prostega časa se je 
s pojavom prostega časa, najprej kot privilegija, kasneje kot pravice, spreminjala tako v svojem 

pojavnem bistvu kot v svojem doživljajskem pomenu. Spreminjanje načina preživljanja prostega 
časa in njegovega razumevanja je s seboj prineslo tudi spremembe v poklicih, ki so s to paradigmo 
povezani, nedvomno pa se bodo spreminjali tudi v prihodnosti. 

Z analizo stanja poklicev v gostinstvu in turizmu v Sloveniji želimo identificirati najpomembnejše 
poklice v gostinstvu in turizmu, ki so trenutno aktualni v Sloveniji ter ob analizi sistematizacij 

delovnih mest izbranih turističnih organizacij ugotoviti, kakšna je zastopanost poklicev nasploh v 
gostinstvu in turizmu v Sloveniji ter kakšna je njihova umeščenost v strukturo delovnih mest v 
turističnih organizacijah. V analizi stanja poklicev v turizmu smo preverili tudi, kakšne so 
izobraževalne možnosti v Sloveniji za pridobitev poklicnih kvalifikacij za identificirane poklice. V 
ta namen smo zato najprej analizirali pojavnost poklicev v turizmu in gostinstvu po Standardni 

klasifikaciji poklicev SKP-08. Temu je sledila analiza poklicnih standardov (v nadaljevanju PS) kot 

podlage za izobraževalne programe v Republiki Sloveniji in podlage za opredelitev Nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij (v nadaljevanju NPK) kot temeljnih sistemov za opredeljevanje ključnih 
strokovnih znanj in kompetenc za določen poklic v gostinstvu in turizmu. 

3.1 Analiza poklicev po Standardni klasifikaciji poklicev (SKP-08) v Sloveniji 

V prvi fazi smo z metodo sekundarnega zbiranja podatkov preverjali, kako so razvrščeni poklici v 
turizmu v Sloveniji. Podatke smo pridobili na podlagi Standardne klasifikacije poklicev 2008 (SKP-

08), ki jo vodi Statistični urad Republike Slovenije (vir: 
https://www.stat.si/SKP/Default.aspx?id=1). SKP-08 je klasifikacija, s katero se razvršča dela, 
delovna mesta ali poklice v klasifikacijske skupine poklicev in so hierarhično oblikovane. Ker SKP-

08 temelji na Resoluciji Mednarodne organizacije dela (ILO), kot taka omogoča korektno 
mednarodno primerljivost. Strukturno so poklici po SKP-08 urejeni po klasifikacijskih ravneh in 

kodirani na vsaki ravni. Vrh strukture predstavlja glavna skupina poklicev, ki ji sledi podskupina 

poklicev na drugi ravni, tej pa področna skupina poklicev, najnižjo, četrto raven pa predstavljajo 
enote področnih skupin poklicev. Klasifikacijo sestavlja deset različnih glavnih skupin, 
numeriranih od 0 do 9, medtem ko se znotraj vsake skupine nahaja različno število podskupin, 
področnih skupin in njihovih enot. Te se združujejo na temelju koncepta ravni znanja in vrste 
znanja (Metodološka pojasnila SKP-08, 2011). Zato lahko z gotovostjo trdimo, da se razvrščeni 
poklici osredinjajo v skupine, ki vsakega izmed njih najbolje identificira glede na vrsto znanja, dela 

in naloge ter zahtevnostno raven, s tem pa lahko tudi prevzamemo izhodišče, da SKP-08 s 

precejšnjo natančnostjo prikazuje poklice v Republiki Sloveniji. 

V skladu z Metodološkimi pojasnili k SKP-08 je poklic opredeljen kot skupek del, katerih 

poglavitne naloge in dolžnosti so si po vsebini in zahtevnosti podobne. Posebej se v pojasnilih 
opozarja, da ne velja več razumevanje poklica kot pridobitve, ki je posledica šolanja in s tem 
pridobljenega naziva, ampak je poklic posledica zahtevnosti, kompleksnosti, vrste in drugih 
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značilnosti nalog in dolžnosti, ki jih posameznik opravlja pri svojem delu. Poklica ne gre torej 

enostavno enačiti z nazivom izobrazbe oz. s strokovnim/znanstvenim naslovom (Metodološka 
pojasnila k SKP-08, 2011). 

Standardna klasifikacija poklicev SKP-08 nudi le splošen pregled nad poklici, pri natančnejši analizi 
smo si pomagali s sistematičnim kodirnim seznamom SKP-08 iz februarja 2015, kar je v obdobju 

priprave analize in ponovnega preverjanja ob pripravi poročila, zadnja verzija seznama, ki je 
dostopen na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Kodirni seznam SKP-08 je sicer 

pripomoček za natančnejšo uporabo SKP-08. V njem je zajetih skupno 3680 različnih poklicev, 
identificiranih v Republiki Sloveniji glede na stanje iz meseca februarja 2015, ko je bila opravljena 

zadnja posodobitev kodirnega seznama SKP-082 v času opravljanja te analize. 

Analizo poklicev po SKP-08 smo pričeli tako, da smo najprej iz splošnega nabora poklicev oddvojili 
tiste, ki so najbolj ustrezali kodam, ki opredeljujejo turizem in gostinstvo ter z njimi povezane 

dejavnosti. Na ta način smo identificirali poklice predvsem na področni ravni, znotraj nje pa še v 
posameznih enotah iste ravni. Na tak način smo določili 27 različnih možnih enot področnih 
poklicev (to je najnižje definiranih enot po Klasifikaciji). Z namenom natančnejše identifikacije 
poklicev smo uporabili sistematični kodirni seznam SKP-08 ter v natančnejši analizi opredelili 

skupno 97 različnih poklicev v gostinstvu in turizmu, ki so zajeti v slovenski standardni 

klasifikaciji poklicev. To pomeni, da poklici v gostinstvu in turizmu predstavljajo 2,6 % vseh 

identificiranih poklicev v Republiki Sloveniji, to je tistih, ki so zajeti v enotno klasifikacijo poklicev. 

Vse tako identificirane poklice prikazujemo v Tabeli 3.1. Seznam poklicev prikazujemo v celoti, 

saj predstavlja temeljno izhodišče nadaljnjim raziskovalnim aktivnostim posameznih delovnih 

sklopov projekta. 

Tabela 3.1: Identificirani poklici v gostinstvu in turizmu, razvrščeni v Standardni klasifikaciji poklicev SKP-

08 z uporabo kodirnega seznama SKP-08 

1 ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE, 

MENEDŽERJI/MENEDŽERKE 

14 Menedžerji/menedžerke v gostinstvu, trgovini in drugih storitvah 

141 Menedžerji/menedžerke v gostinstvu 

1411 Menedžerji/menedžerke v hotelirstvu  
Menedžer hotela  
Vodja hotela 

1412 Menedžerji/menedžerke v restavracijah in podobnih gostinskih obratih  
Food & beverage manager  
Gostilničar  
Menedžer restavracije  
Vodja gostinskega lokala  
Vodja lokala za strežbo pijač in napitkov  
Vodja restavracije  
Vodja v gostinstvu 

143 Menedžerji/menedžerke v drugih storitvah 

1432 Menedžerji/menedžerke turističnih in potovalnih agencij  
Direktor lokalne turistične organizacije 

 
2 Kodirni sistem SKP-08 se praviloma osvežuje enkrat letno, in sicer znotraj posamezne enote področnih skupin 
poklicev, kar omogoča veljavna zakonodaja. Kodirni sistem SKP-08 namreč ni podvržen določilom uredbe o SKP-08, 

ker ni njen sestavni del, kar omogoča, da ga SURS pogosteje osvežuje (Metodološka pojasnila k SKP-08, 2011). Ob 

tem velja opozorilo, da ni namen kodirnega sistema SKP-08 postati vseobsegajoči seznam poklicev v Republiki 
SlovenijI, temveč predstavlja pripomoček pri razvrščanju poklicev (Metodološka pojasnila k SKP-08, 2011). 
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Direktor turistične agencije  
Direktor zavoda za turizem  
Menedžer turistične agencije  
Menedžer za storitve turističnih in potovalnih agencij  
Upravnik kampa  
Vodja turistične agencije 

24 Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje in upravljanje 

243 Strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo, trženje in odnose z javnostmi 
2435 Strokovnjaki/strokovnjakinje za razvoj in prodajo turističnih produktov  

Razvijalec turističnih produktov  
Svetovalec za prodajo turističnih produktov  
Svetovalec za razvoj turističnih produktov  
Svetovalec za turizem 

33 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za poslovanje in upravljanje 

333 Posredniki/posrednice za poslovne storitve ipd. 

3332 Organizatorji/organizatorke konferenc in dogodkov  
Organizator kongresov  
Organizator kulturno-razvedrilnih prireditev in dogodkov  
Organizator sejmov  
Organizator športno-rekreacijskih prireditev in dogodkov  
Organizator turističnih prireditev in dogodkov  
Organizator velneške dejavnosti   
Organizator wellness storitev  
Organizator za potovanja  
Vodja turistično informacijskega centra 

34 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za pravne zadeve, socialno delo, šport, kulturo, 
umetnost ipd. 

3434 Glavni kuharji/glavne kuharice ipd.  
Glavni kuhar  
Gostinski poslovodja  
Vodja cateringa  
Vodja kuhinje 

3435 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za kulturne, razvedrilne in umetniške 
dejavnosti ter kulinariko, d. n.  
Turistični animator 

421  Uradniki/uradnice za denarno in podobno poslovanje 

4212 Sprejemalci/sprejemalke stav, krupjeji/krupjejke ipd.  
Blagajnik v igralnici  
Delilec kart  
Inšpektor iger na igralnih mizah  
Kontrolor iger na igralnih mizah  
Krupje  
Operater na igralnih avtomatih  
Organizator igre na elektronskih ruletah  
Sprejemalec stav  
Videokontrolor v igralnicah  
Vodja igralne mize 

422 Uradniki/uradnice v turističnih in potovalnih agencijah, receptorji/receptorke, 
telefonisti/telefonistke ipd. 

4221 Referenti/referentke v turističnih in potovalnih agencijah  
Posredovalec turističnih in prometnih informacij  
Prodajalec turističnih aranžmajev  
Referent za organizacijo potovanj  
Referent za prodajo voznih kart  
Turistični informator 
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4224 Hotelski receptorji/hotelske receptorke  
Hotelski receptor  
Vodja recepcije v hotelu 

4226 Receptorji/receptorke (razen v hotelu)  
Receptor v wellness centru 

4229 Uradniki/uradnice v turističnih in potovalnih agencijah, receptorji/receptorke, 

telefonisti/telefonistke ipd., d. n.  
Informator 

511 Stevardi/stevardese, sprevodniki/sprevodnice in vodniki/vodnice 

5111 Stevardi/stevardese ipd.  
Stevard na ladji  
Stevard na letališču  
Stevard na letalu  
Stevard na vlaku 

5112 Sprevodniki/sprevodnice  
Sprevodnik žičnice 

5113 Vodniki/vodnice  
Regijski vodnik  
Turistični spremljevalec  
Turistični vodnik 

512 Kuharji/kuharice 

5120 Kuharji/kuharice  
Dietni kuhar  
Kuhar  
Pripravljavec jedi pred gosti  

513 Natakarji/natakarice ipd. 

5131 Natakarji/natakarice  
Glavni natakar  
Natakar  
Natakarski pomočnik  
Servirec  
Sommelier  
Sommelier za sire   
Svetovalec sirov  
Vinski svetovalec  
Vodja strežbe 

5132 Točaji/točajke  
Barman  
Mešalec pijač  
Točaj 

515 Poklici za gospodinjska dela, hišniki/hišnice 

5151 Delovodje v dejavnosti čiščenja in za gospodinjstvo v uradih, hotelih in drugih ustanovah  
Gostinski gospodinjec  
Hotelski gospodinjec  
Hotelski poslovodja  
Nadzornik hotelskih sob  
Oskrbnik koče, planinskega doma 

516 Drugi poklici za osebne storitve 

5169 Drugi poklici za osebne storitve, d. n.  
Gostitelj  
Hostesa 

9 POKLICI ZA PREPROSTA DELA 

91 Čistilci/čistilke, pralci/pralke, gospodinjski pomočniki/gospodinjske pomočnice ipd. 
911 Čistilci in gospodinjski pomočniki/čistilke in gospodinjske pomočnice ipd. 
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9112 Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki/čistilke, strežnice in gospodinjske pomočnice 
ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah  
Sobar 

941 Pomočniki/pomočnice za pripravo hrane 

9411 Pripravljavci/pripravljavke hitre hrane  
Kuhar hitre hrane  
Picopek  
Pripravljalec bureka  
Pripravljalec hitre hrane  
Pripravljalec kebaba 

9412 Kuhinjski pomočniki/kuhinjske pomočnice  
Gostinski pomočnik  
Kuhinjski pomočnik (ne na domu)  
Pomivalec posode  
Pomočnik v kuhinji 

96 Delavci/delavke za preprosta komunalna dela ipd. 

962 Drugi delavci/druge delavke za preprosta dela 

9621 Kurirji/kurirke, dostavljavci/dostavljavke ipd.  
Hotelski nosač  
Kurir  
Liftboy  
Postrešček 

9623 Odčitovalci/odčitovalke števcev in oskrbovalci/oskrbovalke prodajnih in igralnih 
avtomatov  
Chiper  
Oskrbovalec prodajnih in igralnih avtomatov  
Urejevalec žetonov v igralnicah 

9629 Drugi delavci za preprosta dela, d. n.  
Strežnik na žičniški napravi 

Vir: Uredba o Standardni klasifikaciji poklicev 2008 

Pri izboru poklicev v gostinstvu in turizmu smo privzeli izhodišče, da so to tisti poklici, katerih delo 

pomeni opravljanje del in nalog v dejavnostih, ki so neposredno povezani z gostinstvom in 

turizmom ter v dejavnostih, ki so z njima sicer posredno povezani, vendar pomembno prispevajo 

k oblikovanju ponudbe turističnih storitev na destinaciji. To izhodišče smo kombinirali s pojasnili 
k posameznim enotam področnih poklicev, ki so zajeti v dokumentu Metodološka pojasnila k SKP-

08. Tako smo na primer v pregled zajeli poklic kot je »upravljalec smučarske žičnice«, ne pa tudi 
poklic »upravljalec žičnice«, ali pa poklic »stevard na letalu«, ne pa tudi na primer poklic »voznik 
taksija«. Prav tako smo na primer v enoti področnih poklicev »9112 Čistilci, strežniki in 
gospodinjski pomočniki ipd. v uradih hotelih in drugih ustanovah« v kodirnem sistemu izbrali 

poklic »sobarica«, ki je značilen poklic v hotelirstvu, nismo pa zajeli poklica »čistilec vlakov«, saj 
vlak ni transportno sredstvo, ki bi se ga uporabljalo izključno v turistične namene. Smo pa v 
pregled zajeli tudi poklice, kjer se opis del za poklic mestoma ujema z opravljanjem gostinskih 

oziroma turističnih storitev, eden izmed takih je poklic »postrešček«. 

Uporaba kodirnega sistema SKP-08 nam je omogočila pripraviti natančnejši in bolj sistematičen 
pregled poklicev v gostinstvu in turizmu v Republiki Sloveniji. 
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3.2 Analiza poklicnih standardov in nacionalnih poklicnih klasifikacij za 

področje gostinstva in turizma 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kateri izmed identificiranih poklicev v tabeli 3.1 imajo pripravljen 

nacionalni poklicni standard, v nadaljevanju pa tudi, ali ima posamezni poklicni standard 

spremljajočo nacionalno poklicno klasifikacijo. Namen takšne preučitve je v pripravi celovitih 
podlag za identifikacijo potrebnih znanj, sposobnosti in veščin, ki jih ugotavljamo v nadaljevanju. 

V tem sklopu smo uporabili metodo zbiranja in metodo kvalitativne analize sekundarnih 

podatkov. Podatke o poklicnih standardih (v nadaljevanju PS) smo pridobili na uradni spletni 

strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije (http://www.nrpslo.org/), 

in sicer s pomočjo iskalnika po bazi katalogov strokovnih znanj in spretnosti. Podatke o 
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (v nadaljevanju NPK) smo pridobili na uradni spletni strani 

Nacionalna poklicna kvalifikacija (http://www.npk.si/domov/), tudi v tem primeru smo si 

pomagali z iskalnikom po katalogih NPK, ki so dostopni v zavihku NPK katalogi. 

Poklicni standard predstavlja vezni člen med trgom dela in izobraževanjem na eni strani ter 
razvojem katalogov strokovnih znanj in spretnosti (NPK) na drugi. Slednji predstavljajo podlage 

za postopke preverjanja in potrjevanja neformalno pridobljenega znanja. Oboji predstavljajo 

osnovo, izhodišče za definiranje izobraževalnih standardov na določenem poklicnem področju. 
Center RS za poklicno izobraževanje je z razvojem prvih poklicnih standardov začel ob prelomu 
tisočletja, sedaj jih ima razvitih skoraj 600 (Poklicni standardi in nacionalne poklicne kvalifikacije, 
2013). Zaradi družbenih in tehnoloških sprememb, ki se zrcalijo tudi v spremembah na trgu delu 
pripravlja tudi njihove revizije oziroma pripravlja nove. Kot poudarjajo avtorji (Poklicni standardi 

in nacionalne poklicne kvalifikacije, 2013), se je potrebno pri tem oddaljiti od podrobnega 

opisovanja del in nalog in raje poskrbeti za popis delovnih in poslovnih procesov, saj urejeni na 

tak način pomenijo temeljno podlago za oblikovanje kompetenc, ki naj bi ga zaposleni v 
določenem poklicu imel. 

Poklicni standard je instrument, ki določa vsebino poklicne kvalifikacije na določeni ravni 
zahtevnosti del ter potrebna znanja, spretnosti in poklicne kompetence. Na njegovi osnovi so 

oblikovani izobraževalni programi za poklicno, strokovno in višje strokovno izobraževanje v 

Republiki Sloveniji, vzporedno z njimi tudi katalogi znanj za NPK ter so obenem tudi temeljni 

dokument za opravljanje izpitov in preverjanje znanja v okviru pridobitve NPK (Poklicni standardi 

in nacionalne poklicne kvalifikacije, 2013). 

Zato smo z namenom identifikacije ključnih kompetenc posameznega poklica preverili bazo 
podatkov o poklicnih standardih, pri čemer smo zasledovali dva cilja. Prvič: identificirali smo 
obstoj posameznega poklicnega standarda oziroma NPK glede na identificirane poklice po 

klasifikaciji dejavnosti, drugič pa smo izpisali opredelitve ključnih del pri posameznem poklicnem 
standardu. Slednje nam služi kot priprava za raziskavo v drugem delovnem sklopu. 

Obstoj posameznih PS in NPK v primerjavi z identificiranimi poklici po Standardni klasifikaciji 

poklicev SPK-08 prikazujemo v Tabeli 3.2. Pridobljene podatke prikazujemo tako, da jih 

primerjamo po poklicih znotraj posameznih enot področij poklicev (poudarjen tisk). Ugotavljamo, 
da se pojavlja pomemben razkorak med številom identificiranih poklicev, PS in NPK, pri čemer je 
NPK-jev nekaj manj, kar je razumljivo, saj so PS podlaga za razvoj NPK. Vendar pa lahko ugotovimo 

http://www.nrpslo.org/
http://www.npk.si/domov/
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tudi, da obstajajo štirje PS in NPK, ki jih ne moremo povezati z nobenim izmed navedenih 
poklicev, in sicer so to: Svetovalec za destinacijski management, Pripravljalec jedi pred gosti, 

Pripravljalec restavracijskih sladic in Savnar. 

Tabela 3.2: Primerjava identificiranih poklicev, PS in NPK 

Kode Enote področij poklicev po SKP-8 Obstoj PS Obstoj NPK 

1 
ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI URADNIKI/VISOKE 

URADNICE,   

 
MENEDŽERJI/MENEDŽERKE 

  
14 Menedžerji/menedžerke v gostinstvu, trgovini in drugih 

storitvah 
  

141 Menedžerji/menedžerke v gostinstvu 
  

1411 Menedžerji/menedžerke v hotelirstvu 
  

 

Menedžer hotela 
Menedžer manjšega 
hotela 

Menedžer manjšega 
hotela 

 
Vodja hotela 

  

1412 
Menedžerji/menedžerke v restavracijah in podobnih 
gostinskih obratih 

  

 

Food & beverage manager 
Menedžer za področje 
hrane in pijač 

Menedžer za področje 
hrane in pijač 

 
Gostilničar 

  

 
Menedžer restavracije 

  

 
Vodja gostinskega lokala 

  

 
Vodja lokala za strežbo pijač in napitkov 

  

 
Vodja restavracije 

  

 
Vodja v gostinstvu 

  
143 Menedžerji/menedžerke v drugih storitvah 

  
1432 Menedžerji/menedžerke turističnih in potovalnih agencij 

  

 
Direktor lokalne turistične organizacije 

  

 
Direktor turistične agencije 

  

 
Direktor zavoda za turizem 

  

 

Menedžer turistične agencije 
Menedžer turistične 
agencije 

Menedžer turistične 
agencije 

 
Menedžer za storitve turističnih in potovalnih agencij 

  

 
Upravnik kampa 

  

 
Vodja turistične agencije 

  
24 Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje in upravljanje 

  
243 Strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo, trženje in odnose z 

javnostmi 
  

2435 Strokovnjaki/strokovnjakinje za razvoj in prodajo turističnih 
produktov 

  

 
Razvijalec turističnih produktov 

  

 
Svetovalec za prodajo turističnih produktov 

  

 
Svetovalec za razvoj turističnih produktov 

  

 
Svetovalec za turizem 

  
33 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za poslovanje in 

upravljanje 
  

333 Posredniki/posrednice za poslovne storitve ipd. 
  

3332 Organizatorji/organizatorke konferenc in dogodkov 
  

 

Organizator kongresov 
Organizator 

kongresnih prireditev 

Organizator 

kongresnih prireditev 

 
Organizator kulturno-razvedrilnih prireditev in dogodkov 

  

 
Organizator sejmov 
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Organizator športno-rekreacijskih prireditev in dogodkov 

  

 
Organizator turističnih prireditev in dogodkov 

  

 

Organizator velneške dejavnosti  
Organizator velneške 
dejavnosti  

 
Organizator wellness storitev 

  

 
Organizator za potovanja 

  

 
Vodja turistično informacijskega centra 

  

34 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za pravne zadeve, 

socialno delo, šport, kulturo, umetnost ipd. 
 

 
3434 Glavni kuharji/glavne kuharice ipd. 

  

 
Glavni kuhar Kuharski mojster 

 

 
Gostinski poslovodja 

  

 
Vodja cateringa 

  

 
Vodja kuhinje 

  

3435 
Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za kulturne, 

razvedrilne in umetniške dejavnosti ter kulinariko, d. n.   

 
Turistični animator Turistični animator Turistični animator 

421 Uradniki/uradnice za denarno in podobno poslovanje 
  

4212 Sprejemalci/sprejemalke stav, krupjeji/krupjejke ipd. 
  

 
Blagajnik v igralnici Blagajnik v igralnici Blagajnik v igralnici 

 
Delilec kart 

  

 
Inšpektor iger na igralnih mizah 

  

 
Kontrolor iger na igralnih mizah 

  

 
Krupje Krupje Krupje 

 

Operater na igralnih avtomatih 
Operater na igralnih 

avtomatih 

Operater na igralnih 

avtomatih 

 
Organizator igre na elektronskih ruletah 

  

 
Sprejemalec stav 

  

 
Videokontrolor v igralnicah 

  

 
Vodja igralne mize 

  

422 
Uradniki/uradnice v turističnih in potovalnih agencijah, 
receptorji/receptorke, telefonisti/telefonistke ipd. 

 

 
4221 Referenti/referentke v turističnih in potovalnih agencijah 

  

 
Posredovalec turističnih in prometnih informacij 

  

 

Prodajalec turističnih aranžmajev 
Prodajalec turističnih 
storitev  

 
Referent za organizacijo potovanj 

  

 
Referent za prodajo voznih kart 

  

 
Turistični informator Turistični informator Turistični informator 

4224 Hotelski receptorji/hotelske receptorke 
  

 
Hotelski receptor Receptor 

 

 

Vodja recepcije v hotelu Vodja hotelske 

recepcije 

Vodja hotelske 

recepcije 

4226 Receptorji/receptorke (razen v hotelu) 
  

 
Receptor v wellness centru 

  

4229 
Uradniki/uradnice v turističnih in potovalnih agencijah, 
receptorji/receptorke, telefonisti/telefonistke ipd., d. n.  

 

 
Informator 

  
511 Stevardi/stevardese, sprevodniki/sprevodnice in 

vodniki/vodnice 
  

5111 Stevardi/stevardese ipd. 
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Stevard na ladji 

  

 
Stevard na letališču 

  

 
Stevard na letalu 

  

 
Stevard na vlaku 

  
5112 Sprevodniki/sprevodnice 

  

 
Sprevodnik žičnice 

  
5113 Vodniki/vodnice 

  

 
Regijski vodnik 

  

 
Turistični spremljevalec 

  

 
Turistični vodnik 

  
512 Kuharji/kuharice 

  
5120 Kuharji/kuharice 

  

 
Dietni kuhar Dietni kuhar-pretekel Dietni kuhar 

 
Kuhar Kuhar 

 

 
Pripravljavec jedi pred gosti  Kuhar pred gosti Kuhar pred gosti 

513 Natakarji/natakarice ipd. 
  

5131 Natakarji/natakarice 
  

 
Glavni natakar Mojster strežbe 

 

 
Natakar Natakar 

 

 
Natakarski pomočnik Pomočnik natakarja Pomočnik natakarja 

 
Servirec 

  

 

Sommelier 
Sommelier – Vinski 

svetovalec 

Sommelier – Vinski 

svetovalec 

 
Sommelier za sire  sommelier za sire sommelier za sire 

 
Svetovalec sirov Svetovalec sirov 

 

 
Vinski svetovalec 

  

 
Vodja strežbe Mojster strežbe 

 
5132 Točaji/točajke 

  

 
Barman Barman Barman 

 
Mešalec pijač 

  

 
Točaj 

  
515 Poklici za gospodinjska dela, hišniki/hišnice 

  

5151 
Delovodje v dejavnosti čiščenja in za gospodinjstvo v uradih, 
hotelih in drugih ustanovah  

 

 
Gostinski gospodinjec 

  

 
Hotelski gospodinjec Hotelski gospodinjec 

 

 
Hotelski poslovodja 

  

 
Nadzornik hotelskih sob Nadzornik sob Nadzornik sob 

 

Oskrbnik koče, planinskega doma 
Oskrbnik in 

Pomočnik oskrbnika 

Oskrbnik in 

Pomočnik oskrbnika 

516 Drugi poklici za osebne storitve 
  

5169 Drugi poklici za osebne storitve, d. n. 
  

 
Gostitelj 

  

 
Hostesa 

  
9 POKLICI ZA PREPROSTA DELA 

  
91 Čistilci/čistilke, pralci/pralke, gospodinjski 

pomočniki/gospodinjske pomočnice ipd. 
 

 

911 Čistilci in gospodinjski pomočniki/čistilke in gospodinjske 
pomočnice ipd.   
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9112 

Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki/čistilke, strežnice 
in gospodinjske pomočnice ipd. v uradih, hotelih in drugih 
ustanovah   

 
Sobar Sobar Sobar 

  
Pomočnik čistilca Pomočnik čistilca 

941 Pomočniki/pomočnice za pripravo hrane 
  

9411 Pripravljavci/pripravljavke hitre hrane 
  

 
Kuhar hitre hrane 

  

 
Picopek Picopek Picopek 

 
Pripravljalec bureka 

  

 
Pripravljalec hitre hrane 

  

 
Pripravljalec kebaba 

  
9412 Kuhinjski pomočniki/kuhinjske pomočnice 

  

 
Gostinski pomočnik 

  

 
Kuhinjski pomočnik (ne na domu) Pomočnik kuharja Pomočnik kuharja 

 
Pomivalec posode 

  

 
Pomočnik v kuhinji 

  
96 Delavci/delavke za preprosta komunalna dela ipd. 

  
962 Drugi delavci/druge delavke za preprosta dela 

  
9621 Kurirji/kurirke, dostavljavci/dostavljavke ipd. 

  

 
Hotelski nosač 

  

 
Kurir 

  

 
Liftboy 

  

 
Postrešček Postrešček Postrešček 

9623 
Odčitovalci/odčitovalke števcev in oskrbovalci/oskrbovalke 

prodajnih in igralnih avtomatov  

 

 
Chiper 

  

 
Oskrbovalec prodajnih in igralnih avtomatov 

  

 
Urejevalec žetonov v igralnicah 

  
9629 Drugi delavci za preprosta dela, d. n. 

  

 
Strežnik na žičniški napravi 

  
    

  
PS NPK 

 

NI RAZPOREJENO 

Svetovalec za 

destinacijski 

management 

Svetovalec za 

destinacijski 

management 

 

Pripravljalec jedi pred 

gosti 

Pripravljalec jedi pred 

gosti 

 

Pripravljalec 

restavracijskih sladic 

Pripravljalec 

restavracijskih sladic 

 
Savnar Savnar 

Ob identifikaciji PS in NPK smo za potrebe nadaljnje analize oblikovali novo podatkovno zbirko, v 

kateri smo sistematično uredili in shranili opise ključnih del po posameznih poklicnih standardih. 
Zanje smo se odločili zato, ker predstavljajo izhodišče za oblikovanje NPK in kot taki vsebujejo 

širši nabor informacij o kompetencah po posameznem poklicu. 

V postopku zbiranja in kodiranja informacij smo odločili, da pri posameznem PS zbiramo 
informacije po sistemu Ključna dela in ne Spretnosti in znanja. Ta koda namreč zelo podrobno 
opisuje posamezno delo, zato se pojavi preveč podvajanj informacij. Tako smo za izhodišče 
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privzeli, da koda Ključna dela dobro opiše in predstavi ključna znanja in spretnosti, ki jih mora 
obvladati posameznik znotraj izbranega poklica, kar nam predstavlja okvir za analizo kompetenc 

poklicev v gostinstvu in turizmu. Takšna metodološka odločitev je tudi v skladu z metodološkimi 
pojasnili v okviru Standardne klasifikacije poklicev SKP-08 v zvezi s konceptom dela, ki pomeni 

skupek nalog in dolžnosti, ki jih opravlja zaposlena oseba. 

3.3 Analiza variacij poklicev in grozdenje poklicev 

Za namen analize sistematiziranih poklicev v izbranih turističnih organizacijah smo za potrebe 
oblikovanja ožjega nabora skupin organizacij, ki bi prišle v poštev za sodelovanje v tem delu 
raziskave, in zaradi preglednejše predstavitve podatkov z metodo grozdenja posamezne poklice 
združevali v večje pomenske skupine. Temeljna značilnost turizma je njegova storitvena 
naravnanost, povezanost posameznih storitev pri oblikovanju/kreiranju turističnega proizvoda 
(ne glede na stopnjo povezanosti storitev) ter s tem njegova multidisciplinarnost. Zato je 

prvenstveno smiselno zaradi učinkovitejše identifikacije najprej določiti omejitve in okvirje za 
iskanje podatkov, kar pomeni določiti tiste dejavnosti v turizmu, znotraj katerih se bo iskalo 
podatke ter dejavnosti, znotraj katerih se teh ne bo iskalo. 

Pri določanju dejavnosti se je izkustveno izhajalo iz poznavanja osnovnih procesov in delovnih 
operacij v turizmu. Izhodiščni kriterij za določanje dejavnosti je vključenost, povezanost 
dejavnosti pri oblikovanju temeljne turistične ponudbe, torej je primarna dejavnost subjektov 
vezana na dejavnost turizma, s tem pa tudi določa primarno naravo dejavnosti in oblikovanja 
turistične ponudbe na turistični destinaciji. 

Posamezne poklice smo med seboj združevali v skupine z uporabo deduktivne metode po 
principu podobnosti med njimi in po principu temeljnega vsebinskega poklicnega področja. Na ta 
način smo oblikovali pet izhodiščnih skupin dejavnosti poklicev v gostinstvu in turizmu, ki smo jim 

pripisali ključne poklice. Izhodiščne skupine dejavnosti poklicev predstavljajo temeljna vsebinska 
področja dela v gostinstvu in turizmu, ki oblikujejo ponudbo gostinskih in turističnih storitev na 

destinaciji. Ključni poklici predstavljajo glavne skupine poklicev znotraj posameznih dejavnosti. 
Na ta način smo zreducirali množico poklicev na 15 skupin ključnih poklicev, ki jih prikazujemo v 

Tabeli 3.3. 

Identificirane so bile naslednje izhodiščne skupine dejavnosti v turizmu: 

1. Nastanitvena dejavnost - Hotelirstvo (indentifikator HTL): primarna dejavnost vezana na 

ponudbo nastanitev, pogosto jo imenujemo kar hotelirstvo. 

2. Dejavnost turističnih agencij in tour operatorjev – Turistične agencije (identifikator TA): 

primarna dejavnost vezana na oblikovanje, posredovanje turističnih aranžmajev in s tem 

povezanih aktivnosti. 

3. Destination Management Organizations (identifikator DMO): primarna dejavnost vezana 

na organizacijo, povezovanje deležnikov na turistični destinaciji ter skrb za trženje 
turistične ponudbe, to so npr. turistična združenja in turistične organizacije na vseh 

ravneh, TIC-i). 

4. Gostinstvo – Področje hrane in pijač (identifikator F&B): primarna dejavnost vezana na 

ponudbo jedi in pijač. 
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5. Področje doživetij v turizmu (identifikator DT): to so dejavnosti, ki oblikujejo doživetja in 
dopolnjujoče sodelujejo pri oblikovanju osnovnega turističnega proizvoda na turistični 
destinaciji. Znotraj skupine so za namene raziskave določene naslednje glavne skupine: 

• prireditve,  

• zdravilišča (pri čemer se v nadaljevanju raziskave ne bo indentificiralo poklicev, saj so 
v zdraviliški dejavnosti poklici, neposredno povezani z oblikovanjem turistične 
ponudbe, zajeti večinoma pod HTL in F&B), 

• igralništvo,  
• vodniška dejavnost – turistični vodniki, 
• animacija. 

Ob identifikaciji izhodiščnih skupin dejavnosti smo oblikovali tudi stališče do tako imenovanih 
podpornih dejavnosti v turizmu. Slednje razumemo kot tiste dejavnosti, katerih osnovna 

dejavnost ni neposredno ustvarjanje / kreiranje turističnega proizvoda. Te dejavnosti so tiste, ki 
so posredno vključene v izvajanje turistične ponudbe, turistični ponudnik jih sicer potrebuje za 
realizacijo turističnega produkta in s tem ponudbe. V to skupino na primer spadajo prevozne 

storitve: turistična agencija potrebuje avtobusno podjetje za izvedbo turističnega potovalnega 
aranžmaja, vendar pa to avtobusno podjetje ne sodeluje neposredno pri oblikovanju potovalnega 
aranžmaja (turističnega produkta). V kolikor pa bi avtobusno podjetje samo oblikovalo potovalni 

aranžma, bi ga šteli v dejavnost TA. 

Tabela 3.3: Grozdenje poklicev in izhodiščne skupine poklicev 

Izhodiščna 
skupina 

dejavnosti 

Hotelirstvo 

(HTL) 

Turistične 
agencije 

(TA) 

DMO 

(destination 

marketing / 

management 

company) 

Področje 
Hrane in Pijač 

(F&B) 

Področje 
doživetij v 

turizmu 

(DT) 

Kl
ju

čn
i p

ok
lic

i 

receptor 

(recepcija) 

prodajno-

rezervacijski 

agent 

informator kuhar event manager 

hotelsko 

gospodinjstvo 

produktni vodja produktni vodja natakar krupje 

vodja hotela vodja TA  vodja 

gostinstva 

(vodja F&B) 

vodnik(i) 

animator(ji) 

skupaj 3 3 2 3 4 

Tako oblikovane skupine dejavnosti so tudi izhodišče za pridobivanje podatkov o sistematiziranih 
poklicih neposredno v podjetjih. Za vsak sklop smo namreč oblikovali nabor možnih podjetij, ki 
veljajo za najbolj značilne predstavnike na tak način opredeljenih dejavnosti. 

3.4 Analiza sistematiziranih poklicev v izbranih turističnih organizacijah 

Strateško ugotavljanje potreb po zaposlenih in načrtovanje zaposlovanja izvira iz razvojnih 
načrtov organizacije, splošne politike, politike zaposlovanja, ciljev, načrtov celostnega razvoja 
zaposlenih, strategije razvoja organizacije, smernic in podobno. Načrtovanje zaposlovanja pa je 
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tudi odvisno od stopnje fluktuacije v organizaciji, od mobilnosti zaposlenih in podobno. Vsekakor 

je pa načrtovanje odvisno od uspešnosti in rasti organizacije (Mihalič, 2006, str. 152). Planiranje 
kadrov je miselni proces, ki se pojavi ob postavljanju bodoče smeri razvoja in poslovanja podjetja. 
Miselni proces se pretvori v proces sprejemanja odločitev in pomeni sistematično odločanje o 
bodočih potrebah po kadrih glede na postavljene cilje podjetja (Florjančič, 1998, str. 32). 

Sistematizacija delovnih mest je eden najpomembnejših notranjih organizacijskih sistemov v 
posameznem podjetju. Po določilih Zakona o delovnih razmerjih je obvezen splošni organizacijski 
interni akt za vsakega delodajalca, ki ima zaposlenih več kot 10 delavcev (drugi odstavek 22. člena 
ZDR-1). Kot organizacijski akt tako sistematizacija delovnih mest reflektira organizacijsko 

strukturo podjetja in potrebo organizacije po splošnih in specifičnih kompetencah na sistemsko 
določenih delovnih mestih in s tem povezano ravnjo izobrazbe zaposlenih ter odraža 
organizacijske cilje in strateško naravnanost podjetij na področju kadrovanja. Ker je 
sistematizacija delovnih mest opredeljena kot notranji organizacijski akt podjetij, je delež javno 
dostopnih podatkov o sistematizaciji delovnih mest v slovenskih turističnih podjetjih zelo nizek 
(manj kot 5 %). Zato smo na tem mestu naleteli na dobršen izziv, saj je dogovarjanje z 
organizacijami v turizmu potekalo sicer intenzivno, vendar pa je bilo pridobivanje podatkov 

precej počasnejše, kot smo načrtovali. Za potrebe raziskave smo uspeli pridobiti sistematizacijske 
akte nekaterih večjih turističnih podjetij v Sloveniji, katerih podatke zaradi etičnosti raziskovanja 
na eni strani, na drugi pa zaradi zakonodajne zahteve o interni naravi akta, prikazujemo združeno 
v anonimizirani obliki. Zato smo v nadaljnje raziskovanje vključili uporabo strukturiranih 
intervjujev z izbranimi managerji slovenskih turističnih podjetij, kar je prikazano v nadaljevanju. 

Na podlagi zbranih sekundarnih virov smo z metodo komparacije analizirali tri skupine podatkov, 

in sicer podatek o področjih poklicev, stopnji strokovne izobrazbe in znanjih, ki se jih pričakuje ob 
zasedbi sistematiziranega delovnega mesta.  

Rezultati analize sistematiziranih delovnih mest so na eni strani pregled nad pričakovanimi znanji 
zaposlenih v turizmu na sploh in zahtevano stopnjo izobrazbe za posamično delovno mesto, po 
drugi strani pa pričakovanja delodajalcev glede zahtevnosti in obsega splošnih in specifičnih 
kompetenc zaposlenih. 

Prva ugotovitev je zagotovo ta, da vsako podjetje sistematizira delovna mesta na svoj način ter 
smiselno glede na potrebe in strateške cilje, saj se poimenovanja med podjetji razlikujejo. To 
pomeni, da ne moremo govoriti o enotnem modelu definiranja delovnih mest v slovenskih 

podjetjih, čeprav gre pogosto za enaka delovna mesta (npr. vodja recepcije). 

Opazimo lahko tudi, da obstaja razkorak med sistematiziranimi poklici v gospodarstvu in poklici, 

opredeljenimi v Standardni klasifikaciji poklicev SKP-8. Prav tako je zaznati razlike med 

kompetencami zaposlenih, ki jih najdemo v sistematizacijah ter opisanimi ključnimi deli in 
kompetencami znotraj posamičnih poklicnih standardov. 

Druga ugotovitev izhaja iz analize opisov primerljivih delovnih mest, zahtevane stopnje strokovne 

izobrazbe ter zahtevami glede znanja in kompetenc, ki naj bi jih imel zaposleni na določenem 
delovnem mestu. Ta kaže na nesorazmerja med stopnjo izobrazbe in organizacijsko ravnijo 
posameznih delovnih mest, predvsem pri delovnih mestih srednjega managementa. Gre na 

primer za delovna mesta vodja rezervacij, vodja konferenčnih dejavnosti, marketinga in podobno, 
kjer se kljub vodenju specifičnega področja pričakuje srednješolsko (peto) stopnjo izobrazbe. 
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Tretja ugotovitev izhaja iz vsebine pričakovanih znanj in zahtevane smeri opravljenega šolanja za 
področje poklica, kjer se pričakuje specifična znanja s turističnega področja. Pri tem gre opaziti 
relativno dobro zastopanost gostinsko – turističnih vsebin na ravni delovnih mest od tretje do 
vključno pete stopnje izobrazbe, medtem ko se pri višji stopnji izobrazbe pričakuje predvsem 
znanja s področja ekonomske stroke, čeprav gre za delovna mesta, kjer se pričakuje delovanje in 
poznavanje turističnih vsebin. 

Priporočila, ki izhajajo iz ugotovitev, gredo v smeri povečevanja razumevanja nujnosti opredelitve 
zahtevnosti področja poklica in zanj pričakovanih kompetenc, predvsem tistih, ki zahtevajo 
kompleksnejša in bolj specifična znanja. Vodje posameznih delovnih področij so pomemben 
povezovalni člen med vršnim managementom in manj zahtevnimi področji poklicev, zanje se 
pričakuje organizacijske in specifične kompetence ter odgovornost za vodenje področja. 
Zagotovo se kar nekaj specifičnih znanj lahko pridobi v sekundarnem izobraževanju, vendar pa je 
v luči zagotavljanja kompetentnega vodenja (pod)področja potrebno imeti kompetence, ki jih 
razvija terciarno izobraževanje na področju turizma, še posebej v visokošolskih strokovnih 
programih, ki jih zaposlovalci morda še ne prepoznavajo v zadostni meri. Zagotovo sistematizacije 

delovnih mest nudijo organizacijam managerski okvir za strateško upravljanje s kadri, vendar pa 
so pri tem v ospredju večja podjetja, ki vlagajo precejšnje napore v razvoj zaposlenih, medtem ko 
manjša ostajajo pri tem v ozadju in so zato lahko pogosto razumljene kot birokratski pripomoček. 
V tem smislu bi veljalo v prihodnosti razmišljati o bolj sistemskem pristopu pri določanju poklicev, 
pričakovanih kompetenc in stopnji izobrazbe, ki bi sicer zahteval drugačne finančne rešitve za 
zagotavljanje dolgoročne konkurenčne naravnanosti znanja in turističnih poklicev v Sloveniji. V 
nasprotnem primeru bo zagotavljanje perspektivnih mladih kadrov v turizmu zašlo v stransko 
ulico. 

Vprašanja, ki se zastavljajo ob primerjalnih ugotovitvah gredo v smeri, kakšna je in bo usoda 

turističnih poklicev v Sloveniji v luči zagotavljanja razvoja turizma in napredka zaposlenih, kakšna 
naj bo nadaljnja pot izobraževalnih sistemov na področju turizma v Sloveniji in navsezadnje, 
kakšen bo, če sploh, razvoj managementa človeških virov v slovenskem turističnem 
gospodarstvu. To se na nek način sklada z ugotovitvijo ene izmed predhodnih študij Lebe idr. 
(2009) o neusklajenosti izobraževalne vertikale. V Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 
2017–2021 so na področju kadrov predstavljeni nekateri predlogi, ki pa nujno potrebujejo tudi 

razumevanje na strani gospodarstva. Ugotovitev primerjalne analize nas napeljuje tudi na 

razmišljanje o nujnosti razumevanja in priznanja vrednosti poklicev v turizmu ter pričakovanih in 
zahtevanih kompetenc zaposlenih v turističnem gospodarstvu s ciljem večjega priznanja in 
spoštovanja turističnih poklicev, ki morajo voditi v primernejše nagrajevanje zaposlenih. Še toliko 
bolj aktualno je takšno zavedanje, če upoštevamo prispevek turističnega gospodarstva v 

nacionalno ekonomijo.  
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4 TURISTIČNA PODJETJA IN MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV: 
STANJE V SLOVENIJI 

Slovenska turistična podjetja so v veliki večini majhna podjetja po vseh merilih, kar seveda 
pomeni, da pogosto sploh nimajo svojih lastnih kadrovskih služb. To ne pomeni, da se s svojimi 
kadri ne ukvarjajo; nikakor številna podjetja se zelo dobro zavedajo pomena svojih kadrov, zato 

vanje veliko vlagajo, vprašanje, ki pa se poraja je kako strateško so ti napori zastavljeni. Na drugi 
strani imamo nekaj večjih turističnih podjetji, ki imajo področje kadrovskega managementa bolj 
sistematično razvito, skrbijo za redno spremljanje stanja na področju managementa človeških 
virov. Tudi tukaj se še vedno odpira vprašanje, kako strateško je nadalje upravljanje s človeškimi 
viri. Na tem mestu moramo omeniti raziskavo, ki so jo pravili Lebe idr. (2009), v kateri so postavili 

konkreten predlog sodobnega modela upravljanja s človeškimi viri za področje turizma. 
Vsebinsko zaokrožen dokument tako ponuja smiseln pristop k upravljanju s človeškimi viri, ki bi 
v tej fazi potreboval le osvežitev v kontekstu novih spoznanj zadnjega desetletja. Nikakor pa 

predlog, ki so ga pripravili Lebe idr. (2009) ni preživet, v njem še danes lahko najdemo številne 
predloge, ki so nemudoma uporabni in bi pomagali k povišanju kakovosti managementa človeških 
virov v Slovenskem turizmu.  

Odgovor na vprašanje, zakaj je stanje na področju managementa človeških virov v Sloveniji 
takšno, kot je, je mogoče iskati skozi več perspektiv. Prva perspektiva je vezana na strukturo 
organizacije, ki opredeljuje delovanje le-te. Organizacijske strukture nam pomagajo razumeti 

kako je organizacija oblikovana, a hkrati ponujajo tudi širši vpogled na delovanje organizacije. 
Tako iz organizacijske strukture ni mogoče razbrati le pozicije posameznika znotraj oddelka ali 
organizacije ampak tudi odnose med posamezniki, torej kdo komu poroča, kod koga nadzira in 
podobno (Ranson, Hinings in Greenwood, 1980). Turizem na splošno in seveda s tem tudi 
slovenski turizem zaradi svoje raznolikosti dejavnosti tako zaznamujejo številne različne 
organizacijske strukture, ki pa jih ni mogoče direktno pripisati posameznemu segmentu turizma 
saj se sama struktura organizacije se z rastjo organizacije tudi spreminja, saj sledi delovanju 

organizacije.  

Najpogosteje organizacijske strukture vidimo skozi sistematizacije, saj gre za grafični prikaz 
strukture a je le ta opredeljena skozi: 

(a) Določila organizacijske strukture - Namen, poslanstvo in strategija organizacije so 

pomembni dejavniki njene strukture. Pomembni so tudi velikost, tehnologija in okolje 

organizacije. 

(b) Verigo poveljevanja - Nanaša se na razmerja poročanja v organizaciji. Ko ti odnosi v 
poročanju niso jasni, se pojavijo težave. 

Prvi korak pri razvoju strukture poslovanja organizacije je določitev delovne specializacije in 
razdelitve po oddelkih. Pri določitvi delovne specializacije govorimo o postopku razčlenitve 
dejavnosti, ki jih je potrebno opraviti na določenem delovnem mestu. Majhne organizacije imajo 
nizko stopnjo delovne specializacije, med tem, ko z rastjo organizacije postaja delo posameznika 

bolj specializirano. Ko govorimo o razdeljevanju po oddelkih dejansko govorimo o razporeditvi 

del v logično povezane enote. Poznamo več različnih osnov za razporeditev po oddelkih; 
funkcijska razporeditev (združevanje podobnih funkcij – trženje neglede na produkt), 
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produkcijska razporeditev (dela se razporejajo okoli produkta neglede na funkcijo), razporeditev 

glede na stranke (dela se razporejajo s fokusom na stranko, neglede na produkt ali funkcijo), 

razporeditev glede na proces (dela se povezujejo s procesom pri čemer so ostali dejavniki 

sekundarnega pomena), geografska razporeditev dela (dela so opredeljena glede na geografske 

značilnosti) in mešana struktura (Ebert, Griffin, Starke in Dracopoulos, 2020). 

V osnovi se organizacijske strukture najprej delijo na ploščate organizacije (ang. flat organization) 

in hierarhične organizacije (ang. hierarhical organizations ali tall organizations), to sta osnovni 
dve strukturi iz katerih se kasneje razvije večje število variacij prav glede razporeditev po 
oddelkih. Med nekaterimi pogostejšimi strukturami tako lahko najdemo funkcijsko strukturo, gre 
za strukturo, kjer so posamezniki in oddelki povezani glede na aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti 

za doseganje organizacijskih ciljev. Prav tako pogosta je tudi divizijska organizacijska struktura, ki 

je decentralizirana (posamezne funkcije organizirane decentralizirano na ravni proizvodnega 

programa ali panoge znotraj podjetja) (Lipičnik, 2005). Tako lahko govorimo o pol-avtonomnih 

enotah znotraj podjetja, ki skrbijo za posamezen program ali produkt, povezava je vidna le na 

ravni sodelovanja pri vstopu na posamezna tržišča ali pri oblikovanju splošnih smernic delovanja 
podjetja. Matrična organizacijska struktura predstavlja kompromis med funkcijsko in divizijsko 
organizacijsko strukturo, tako da na vertikalno strukturo položi horizontalno strukturo 
pristojnosti, vpliva in komunikacije (Dimovski, Penger, Škerlavaj, Rozman in Zupan, 2007). Ključna 
značilnost matrične strukture je njena decentraliziranost moči posameznika v strukturi, oblika pa 

jo naredi tudi izrazito prožno.  

Ob analizi javno dostopnih podatkov o sistematizaciji delovnih mest v Slovenskih turističnih 
podjetjih smo ugotovili, da je izjemno majhen delež (manj kot 5%) tistih, ki imajo svojo 
sistematizacijo tako ali drugače predstavljeno v svojih javno dostopnih dokumentih. Zato smo 

opravili vrsto strukturiranih intervjujev, kjer smo managerjem zastavili naslednja vprašanja: 

1. Na kakšen način je pri vas oblikovana struktura organizacije, je v ospredju produkt ali je 
v ospredju vsebina dela? 

2. Ali ste ob oblikovanju strukture razmišljali o procesu komunikacije in proces odločanja v 
organizaciji? 

3. Ali se je v zadnjih 10 letih struktura spremenila, v kolikor je odgovor da, prosimo 

pojasnite zakaj se je spremenila in kako? 

4. Kako vidite oblikovanje strukture organizacije v turizmu prihodnosti? 

Ugotovili smo, da so organizacije, kjer so produkti manj kompleksni in je mogoče, da ena sama 
oseba izvede celotno operacijo v ospredje postavili produkt, pri bolj kompleksnem delu so 

organizacije v ospredje postavile vsebino dela. Večina intervjuvanih ni poročala o sistematičnem 
razmisleku o procesu komunikacije in organizacije dela, ampak so to prepustili organski rasti 

podjetja – so pa ugotavljali, da pogosto na oboje vpliva prostorska zasnova delovnih mest. Pri 

tistih posameznikih, ki so poročali o spremembah v strukturi organizacije je bil vzrok za 
spremembo vedno isti, rast organizacije in števila zaposlenih. Pri zadnjem vprašanju pa so si bili 
intervjuvanci dokaj enotni, v prihodnosti bo po njihovem mnenju potrebna še večja 
prilagodljivost, nekateri celo že sedaj delno spreminjajo določene dele organizacije v mrežno 
strukturo delovanja.  
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V slovenskem turizmu se v večini primerov srečujemo s ploščatimi strukturami organizacije, kar 
je pravzaprav povezano z drugo perspektivo organizacije, njeno velikostjo. V Sloveniji daleč 
največji delež podjetji predstavljajo mikro in majhna podjetja (Stat.si, 2017), temu ni nič drugače 
v turizmu. Za ta podjetja je značilno, da zaradi svoje majhnosti ne zaposlujejo osebe, ki bi se 

sistematično ukvarjala le z managementom človeških virov. Ocene kažejo, da je smotrno zaposliti 
osebo z izključnim namenom dela na področju managementa človeških virov, ko ima podjetje 
nad 80 zaposlenih, na vsakih 80 do 120 zaposlenih pa bi naj velika podjetja imela vsaj eno osebo, 

ki je zaposlena izključno za delo na področju managementa človeških virov (Svetlik in sodelavci, 
2009). Tako lahko upravičeno vidimo, da večina slovenskih turističnih podjetji nima osebe, ki bi 
bila namensko zaposlena za upravljanje s človeškimi viri, pogosto so tako to naloge nekih skupnih 
služb podjetja, ki se ukvarjajo lahko s pravom, lahko z računovodstvom ali še čem drugim.  

To dejstvo nas privede še do tretje perspektive, ki pa je vezana na odnos do managementa 
človeških virov. V znanstveni in strokovni literaturi je mogoče najti celo kopico debat o tem kaj je 
management človeških virov in kaj je kadrovski management, ključna razlika je vidna v tem, da 
management človeških virov vidi posameznika kot dodano vrednot, med tem, ko je pogled 

kadrovskega managementa bolj računovodski, in posameznika v organizaciji obravnava kot 
strošek (Svetlik idr., 2009). Vprašanje zavedanja pomena pogleda na posameznika v organizaciji 
v kontekstu managementa človeških virov in ne v kontekstu kadrovskega managementa je nekaj 

s čimer bi se morale soočiti številne organizacije v Sloveniji ne le v turističnem sektorju temveč 
tudi širše. Odgovore za stanje je mogoče iskati v več smereh. Prva izmed teh smeri je zagotovo 
dejstvo, da prihaja po mnenju Lebe idr. (2009) do: »Nestimulativnega študijskega in s tem 
kariernega okolja predvsem neusklajena izobraževalna vertikala in s strani pristojnega 
ministrstva prenizko vrednotenje in nerazumevanje nujnosti izobraževanja poklicnih profilov z 
višješolsko izobrazbo za področje gostinstva.« Drugi razlog zagotovo vidimo v tem, da delodajalci 

pogosto ne znajo (ali želijo / ali nimajo časa) v času praktičnega usposabljanja podati mladim 
možnosti za pridobitev prepotrebnih praktičnih izkušenj. Tretji razlog je zagotovo tudi v tem, da 

mladi vidijo poklice v turizmu kot neprivlačne predvsem zaradi narave dela in tudi zaradi plačila. 
Zagotovo bi lahko vsakdo še našel kakšen razlog, ki privaja do trenutnega stanja.  

Vsekakor lahko trdimo, da delo Lebe idr. (2009) ter Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 

2017–2021, ki so jo naročili pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (2017) postavlja 
v ospredje številne dobre predloge za razvoj področja kadrovskega managementa v turističnem 
gospodarstvu Slovenije, a implementacija številnih teh predlogov bo mogoča šele takrat, ko bo 
tudi gospodarstvo prepoznalo njihove pozitivne učnike.  

Turistična panoga je ena najhitreje rastočih panog v svetu in Sloveniji. Slovenska turistična 
organizacija (2020) poroča, da so nastanitveni objekti v letu 2019 zabeležili več kot 6,2 milijona 
turističnih prihodov in 15,7 milijona turističnih prenočitev, kar pomeni za 5 % več prihodov in 0,5 
% več prenočitev kot v letu 2018. Tuji turisti so ustvarili dobrih 11 milijonov vseh turističnih 
prenočitev (72 % vseh) in 4,7 milijona prihodov (75,5 % vseh prihodov), kar je za 1,7 % več 
prenočitev in 6,3 % več prihodov kot v letu 2018. Domači turisti so ustvarili 4,4 milijona prenočitev 
in 1,5 milijona prihodov, kar pomeni za 2,5 % manj prenočitev in za 1,3 % več prihodov kot v letu 
2018. Turizem je v letu 2017 k slovenskemu bruto domačem proizvodu skupno prispeval 11,9 % 

in zaposloval 56.014 oz. 6,5 % delovno aktivnih prebivalcev (Slovenska turistična organizacija 
2018).  
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Skladno s tem tudi statistični podatki zaposlovalnega okolja kažejo, da se je število podjetij samo 
v gostinstvu kot področju dejavnosti povečalo s 149 podjetij leta 2008 na kar 302 podjetij v letu 
2016 (SURS, podatkovna baza SI- STAT). Skladno s tem se povečujejo tudi potrebe trga, o čemer 
priča naraščajoči trend prostih delovnih mest na področju gostinstva (ZRZS) v zadnjih leti: leta 
2015 smo beležili 4617 prijavljenih prostih delovnih mest, leta 2016 7007 prostih delovnih mest 
in leta 2017 7960 delovnih mest. 

Tudi napovedi UNWTO za nadaljnjo rast turizma kot gospodarske panoge so nadvse 

perspektivne. World Travel & Tourism Council (WTTC) je leta 2018 sestavil napovedi za razvoj 

turizma kot gospodarske panoge v posameznih državah. V svojih napovedih tako Sloveniji 
napoveduje, da bo turizem do leta 2028 predstavljal kar 14,5% bruto družbenega proizvoda, prav 
tako naj bi se v Sloveniji povišal celoten prispevek delovnih mest v turizmu (vključujoč indirektna 
delovna mesta) na 15,4%.3 

  

 
3 S COVID-19 pandemijo se te napovedi vse spreminjajo. Pričujoč dokument je nastal v obdobju pred COVID-19 

pandemijo, ki je pretresla globalni turizem.  
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5 ANALIZA PODATKOV O ZAPOSLJIVOSTI OSEB, KI SO KONČALE 
IZOBRAŽEVALNE PROGRAME S PODROČJA GOSTINSTVA IN 
TURIZMA 

Potrebe trga utemeljujemo v dejstvu, da je turistična panoga ena najhitreje rastočih panog v 
svetu in Sloveniji. Slovenska turistična organizacija (2018) poroča, da je bilo leto 2017 četrto 
zaporedno rekordno leto za slovenski turizem. Zabeležili smo več kot 12 in pol milijonov 

prenočitev, kar je 12,6 % več kot leta 2016, ter skoraj pet milijonov prihodov, kar predstavlja 14,6 

% rast glede na prejšnje leto. Močno je naraslo predvsem število prihodov in prenočitev tujih 
turistov. Velika rast se odraža tudi v gospodarskih kazalnikih, saj je turizem v letu 2017 k 

slovenskemu bruto domačem proizvodu skupno prispeval 11,9 % in zaposloval 56.014 oz. 6,5 % 
delovno aktivnih prebivalcev.  

Skladno s tem tudi statistični podatki zaposlovalnega okolja kažejo, da se je število podjetij samo 
v gostinstvu kot področju dejavnosti povečalo s 149 podjetij leta 2008 na kar 302 podjetij v letu 
2016 (SURS, podatkovna baza SI- STAT). Skladno s tem se povečujejo tudi potrebe trga, o čemer 
priča naraščajoči trend prostih delovnih mest na področju gostinstva (ZRZS) v zadnjih leti: leta 
2015 smo beležili 4617 prijavljenih prostih delovnih mest, leta 2016 7007 prostih delovnih mest 
in leta 2017 7960 delovnih mest. 

Tudi napovedi UNWTO za nadaljnjo rast turizma kot gospodarske panoge so nadvse 

perspektivne. World Travel & Tourism Council (WTTC) je leta 2018 sestavil napovedi za razvoj 

turizma kot gospodarske panoge v posameznih državah. V svojih napovedih tako Sloveniji 
napoveduje, da bo turizem do leta 2028 predstavljal kar 14,5% bruto družbenega proizvoda, prav 
tako naj bi se v Sloveniji povišal celoten prispevek delovnih mest v turizmu (vključujoč indirektna 
delovna mesta) na 15,4%. 

Na osnovi obstoječih rezultatov gostinske in turistične dejavnosti in analize stanja se izkazuje, da 

se za uspešen razvoj slovenskega turizma zahteva tudi povečanje vlaganja v človeške vire, torej 
izobraženost kadrov. Da so kadri v slovenskem turizmu pomembnejši neizkoriščen razvojni 
potencial za prihodnji razvoj slovenskega turizma izpostavljata tako Akcijski načrt SRIPT (2017) 
kot Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 (MGRT, 2017). MGRT (2017, str. 

74-76) denimo poudarja da imajo turistična podjetja nasploh premalo kakovostnega strokovnega 
kadra. Posebej izpostavlja, da na trgu obstaja pomanjkanje kakovostnega kadra na področju 

srednjega vodstva v turizmu (vodje recepcije, receptorjev, vodje gostinstva, vodje gospodinjstva, 

vodje wellnessa ipd.) Glede na pričakovani zagon naložbenega cikla v turizmu je tako na ravni 

obstoječih programov terciarnega izobraževanja treba nujno okrepiti programe za srednje 
vodstvo v turizmu. Obenem izpostavlja tudi izrazito potrebo po poslovnih znanjih iz hotelirstva, 

ki je največji zaposlovalec v turizmu. Da je stanje na področju kadrov v dejavnostih gostinstva in 

turizma v nezavidljivem položaju, poudarja tudi Akcijski načrt SRIPT (2017, str. 30). Med ključni 
izzivi v kontekstu človeških virov v turistični dejavnosti omenja: dvig usposobljenosti in panožno 
specifičnih kompetenc, povečanje usposobljenosti za informacijsko podprto trženje in mreženje 
ter za oblikovanje in znamčenje inovativnih in trajnostnih turističnih produktov (str. 31). Ob tem 
izpostavljajo potreba po povečanju sodelovanja med raziskovalno-izobraževalnimi institucijami 
in gospodarstvom (str. 19). 
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Za razumevanje trendov zaposljivosti oseb, ki so končale določene izobraževalne programe, je 
potrebno pogledati dolgoročne trende, tako na strani ponudbe (izobraževalne institucije) kot tudi 
na strani povpraševanja (trg dela). Vsekakor se mora stran ponudbe prilagajati strani 

povpraševanja, a potrebno je razumeti, da takšne prilagoditve terjajo čas. Zaposljivost oseb, ki so 
končale izobraževanje na posamezni instituciji, je eno izmed meril uspešnosti le-te, a poseben 

poudarek mora biti na vprašanju, ali je do zaposlitve prišlo v poklicu, za katerega se je posameznik 
ali posameznica izobraževal oziroma izobraževala. Zaposlitev sama kot taka je vsekakor pozitivna 
za posameznika ali posameznico, a ne izkazuje uspešnosti izobraževalnega programa, v kolikor je 

izvedena izven poklica ali smeri, za katero se je posameznik ali posameznica izobraževal oziroma 
izobraževala. 

Četrti delovni sklop DS 4 je razdeljen na dve fazi, fazo 1 in 2. V tem sklopu smo analizirali dostopne 
podatke o zaposljivosti oseb, ki so končale izobraževalne programe s področja gostinstva in 
turizma z namenom identifikacije, kateri poklici so bolj in kateri manj iskani. V prvem delovnem 

sklopu smo identificirali 5 izhodiščnih skupin dejavnosti v gostinstvu in turizmu (hotelirstvo - HTL, 

turistične agencije - TA, destination marketing/management company - DMO, področje hrane in 
pijač – F&B ter področje doživetij v turizmu - DT, ter znotraj njih 18 ključnih poklicev v turizmu. 

Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije smo zaprosili podatke o zaposljivosti v gostinstvu in 

turizmu. Zanimalo nas je kakšna je zaposljivost posameznih poklicev skozi parametre: (a) število 
iskalcev zaposlitve (oz. brezposelnih oseb na dan 31. 12.), (b) povprečno trajanje iskanja 
zaposlitve, (c) starostna struktura iskalcev, (d) struktura iskalcev zaposlitve po spolu, (e) delovna 

doba iskalcev, (f) število iskalcev prve zaposlitve4, (g) geografska lokacija iskalcev ter (h) število 
prostih delavnih mest za posamezni poklic. V tabelah je prikazano desetletno obdobje. Tabela 

prostih delovnih mest vsebuje samo prosta delovna mesta, ki so jih delodajalci sporočili Zavodu. 
Od aprila 2013 dalje ZRSZ nima več pregleda nad vsemi prostimi delovnimi mesti, saj delodajalci 
iz zasebnega sektorja niso zakonsko obvezani sporočati prosta delovna mesta Zavodu. Stalno 
prebivališče brezposelnih oseb je pripravljeno po statističnih regijah in občinah. 

Zavod za zaposlovanje RS vodi podatke na podlagi razvrstitve Standardne klasifikacije poklicev 

SKP-085, zato smo morali zbrane (v 1. sklopu identificirane) poklice po SKP-08 razvrstiti med 15 

ključnih poklicev v gostinstvu in turizmu. Torej, vsakem poklicu določiti, kateri poklici in sinonimi 
mu pripadajo, pri čemer smo bili pri analizi in interpretaciji podatkov pozorni, da se ti ne 
podvajajo oz. ne štejejo dvakrat. Ravni smo morali pred začetkom longitudinalne analize 
podatkov razvrstiti med 15 ključnih poklicev. Uporabljali smo 6 mestno kodo – poklic, po nekod 

tudi sinonim, ko je bilo potrebno poklic natančneje opredeliti oz. znotraj poklica po SKP-08 

podrobneje razčleniti – ta posebnost se pojavlja le pri poklicih TA-produktni vodja, DMO-

produktni vodja in DMO-informator. Podatke smo zbrali za obdobje 10. let in sicer med letoma 

 
4 Ker v evidenci brezposelnih oseb, z SKP-08 kodirajo poklic zadnje zaposlitve osebe pred nastankom brezposelnosti, nam 

podatkov o poklicu za iskalce prve zaposlitve niso mogli posredovati. 

5 SKP-08 je nacionalni standard za evidentiranje poklicev in ima 4 klasifikacijske ravni. Kodirni seznam SKP-08, ki vsebuje 

konkretne poklice, je pripomoček za lažjo in bolj enotno uporabo klasifikacije in sicer za razvrščanje konkretnih del, delovnih mest 
in poklicev v ustrezno skupino poklicev. ZRSZ je za potrebe posredovanja brezposelnih oseb na prosta delovna mesta poklicem iz 

kodirnega seznama določil 6-mestno kodo (xxxx.yy) in sicer tako, da je posamezne enote opredelil kot poklic ali pa kot sinonim. 

Poklicem je določil zgoraj omenjeno 6-mestno kodo, sinonimi pa imajo enako kodo kot poklic v katerega se razvrščajo. Sinonim 
je lahko sopomenka poklica, lahko pa je tudi naziv dela kot podrobnejše razdrobitve poklica v smislu ožitve področja ali predmeta 
dela, povezanega s poklicem. 
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2009 in 20186 (stanje na 31. 12.) ter hkrati za leto 2019, na dan 31. 7. 2019. Skozi longitudinalno 

analizo (sekundarnih) podatkov, smo želeli odkriti, kakšno je stanje na trgu dela za opredeljene 

ključne poklice. 

5.1 Faza 1: Analiza podatkov Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije 

V prvi fazi četrtega delovnega sklopa smo s pomočjo podatkov, ki smo jih pridobili s strani Zavoda 
za zaposlovanje Republike Slovenije, opravili longitudinalno analizo stanja za posamezne 

identificirane poklice v gostinstvu in turizmu (število je odvisno od števila identificiranih poklicev 
v gostinstvu in turizmu iz prejšnjih delovnih sklopov). Analiza vsebuje parametre, skozi katere je 
mogoče opredeliti, kakšna je zaposljivost posameznih poklicev. Za vsak identificirani poklic smo 
spremljali naslednje podatke: (a) število iskalcev zaposlitve, (b) povprečno trajanje iskanja 
zaposlitve, (c) starostna struktura iskalcev zaposlitve, (d) struktura iskalcev zaposlitve po spolu, 

(e) delovna doba iskalcev zaposlitve, (f) število iskalcev prve zaposlitve, (g) geografsko lokacijo 

iskalcev zaposlitve in (h) število prostih delovnih mest. V prvi fazi četrtega delovnega sklopa smo 
uporabili metodo sekundarne analize podatkov. 

Prva izhodiščna skupina dejavnosti je hotelirstvo (HTL), ki zajema tri poklice: receptor (recepcija), 
hotelsko gospodinjstvo in poklic vodja hotela. 

 

Receptor (HTL) 

Število registriranih brezposelnih oseb za poklic receptor je pričelo naraščati z letom 2013 (107 

brezposelnih) in od takrat brezposelnost ni padla pod to številko. V letih 2015 in 2016 je imel ta 
poklic kar prepolovljena prosta delovna mesta v primerjavi z ostalimi leti. V teh letih je bilo tudi 

najdaljše iskanje tovrstne zaposlitve. Največ iskalcev zaposlitve je bilo ravno v starostni skupini 
med 30-39 letom, nekoliko več med ženskami kot med moškimi in med tistimi z delovno dobo 
med 0 in 11 mesecev. 

Graf 5.1: Registrirane brezposelne osebe na področju gostinstva in turizma v obdobju 2009 - 2019 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

 
6 Tabela prostih delovnih mest vsebuje samo prosta delovna mesta, ki so jih delodajalci sporočili Zavodu. Od aprila 2013 dalje 

ZRSZ nima več pregleda nad vsemi prostimi delovnimi mesti, saj delodajalci iz zasebnega sektorja niso zakonsko obvezani 
sporočati prosta delovna mesta Zavodu. 
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V Grafu 5.1 lahko vidimo kako je nihalo število brezposelnih na področju gostinjstva in turizma v 
poklicu receptor. Najnižja brezposelnost je bila leta 2009 (5), najvišja pa leta 2018 (129).  

Graf 5.2: Povprečno trajanje brezposelnosti registriranih brezposelnih oseb na področju gostinstva in 
turizma 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.2 prikazuje povprečno trajanje brezposelnosti registriranih brezposelnih oseb na področju 
gostinstva in turizma v mesecih za poklic receptor. Najmanj mesecev so bili brezposelni v letu 

2018 (5,5 meseca), največ pa leta 2009 (12,2 meseca).  

Graf 5.3: Registrirane brezposelne osebe na področju gostinstva in turizma, poklic receptor 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.3 prikazuje registrirane brezposelne osebe na področju gostinstva in turizma po spolu za 
poklic receptor, v obdobju 2009 – 2019. Kot lahko vidimo z grafa prevladujejo brezposelni moški 
v tem poklicu. 
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Graf 5.4: Registrirane brezposelne osebe na področju gostinstva in turizma po delovni dobi za poklic 
receptor 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.5: Prosta delovna mesta na področju gostinstva in turizma 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.5 prikazuje število prostih delovnih mest za poklic receptor. Kot lahko vidimo se je krivulja 
z leta 2009 močno povzpela, v letih 2014 in 2015 padla in nato se v zadnjih letih zopet vzpenjala. 
V letu 2019 pa se je trend zopet znižal. 

 

Hotelsko gospodinjstvo (HTL) 

Število registriranih brezposelnih oseb v poklicu hotelsko gospodinjstvo je zadnje desetletje 
konstantno (približno 500 brezposelnih), z nekoliko nižjimi številkami v letih 2019 in 2010. Prostih 
delovnih mest za ta poklic je bilo najmanj v letih 2014 (231) in 2015 (178), ter v letu 2018 največ, 
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kar 895, kar kaže na relativno veliko potrebo turističnega gospodarstva po tovrstnem poklicu. 
Največ brezposelnih je med ženskami, med starejšimi ter tistimi z več delovne dobe 20-29 ter 30 

in več. 

Graf 5.6: Registrirane brezposelne osebe na področju gostinstva in turizma za poklic hotelsko 
gospodinjstvo 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.6 prikazuje število brezposelnih oseb v obdobju od 2009-2019 za poklic hotelsko 

gospodinjstvo. Vidimo lahko, da je število od 2009 rastlo do 2012, nato pa začelo rahlo upadati.  

Graf 5.7: Povprečno trajanje brezposelnosti za poklic hotelsko gospodinjstvo 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.7 prikazuje povprečno trajanje brezposelnosti registriranih brezposelnih oseb na področju 
gostinstva in turizma v mesecih, v obdobju 2009 – 2019 za poklic hotelsko gospodinjstvo. Z grafa 

lahko razberemo, da je bila ta leta 2009 najnižja, nato je vsako leto rasla do 2014, v zadnjih štirih 
letih pa konstantno niha. 
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Graf 5.8: Brezposelne osebe po delovni dobi 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.8 prikazuje registrirane brezposelne osebe na področju gostinstva in turizma po delovni 
dobi za poklic hotelsko gospodinjstvo v obdobju 2009 – 2019.  

Graf 5.9: Prosta delovna mesta za poklic hotelsko gospodinjstvo 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.9 prikazuje, da so prosta delovna mesta z leta 2009 padala do 2015, nato pa zopet rasla. 

Lahko da bo tudi 2019 rast, ker so podatki le do junija. 
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osebah ne beležimo večjega odstopanja med moškimi in ženskami, največ je brezposelnih v 
starostni skupini med 30 in 39 letom ter delovnimi izkušnjami med 10 in 19 let. 

Graf 5.10: Registrirane brezposelne osebe za poklic vodja hotela 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.10 prikazuje, da je brezposelnost v segmentu poklica vodja rasla do 2014, kjer je dosegla 

najvišjo vrednost (37 oseb), nato pa zopet padala. 

Graf 5.11: Povprečno trajanje brezposelnosti registriranih brezposelnih oseb 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.11 prikazuje povprečno trajanje brezposelnosti registriranih brezposelnih oseb na 
področju gostinstva in turizma v mesecih za poklic vodja hotela, v obdobju 2009 – 2019. Najvišja 
brezposelnost je bila leta 2009, kar je posledica splošne gospodarske krize, najnižja pa leta 2011.  
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Graf 5.12: Prosta delovna mesta na področju gostinstva in turizma za poklic vodja hotela 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 12 prikazuje, da je bilo v prvi polovici deset letnega obdobja občutno več prostih delavnih 
mest na področju gostinstva, v drugi polovici pa je le teh skoraj za polovico manj. 

Naslednja izhodiščna skušina dejavnosti je Turistične agencije (TA). Znotraj te najdemo tri ključne 
poklice: prodajno-rezervacijski agent, produktni vodja in vodja. 

 

Prodajno-rezervacijski agent (TA) 

Število registriranih brezposelnih oseb v poklicu prodajno-rezervacijski agent je doživelo vrhunec 
(95 brezposelnih) med leti 2014 in 16 ter upad v zadnjih letih 2018 (55). Med prosti delavnimi 

mesti za ta poklic skozi leta ni večjih odstopanj, nekoliko višje povpraševanje je bilo v letu 2012. 
Nekoliko več je brezposelnih žensk, ni večjih odstopanj pri delovni dobi iskalcev, prav tako v tem 
poklicu ne izstopa nobena starostna skupina iskalcev. 

Graf 5.13: Registrirane brezposelne osebe za poklic prodajno-rezervacijski agent 

 

Vir: ZRSZ, 2019 
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Graf 5.13 prikazuje, da je bila brezposelnost najnižja leta 2009, najvišja pa 2014 in 2016 za ta 
poklic. 

Graf 5.14: Prosta delovna mesta na področju gostinstva za poklci prodajno-rezervacijski agent 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.14 prikazuje, da je bilo največ prostih delovnih mest v letu 2012, in to kar 82. Najmanj pa 

v letu 2009, le 14 delovnih mest. 

 

Produktni vodja (TA) 

Število registriranih brezposelnih oseb v poklicu produktni vodja v turističnih agencijah je majhno, 
prav tako operiramo z majhnim vzorcem. Opazimo lahko, da je tovrstnih prostih delavnih mest 

malo, sploh v primerjavi z letoma 2008 in 2009, ko jih je bilo okoli 30, zadnja leta tudi do 10 krat 

manj povpraševanja po njih. Več brezposelnih v tem poklicu je žensk, ostali podatki – delovna 

doba, starostna skupina itd. ne izstopa.  

Graf 5.15: Registrirane brezposelne osebe na področju gostinstva in turizma za poklic produktni vodja 

 

Vir: ZRSZ, 2019 
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Graf 5.15 prikazuje, da brezposelnost v poklicu produktni vodja večino časa pada v zadnjem deset 
letnem obdobju. 

 

Vodja TA (TA) 

Pri vodji turistične agencije operiramo z nizkim vzorcem, zato težko posplošujemo ali sklepamo. 
Največ prostih delavnih mest je bilo 2012 in 2017. Registriranih brezposelnih oseb je bilo največ 
v letih 2014 in 2016. 

Graf 5.16: Registrirane brezposelne osebe na področju gostinstva in turizma za poklic vodja TA 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.16 prikazuje, da brezposelnost za ta poklic celoten čas varira v zadnjem obdobju desetih 
let, za prve dve leti pa ni podatkov. 

Tretji sklop dejavnosti so DMO, kamor spadata poklica informator in produktni vodja. 

 

Informator (DMO) 

Število registriranih brezposelnih oseb v poklicu informator je v zadnjih 10 letih naraščalo, z 
vrhuncem v 2014. Največ brezposelnih v tem poklicu je žensk, starejših (50-59 let) ter z več kot 
20 let delovne dobe. Število prostih delovnih mest je v primerjavi z leti med 2008 in 2010 znatno 

nižje.  
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Graf 5.17: Registrirane brezposelne osebe na področju gostinstva in turizma za poklic informator 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.17 prikazuje registrirane brezposelne osebe za poklic informator. Številka je v zadnjih 
desetih letih zrastla z 196 na 498. 

Graf 5.18: Prosta delovna mesta na področju gostinstva in turizma za poklic informator 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.18 prikazuje prosta delovna mesta za poklic produktni vodja. Z grafa lahko razberemo, da 

je bilo v prvi polovici desetletja veliko prostih delovnih mest, v drugi polovici pa je ta številka 
strmo upadla. 
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Produktni vodja (DMO) 

Vzorec je za ta poklic premajhen za posploševanje in sklepanje. Največ brezposelnih je bilo v letih 
2014 in 2015. Največ prostih delovnih mest za ta poklic pa prav v letu 2018 (14 prostih delavnih 
mest). 

Graf 5.19: Registirane brezposelne osebe na področju gostinstva nin turizma za poklic produktni vodja 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.19 prikazuje, da je bila povišana brezposelnost v letih 2015, 2016. 

Graf 5.20: Prosta delovna mesta za poklic produktni vodja 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Četrti sklop dejavnosti je področje hrane in pijač, tu pa najdemo tri ključne poklice: kuhar, natakar 
in vodja gostinstva (vodja F&B). 

 

Kuhar (F&B) 

Število registriranih brezposelnih oseb v poklicu je skozi celotno desetletje številčno visoko, 
povprečno 1740 brezposelnih oseb, največ v letu 2013, ko je dosegla brezposelnost 2002 osebi 
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(stanje na 31.12.). Največ brezposelnih kuharjev je ženskega spola, starosti med 50 in 59 letom, 
z visoko delovno dobo (20-29 let ter 30 in več let). Prevladujejo iskalci zaposlitve v 
Osrednjeslovenski ter Podravski regiji. Ko opazujemo prosta delovna mesta kuharjev in kuharskih 

pomočnikov skozi čas vidimo, da je poklic celotno desetletje zelo iskan, najbolj v letih 2009-2011 

tik pred gospodarsko krizo (preko 5000 delovnih mest letno), najmanj prostih delovnih mest je 

bilo v letu 2014 (2075), od takrat naprej št. delovnih mest kuharjev zopet raste npr. v letu 2018 
je bilo razpisanih preko 4000 delovnih mest.  

Graf 5.21: Registrirane brezposelne osebe za poklic kuhar 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.21 prikazuje registrirane brezposelne osebe na področju gostinstva in turizma za poklic 
kuhar. Vidimo lahko, da je v desetih letih zrastlo in nato padlo.  

Graf 5.22: Prosta delovna mesta za poklic kuhar 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.22 prikazuje, da je bilo v prvi polovici desetletnega obdobja veliko prostih delovnih mest 

za poklic kuhar, nato je številka padla in se v zadnjih dveh letih ponovno viša. 
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Natakar (F&B) 

Število registriranih brezposelnih oseb v poklicu natakar je bilo med letoma 2009 in 2018 
povprečno skoraj 2700. Največ brezposelnih, kar 3177, je bilo v letu 2013. Največ brezposelnih je 
bilo v starostni skupini med 30 in 39 letom, največ z delovno dobo med 5 in 19 let. Prevladujejo 

osebe ženskega spola, največ v Osrednjeslovenski regiji ter Podravski.  

Prosta delovna mesta so dosegala vrhunec na začetku opazovanega desetletja, v letu 2009, v 
katerem je bilo kar 6461 prostih delovnih mest. Najmanj je bilo delovnih mest v letu 2014, samo 

nekaj več kot 2000, vendar je število prostih mest zopet narastlo v letu 2016 in je v porastu (v 
letu 2018 skoraj 4000 prostih delovnih mest).  

Graf 5.23: Registrirane brezposelne osebe za poklci natakar 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.23 prikazuje registrirane brezposelne osebe na področju gostinstva in turizma za poklic 
natakar. Kot je vidno z grafa se je število brezposelnih oseb v preteklosti zviševalo in doseglo 
vrhunec leta 2013, sedaj pa se spet umirja in je nazaj na točki, kot je bilo leta 2009. 

Graf 5.24: Prosta delovna mesta za poklic natakar 

 

Vir: ZRSZ, 2019 
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Graf 5.24 prikazuje prosta delovna mesta za poklic natakar. Kot lahko razberemo z grafa se je 

številka drastično zmanjšala z leta 2009 (6.461 prostih mest) do leta 2019 na 2.187 prostih 
delovnih mest. 

 

Vodja gostinstva (F&B) 

Število registriranih brezposelnih oseb v poklicu vodja gostinstva se med letoma 2009 in 2018 
giblje okoli 450 brezposelnih oseb, največ brezposelnih je bilo v letih 2014 in 2015 (preko 500), 
med tem ko je bilo v istih letih najmanj prostih delovnih mest za ta poklic (le okoli 130). Prosta 

delovna mesta so se začela manjšati z letom 2013, za kar je lahko delni vzrok tudi to, da podjetja 

iz gospodarstva s tem letom niso več zavezana javljati razpisanega prostega delovnega mesta. 

Brezposelnih oseb poklica vodja gostinstva je približno enako v starostnih skupinah med 30 in 59 
letom, največ z delovnimi izkušnjami med 10 in 19 let. V manjši meri v tem poklicu prevladujejo 
moški. Največ brezposelnih vodij gostinstva je v Osrednjeslovenski in Podravski regiji. 

Graf 5.25: Registrirane brezposelne osebe za poklic vodja gostinstva 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.25 prikazuje registrirane brezposelne osebe na področju gostinstva in turizma za poklic 
vodja gostinstva. Z grafa lahko razberemo, da je prišlo v zadnjih desetih letih do povečanja, 
najvišjo točko doseglo leta 2015 z 515 brezposelnimi osebami in se nato ponovno spuščalo. 
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Graf 5.26: Prosta delovna mesta na področju za poklic vodja gostinstva 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.26 prikazuje število prostih delovnih mest za poklic vodja gostinstva. Z grafa lahko 

razberemo, da je bilo prostih delovnih mest v prvi polovici desetletja visoko, največ 429 v letu 
2009, v drugi polovici pa je padalo, vse do leta 2019, ko je bilo najnižje – 88. 

In v zadnji, peti izhodiščni skupini najdemo štiri poklice: event manager, krupje, vodnik in 
animator. 

 

Event manager (DT) 

Število registriranih brezposelnih oseb v poklicu event manager je bilo najmanj v začetku 
opazovanega obdobja 2009, ko jih je bilo 93, ter je počasi rastlo ter doživelo vrhunec v letih 2014-

2016 (več kot 250). Trenutno je brezposelnost nekoliko nižja, vendar ostaja na podobni ravni. 
Najmanj prostih delavnih mest je bilo prav v istem času, kot največ brezposelnih v tem poklicu, 
torej leta 2014-2016. Brezposelnih je nekoliko več žensk kot moških, starostna skupina, ki 
nekoliko prevladuje je med 30 in 39 letom, in tistih z 10-19 letnimi izkušnjami. 
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Graf 5.27: Registrirane brezposelne osebe za poklic event manager 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.27 prikazuje registrirane brezposelne osebe na področju gostinstva za poklic event 
manager. Kot lahko razberemo z grafa, se je število brezposelnih povečalo v letih 2014 in najvišjo 
točko doseglo 2015 – 256 brezposelnih, nato pa zopet upadlo. 

 

Krupje (DT) 

Število registriranih brezposelnih oseb v poklicu krupje je bila najvišja med leti 2010 in 2013 (več 
kot 100), med tem ko je v zadnjih letih ta številka občutno nižja (2017 in 2018 nekaj več kot 30). 
Prosta delovna mesta za ta poklic se skozi leta niso drastično spreminjala (okoli 50), nekoliko več 
je bilo zanimanja za ta poklic na začetku opazovanega obdobja (2009 – 93 prostih delovnih mest). 

Za ta poklic lahko rečemo, da je nekoliko več brezposelnih oseb moškega spola. 

Graf 5.28: Registrirane brezposelne osene za poklic krupje 

 

Vir: ZRSZ, 2019 
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Graf 5.28 prikazuje registrirane brezposelne osebe za poklic krupje. Kot lahko vidimo se je število 
drastično zmanjševalo vse od leta 2012, ko je iz števila 134 padlo na število 32 v letu 2019. 

Graf 5.29: Prosta delovna mesta za poklic krupje 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.29 prikazuje prosta delovna mesta za poklic krupje. Kot lahko vidimo z grafa je število 
nihalo, vendar trenutna situacija kaže na nizko število prostih delovnih mest (34). 

 

Vodnik (DT) 

Število registriranih brezposelnih oseb v poklicu vodnik je relativno konstantno (okoli 50), najnižje 
v letih 2009 (33) in zopet 2017 (37). Najmanj razpisanih delovnih mest je bilo med leta 2014 (samo 

7). Vzorec za analizo je manjši, vendar lahko opazimo, da je več brezposelnih oseb ženskega spola 
ter v starostnih skupinah 30-39 ter 40-49 let. 

Graf 5.30: Registrirane brezposelne osebe za poklic vodnik 

 

Vir: ZRSZ, 2019 
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Graf 5.30 prikazuje registrirane brezposelne osebe za poklic vodnik. Število brezposelnih je skozi 
leta naraščalo, leta 2016 doseglo 61 brezposelnih, v leti 2019 pa se zopet znižalo na 27. 

 

Animator (DT) 

Število registriranih brezposelnih oseb v poklicu animator je prav tako konstantno (povprečno 
malo nad 30), prevladuje starostna skupina med 30 in 39 leti. Razpisanih delovnih mest za ta 

poklic je bilo največ v letih 2010 in 2011 (čez 80) ter najmanj v letu 2015, ko jih je bilo le 11. Od 

takrat je zaznati rast prostih delovnih mest za ta poklic, vendar o trendu ne moremo govoriti, ker 

gre za majhen vzorec. 

Graf 5.31: Registrirane brezposelne osene za poklci animatorji 

 

Vir: ZRSZ, 2019 

Graf 5.31 prikazuje registrirane brezposelne osebe za poklic animator. Številke so v zadnjem 
letu nihale od najvišje v letu 2011 (42), do najnižje 2019 (24).  

V nadaljevanju smiselno združili podatke za posamezne segmente turizma in naredili še 
primerjavo med številom prostih delovnih mest in številom iskalcev zaposlitve. Namensko smo 
izbrali zgolj leta, za katere imamo celoletne podatke. Rezultate prikazujemo v Tabelah 5.1 - 5.6 

in Grafih 5.32 do 5.37. 

Tabela 5.1: Hotelirstvo - razmerje med številom delovnih mest in številom iskalcev zaposlitev med leti 
2009 in 2018 

Leto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Število prostih 
delovnih mest 

684 651 857 785 478 299 241 448 808 1067 

Število iskalcev 
zaposlitve 

380 462 587 583 670 714 731 646 588 595 
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Graf 5.32: Razmerje med prostimi delovnimi mesti in iskalci zaposlitev v hotelirstvu 2009-2018 

 

 

Tabela 5.2: Turistične agencije - razmerje med številom delovnih mest in številom iskalcev zaposlitev 
med leti 2009 in 2018 

Leto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Število prostih 
delovnih mest 

42 72 76 96 52 39 44 40 54 51 

Število iskalcev 
zaposlitve 

20 20 56 80 93 113 111 119 78 71 

 

Graf 5.33: Razmerje med prostimi delovnimi mesti in iskalci zaposlitev v turističnih agencijah 2009-2018 
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Tabela 5.3: DMOji - razmerje med številom delovnih mest in številom iskalcev zaposlitev med leti 2009 in 
2018 

Leto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Število prostih 
delovnih mest 

137 100 133 98 32 28 63 42 60 81 

Število iskalcev 
zaposlitve 

169 204 289 268 279 363 431 440 403 398 

 

Graf 5.34: Razmerje med prostimi delovnimi mesti in iskalci zaposlitev v DMOjih 2009-2018 

 

 

Tabela 5.4: Hrana in pijača - razmerje med številom delovnih mest in številom iskalcev zaposlitev med 
leti 2009 in 2018 

Leto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Število prostih 
delovnih mest 

12046 11528 11198 9256 5364 4205 4334 6708 7790 8120 

Število iskalcev 
zaposlitve 

3873 4658 4835 5026 5683 5462 5475 4945 4386 4427 
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Graf 5.35: Razmerje med prostimi delovnimi mesti in iskalci zaposlitev v segmentu hrana in pijača 2009-

2018 

 

 

Tabela 5.5: Doživetja - razmerje med številom delovnih mest in številom iskalcev zaposlitev med leti 
2009 in 2018 

Leto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Število prostih 
delovnih mest 

299 316 303 199 152 105 111 152 184 198 

Število iskalcev 
zaposlitve 

224 318 359 347 382 422 408 389 307 314 

 

Graf 5.36: Razmerje med prostimi delovnimi mesti in iskalci zaposlitev v segmentu doživetja 2009-2018 
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Tabela 5.6: Turizem - celota - razmerje med številom delovnih mest in številom iskalcev zaposlitev med 
leti 2009 in 2018 

Leto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Število prostih 
delovnih mest 

13208 12667 12567 10434 6078 4676 4793 7390 8896 9517 

Število iskalcev 
zaposlitve 

4666 5662 6126 6304 7107 7074 7156 6539 5762 5805 

 

Graf 5.37: Razmerje med prostimi delovnimi mesti in iskalci zaposlitev v turizmu kot celoti 2009-2018 

 

5.2 Faza 2: Analiza podatkov izobraževalnih institucij 

V 2. fazi 4. delovnega sklopa smo stopili v kontakt z izobraževalnimi institucijami, ki izobražujejo 
vzdolž celotne vertikale za poklice v gostinstvu in turizmu. Za analizo je bilo skupno izbranih 49 
(devet in štirideset) izobraževalnih institucij. Vsem je bil poslan dopis in opomnik s prošnjo po 
podatkih, na katerega so se le nekateri tudi odzvali.  

Dopis, ki je bil poslan institucijam na dan 17. 9. 2019: 

Spoštovani, 

Univerza v Mariboru Fakulteta za turizem in Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične 
študije Portorož – Turistica sodelujeta na projektu pri projektu TUR-KOM - Identifikacija 

kompetenc zaposlenih potrebnih za dolgoročno konkurenčnost slovenskega turizma in 
oblikovanje predlogov posodobitve izobraževalnih programov, ki ga financira Javna Agencija za 
Raziskovalno dejavnost Republike Slovenije skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 

tehnologijo. Cilj projekta je identificirati kompetence, ki jih zaposleni imajo, predpostaviti 

kompetence, ki jih bodo zaposleni potrebovali in pripraviti predloge sprememb izobraževalnih 
programov, ki bodo omogočali izobraževanje za poklice prihodnosti v turizmu. 
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V 4. delovnem sklopu analiziramo podatke o zaposljivosti oseb, ki so končale izobraževalne 
programe s področja gostinstva in turizma, katere izvaja tudi vaša izobraževalna ustanova. Če 
vodite evidence o zaposljivosti vaših dijakov/študentov ali na kakšen drug način spremljate 
zaposljivost, vljudno zaprošamo za posredovanje teh podatkov.  

Vaš prispevek k raziskavi je velikega pomena, saj je vaša institucija pomemben del izobraževanja 
kadra za prihodnost slovenskega turizma. Po zaključku projekta vam izsledke raziskave tudi z 
veseljem posredujemo oziroma vam jih lahko tudi osebno predstavimo. 

Podatke o zaposljivosti po končanju vaših izobraževalnih programov nam lahko posredujete na 
elektronski naslov: mateja.kuntaric@um.si ali pa nas kontaktirate na telefonsko številko: 08 20 
56 790, kjer smo na voljo tudi za več informacij. Če zaposljivosti ne spremljate, je to prav tako 
pomemben podatek, za katerega bi želeli, da nam ga posredujete.  

Za vaše sodelovanje v raziskavi se vam v naprej lepo zahvaljujemo. 

Lep pozdrav, 

Mateja Kuntarič 

V mesecu oktobru jim je bil poslan še opomnik. Opomnik na dan 7. 10. 2019: 

Spoštovani,  

prijazno vas naprošam, če vaša izobraževalna ustanova zbira podatke o zaposljivosti vaših 
dijakov oz. študentov po končanju šolanja, da ste jih za namen raziskave pripravljeni deliti z 
nami ali pa nam javite, v kakšni obliki jih zbirate oz. jih ne.  

V tem tednu, lahko še pričakujete še klic iz naše strani.  

Za vašo pomoč se vam zahvaljujemo.  

Mateja Kuntarič, 

Raziskovalka na projektu TUR-KOM 

V mesecu februarju 2020 so bile institucije, ki se niso odzvale še klicane. Zanimalo nas je, ali 
ustanove spremljajo zaposlitev njihovih bivših dijakov/študentov v sklopu gastronomskih 
poklicev. In če spremljajo, na kakšen način to počnejo? Odgovori so bili raznoliki, prevlada pa 
mnenje, da se le tega ne spremlja. 

Tabela 5.7: Izobraževalne institucije 

Št. Naziv zavoda  Naslov zavoda Spremljajo 

1.  Andragoški zavod Ljudska univerza 
Velenje 

Titov trg 2, 3320 Velenje NE 

2.  Andragoški zavod, Ljudska univerza 
Maribor 

Maistrova ulica 5, 2000 Maribor NE 

3.  Center za dopisno izobraževanje 
Univerzum 

Grošljeva ulica 4, 1000 Ljubljana NE 

4.  Center za izobraževanje in kulturo 
Trebnje 

Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje NE 

mailto:mateja.kuntaric@um.si
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5.  ERUDIO izobraževalni center Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana DA 

6.  Grm Novo mesto - center biotehnike 

in turizma 

 Sevno 13, 8000 Novo mesto / 

7.  Javni zavod Cene Štupar - Center za 

izobraževanje Ljubljana 

Šmartinska cesta 134A, 1000 Ljubljana NE 

8.  Ljudska univerza Ajdovščina Stritarjeva ulica 1A, 5270 Ajdovščina DA 

9.  Ljudska univerza Kočevje Trg zbora odposlancev 30, 1330 

Kočevje 

NE 

10.  Ljudska univerza Ormož Vrazova ulica 12, 2270 Ormož DA 

11.  Ljudska univerza Sežana Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana NE 

12.  Ljudska univerza, Zavod za 

izobraževanje in kulturo, Rogaška 
Slatina 

Celjska cesta 3A, 3250 Rogaška Slatina NE 

13.  PRAH, izobraževalni center, 
izobraževanje in usposabljanje 

Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška 
Slatina 

/ 

14.  Srednja gostinska in turistična šola 
Radovljica 

Kranjska cesta 24, 4240 Radovljica NE 

15.  Srednja šola za gastronomijo in 
turizem Ljubljana 

Preglov trg 9, 1000 Ljubljana / 

16.  Srednja šola za gostinstvo in turizem 
Celje 

Kosovelova ulica 2, 3000 Celje NE 

17.  Srednja šola za gostinstvo in turizem 
Maribor 

Mladinska ulica 14A, 2000 Maribor NE 

18.  Srednja šola za gostinstvo in turizem 
Radenci 

Mladinska ulica 5, 9252 Radenci NE 

19.  Srednja šola Zagorje Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi / 

20.  Šolski center Nova Gorica, 
Biotehniška šola 

Ulica padlih borcev 26, 5290 Šempeter 
pri Gorici 

/ 

21.  Šolski center Ptuj, Biotehniška šola Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj NE 

22.  Šolski center Slovenj Gradec, Srednja 

šola Slovenj Gradec in Muta 

Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec / 

23.  Šolski center Slovenske Konjice - 
Zreče 

Tattenbachova ulica 2A, 3210 

Slovenske Konjice 

/ 

24.  Šolski center Velenje Trg mladosti 3, 3320 Velenje NE 

25.  Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja 
Gora 

Cesta Dolenjskega odreda 19, 1294 

Višnja Gora 

NE 

26.  Zasavska ljudska univerza Trg svobode 11A, 1420 Trbovlje NE 
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27.  DOBA EPIS, d.o.o. Prešernova ulica 1, 2000 Maribor NE 

28.  Gimnazija in srednja šola Rudolfa 
Maistra Kamnik 

Novi trg 41A, 1241 Kamnik / 

29.  Srednja šola Izola Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 

Izola - Isola 

/ 

30.  Ljudska univerza Celje Cankarjeva ulica 1, 3000 Celje / 

31.  Ljudska univerza Škofja Loka Podlubnik 1A, 4220 Škofja Loka / 

32.  GEA College CVŠ; Družba za 
višješolsko izobraževanje – Center 

višjih šol, d.o.o. 

Dunajska 156, 1000 Ljubljana / 

33.  Šolski center Šentjur, Višja strokovna 
Šola 

Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur / 

34.  Šolski center Velenje, Višja strokovna 
šola 

Trg mladosti 3, 3320 Velenje DA 

35.  Abitura d. o. o. Celje, Višja strokovna 
šola 

Lava 7, 3000 Celje DA 

36.  B2 Višja strokovna šola B2 LJUBLJANA: Tržaška 42, 1000 
Ljubljana  

NE 

37.  Višja strokovna šola za gostinstvo in 
turizem Maribor 

Cafova ulica 7, 2000 Maribor DA 

38.  Višja strokovna šola za gostinstvo, 
velnes in turizem Bled 

Prešernova 32, 4260 Bled DA 

39.  Višja strokovna šola za kozmetiko in 
velnes Ljubljana 

Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana / 

40.  Biotehniška šola Rakičan Lendavska ulica 3, 9000 Murska Sobota NE 

41.  Biotehniški center Naklo, Srednja 
šola 

Strahinj 99, 4202 Naklo / 

42.  Biotehniški izobraževalni center 
Ljubljana 

Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana DA 

43.  Izobraževalni center Piramida 
Maribor, Srednja šola za prehrano in 
živilstvo 

Park mladih 3, 2000 Maribor NE 

44.  Vzgojni zavod Planina Planina 211, 6232 Planina / 

45.  Univerza v Ljubljani Ekonomska 

fakulteta 

Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana NE 

46.  Fakulteta za turistične študije - 
Turistica 

Obala 11a, 6320 Portorož - Portorose / 

47.  Fakulteta za turizem UM Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice  NE 
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48.  Fakulteta za komercialne in poslovne 

vede 

Lava 7, 3000 Celje NE 

49.  Višja strokovna šola za gostinstvo in 
turizem Bled 

Prešernova cesta 32, 4260 Bled,  / 

 

Analiza je pokazala, da od 49 institucij, jih 8 spremlja, 23 institucij ne spremlja in 18 institucij 

nismo mogli priklicati oz. je bil razlog drugačen (bolniške, dopusti zaposlenih). Tisti, ki spremljajo 
so poudarili, da je le to izjemno težko, saj razpošljejo anketne vprašalnike na pol leta, ob koncu 
leta ali na daljše časovno obdobje ter jih kontaktirajo po telefonu. Vsi pa so si enotni, da odziva 
ni oziroma ni takšen, kot bi si želeli, govorijo o 30% uspešnosti. Na eni instituciji so odgovorili, da 
so podatke pridobili na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije in nezaposlenih v gostinski 

stroki ni bilo v tistem kraju, vendar pa ne morejo vedeti, ali so vsi zaposleni v smeri, za katero so 

se izobraževali.  

V drugi fazi četrtega sklopa smo vstopili v kontakt z vsemi izobraževalnimi institucijami, ki 
izobražujejo vzdolž celotne vertikale v gostinstvu in turizmu. Zbrane podatke smo želeli analizirali 
v primerjavi s podatki Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije in skušali ugotoviti, ali obstoja 
razkorak, in v kolikor obstoja, kolikšen je. Tega nismo mogli opraviti, saj je bila informacija o 
zbiranju večinoma negativna. Večina institucij podatke pridobiva preko pogovorov z diplomanti 
ter anketami v letu diplomiranja, vendar jih ne zbira v taki bazi, da bi jo lahko delili za namene 

projekta. 
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6 FOKUSNE SKUPINE S PREDSTAVNIKI TURIZMA 

6.1 Opis metode raziskovanja 

V to kvalitativno fazo raziskave smo vključili predstavnike hotelirjev, gostinstva, turističnih 
agencij, organizacij destinacijskega menedžmenta in doživetij. Organizacije so se na naša povabila 
k sodelovanju odzvala z odobravanjem in pripravljenostjo na sodelovanje. Predstavniki podjetij 

so pozdravili namen raziskovalnega projekta in dejstvo, da smo jih v projekt vključili. Izrazili so 

svoja opažanja o tem, da je takšna raziskava potrebna in da želijo biti vključeni v razpravo in 
informirani o rezultatih projekta. 

V pet različnih fokusnih skupin smo vsega skupaj vključili 23 predstavnikov turizma. S skupino 

predstavnikov doživetij smo po večkratnih neuspelih poskusih organizacije fokusne skupine 
(odpovedi v zadnjem hipu) bili primorani fokusno skupino zamenjati z individualnimi 

poglobljenimi intervjuji.  

Končna udeležba v fokusnih skupinah in poglobljenih intervjujih je bila 53 % (23 udeležencev od 
43 – v povprečju 4 na fokusno skupino, kar je sicer optimum), pri čemer smo z namernim 
vzorčenjem poskušali zagotoviti ravnotežje med področji, velikostjo in geografsko porazdelitvijo. 
Vendar pa v tej fazi raziskave sama reprezentativnost pri tako majhnem vzorcu ni prvotnega 

pomena, saj se je tudi ne da zagotavljati in je bolj pomembno raziskati v globino in izvesti t.i. 

namenski vzorec – izbran po področjih.  

V skladu z etičnimi standardi kvalitativnega raziskovanja (npr. Capistrano, 2013) udeležencem 
zagotavljamo anonimnost, zato v sami analizi ne izpostavljamo poimensko udeležencev. Vsebino 

pogovora smo z odobritvijo udeležencev snemali, sestavili transkripte in opravili analizo vsebine 
pogovorov. Pogovor je potekal po vnaprej zastavljenem protokolu, kjer je moderator skrbel, da 

so bile pokrite osrednje raziskovane teme, hkrati pa v skladu z metodo omogočal dovolj prostora 
za razpravo med udeleženci in s tem pridobitev zares poglobljenih informacij. V povprečju je 
fokusna skupina potekala 90 min, kar je skupaj z intervjuji rezultiralo v 95 strani transkriptov za 

analizo. V tej prvi fazi se je analiza osredotočala na identifikacijo potreb turističnega sektorja po 
kompetencah, v skladu s teoretskih pregledom podobnih raziskav. Analiza je v skladu z 

Mayringovim pristopom h kvalitativni analizi vsebine (Mayring, 2014) potekala deduktivno, glede 

na kode kompetenc določenih na osnovi teorije in vnaprej zastavljenih raziskovalnih vprašanj.  
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6.2 Rezultati – skupno vsem področjem 

1) Osrednja je potreba po splošnih kompetencah - poudarek na osebnostnih 

karakteristikah 

Osrednja je ugotovitev, da so udeleženci govorili skoraj izključno o splošnih kompetencah, torej 
kakšna znanja potrebujemo v turizmu na splošno in manj, kakšna specifična znanja potrebuje 
njihov specifični sektor. To lahko pojasnimo s tem, da so bili udeleženci v veliki meri prepričanja, 

da se zaposleni specifičnih znanj v največji meri priučijo na delovnem mestu. V turizmu tako vsaj 

na začetku kariere pričakujejo primarno splošna znanja, pri čemer je širina znanj osrednje gonilo 
nadaljnjega razvoja kariere:  

Samo ne morejo samo za to skrbeti. A veš, vsi vemo kako je, ne predstavljaš si, da boš nekoga imel 
tam da bo ono … potem je pa opravil svoje delo, ne. Turizem je širše, to mora biti to pokrito, ono 
mora biti počiščeno, tam mora biti pometeno, spletna stran mora biti osvežena, ono mora biti, 

tretjo. Multipraktiki. Saj tudi konec koncev roko na srce, saj to je bodočnost, ne samo turističnih 
delavcev in mi jih moramo tako vzgajati, da boš moral imeti različne poklice v bodoče. Kaj mi 
vemo kaj bo čez 10 let, kateri poklic bo ono, se pravi bomo mogli biti na splošno vsi multipraktiki. 
V turizmu bo moral pa toliko različnih stvari delat.  

(predstavnik gostinstva)  

Nadalje med predstavniki različnih sektorjev gospodarstva ni prihajalo do velikih izrazitih razlik 
pri tem, kakšne splošne kompetence pričakujejo od študentov. Kar udeleženci fokusnih skupin in 
intervjujev iščejo pri ljudeh z izobrazbo v turizmu, ne glede na stopnjo izobrazbe, so predvsem 
generične kompetence, ki pa so v prvi meri osebnostne karakteristike. Udeleženci se tako niso 

toliko strinjali glede specifičnih znanj, ki jih naj pridobijo diplomanti, je pa prevladovalo 
poenoteno mnenje, da je treba izobraževati ljudi v turizmu kot celostne osebe, ne samo z 
vlivanjem znanja, temveč predvsem na vzgoji vrednot gostoljubja, strasti in zavezanosti do dela 

ter inovativnega in prilagodljivega mišljenja. 

Osrednji presek potrebnih kompetenc je možno strniti v naslednje kategorije:  

(a) Strast in zavezanost do trdega dela,  

(b) Široka znanja, ki omogočajo prilagodljivost, s stalno pripravljenostjo na učenje  
(c) Izredno visoka mera gostoljubja, zmožnosti dela z ljudmi, sodelovanja in emocionalne 

inteligence,  

(d) Večji poudarek na znanju tujih jezikov,  
(e) Digitalna pismenost s poudarkom na zmožnosti vseživljenjskega učenja glede na hitre 

spremembe, 

(f) Kreativnost in inovativnost pri oblikovanju 5* turističnih produktov 

(g) Podjetniška znanja: znati prodati boljšo kvaliteto za višjo ceno.  

Vsako izmed teh osrednjih kompetenc bomo v nadaljevanju ponazorili s tipičnimi izseki iz 
pogovora v fokusnih skupinah.  
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2) Strast in zavezanost do trdega dela  

To ni služba ob 8-15ih, ampak je to delo, ki ga moraš opravljat tudi, ko so drugi doma. To je 
poslanstvo. 

(predstavnica DMO)  

A: Kaj bi pa moral znati? B: Mogoče znat niti ne toliko. Znanje ali pride s srednjo, s fakulteto še 
tak definitivno dosti več. Ampak, da je pripravljen to delati, to več kot tisto znanje, da je pripravljen 
sprejet, aha jaz vem da moram poskrbeti za tega gosta, da ko bo prišel, odšel, da bo zadovoljen. 
Da pa se bo, če ne že naslednje leto, vsaj za dve leti vrnil nazaj.  

(predstavnik gostinstva)  

…hotelirstva se mi zdi, da mlajše generacije danes ne razumejo, kok je pomembna vrednost tega 
hotelirstva. In da jim dejmo ubistvu ucept že v štartu, da morjo začutet, da majo radi ta posu. Kr 
to službo ne delaš zarad tega, ker bi bla nevem zelo zelo dobro plačana ampak jo delaš iz ljubezni. 
In da že oni v štartu vejo, da ko se bojo začel šolat, da se bojo za to odločal, ker to delajo iz ljubezni. 

In ker mi delamo z ljudmi, mi delamo z gosti in gost ni številka, enkrt bo pršu in odšel. Mladim, da 
morjo met radi to. oziroma če majo radi to, naj to počnejo. 

(predstavnik hotelirstva)  

Kaj pa z diplomo? Kamor hočeš, sam povej mi kaj bi rad počel. Zaradi tega mi predlagamo, da si 
vzami pol leta, bod na recepciji al pa lahko te damo delno v prodajo, da se učiš. Ampak v bistvu 
vsak človek bi mogel sam povedati kaj želi. Kaj so sanje. Pol smo pa v taki situaciji, da lahko zbirajo. 

In kakor sem že na začetku povedal, otroci sploh ne vejo kaj bi radi. Ker doma je ful fajn. Če pa ni 
dobr je pa mama še zmeraj doma.. ni vztrajnosti, ni želja. Mi do sedaj študente dobivamo ko ne 
vejo ali receptorji, ali bi raje v agenciji delal, definitivno pa je v naši industriji največ možnosti. 
Naša industrija ima od začetka kontinuirano rast. Js se spomnem nekoga, ki prišel iz Austrija Trend 
hotela in je včasih mel agencijo pa je direktor hotela. Se je to vmes v življenju odloču, pa zamenjal, 
pa je bil vodja prodaje pol pa direktor. Prostora je za vse sam odvisno kolk si tega želiš.  

(predstavnik hotelirstva)  

Tako, da ja, na koncu koncev če hočemo imet konkurenčnost slovenskega turizma mora tale kader 
živet za turizem. Moramo jih naučiti, že v svojih prvih fazah, da bo mogu delat. Da to je lahko 24h. 

(predstavnik DMO)  

3) Široka znanja, ki omogočajo prilagodljivost, s stalno pripravljenostjo na učenje  

No če pogledamo s tem naslovom ko smo tukaj: identifikacija kompetenc zaposlenih potrebnih za 
dolgoročno konkurenčnost slovenskega turizma, pol zagotovo se moramo usmerit v to, da 
moramo vzgajat tak kader, ki je prilagodljiv. Ker spremembe so nenehno in to z našimi različnimi 
programi tudi narediti to. Torej sposoben sprememb, sposoben, da spremlja spremembe okolja, 

se pravi te raziskave, da je sposoben inovirat, uvajat nove novosti v to našo okolje. Torej, zagotovo 
mora bit, ker je turizem interdisciplinarna dejavnost, mora imet široka znanja in mora zajemat 
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svoje življenje in z odrtimi rokami sprejemat vsa ta znanja. In skozi naš proces izobraževanja je 
bistveno, kaj ti dobiš iz osnovne šole, iz srednje šole in potem naprej.  

(predstavnik DMO)  

A: To smo že rekli, oni morajo biti sposobni in imeti taka znanja široka, da so sposobni se prilagajat 
spremembam. V bistvu morajo bit in v turizmu, ki je prilagodljiva panoga glede na vse cilje 

segmente. Morajo biti prilagodljivi spremembam in to jih moramo tudi naučiti skozi pedagoški 
proces, skozi različne seminarske naloge, projektne naloge, da dejansko delajo veliko stvari, pa 
multitasking. Ker če bodo multitasking bodo tudi prilagodljivi, če pa bojo imeli neko ozko znanje, 
po nekaj časa ne bodo več v koraku s časom in ne bodo znali delati. Primer: včasih je bila kaseta, 
dons je CD. In na to jih moramo pripraviti. Da so sposobni pridobivanja novega znanja.  

B: Te spremembe, ki se dogajajo ostaneš konkurenčen tudi čez 10 let. 

C: Nimam kaj dodat, če želiš v turizmu delati je to vseživljenjsko izobraževanje. To samo po sebi 
postani. Morajo bit radovedni, ne specialist na vsakem področju ampak kakor smo rekli, delat v 
turizmu, imet eno najbolj splošnih znanj. Ljudje, ki imajo neka praktična znanja. Ne rabiš bit 
znanstvenih ampak bit praktičen. Znajti se v bilo kakšni situaciji, to je pomembno.  

 (predstavniki DMO)  

4) Izredno visoka mera gostoljubja, zmožnosti dela z ljudmi, sodelovanja in emocionalne 
inteligence 

Ljudje so tisti, ki najmočnejšo doživljajsko izkušnjo dajo na destinaciji. In tako pride mogoče do 
manjšega zadovoljstva. Z veseljem lahko rečem da zadnje raziskave kažejo pri anketah s tujimi 
turisti, da je na prvo mesto prišlo gostoljubje, stvar, ki ga izpostavijo kot prvo. Prej je bila to 
narava, sedaj je pa to izenačeno. In gremo v pravo smer, ampak tudi nadaljevati bo treba. 

(predstavnica DMO)  

Človeka lahko naučiš samo tako, da mu daš nekoga, da mu bo mentor. In to tudi v prihodnje velja, 
ne glede na to, da bomo šli v neko digitalizacijo sistemov. Da bo šlo vse prek računalnikov in 
tehničnih stvari. se mi vseeno zdi pomemben človeški faktor in to poudarjat. Pa čustvena 
inteligenca. Jaz to opažam, da tega je vse manj in manj. Zato če se ljudje na kavi ne znajo 
pogovarjat, kako se bojo pogovarjal z gosti? 

(predstavnik hotelirstva)  

Jaz bi tudi to zelo pozdravil, se pravi sodelovanje. Se mi pa zdi zelo pomembno, da so na prvem 

mestu kakšne druge vrednote: odprtost, čustvena inteligenca človeka.. ker če imaš to, potem 
seveda na tem lahko začneš graditi neka znanja. Večkrat se mi zdi, da ljudje imajo znanje, da pa 
jim manjka ta stvar, ki je v turizmu izredno, izredno pomembna. Ker znanje se da dobiti, to prvo 

stvar pa malo težje. 

(predstavnik turistične agencije)  
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To igranje vlog, to bi moralo bit vključeno zraven. Mi smo v bistvu, to je del procesa uvajanja. Mi 
mamo eno dvorano, da bomo svojo akademijo naredili, smo lastnike prepričal, in nič teorije. 
Predvsem določene situacije, ko oba govorita. in kaj se zgodi, ko maš zoprnega, vzvišenega gosta.. 
drugačnega gosta. Njihovi mentorji in učenci se vživijo v njihove vloge, da so odlični v tem.  

(predstavnica hotelirstva)  

5) Večji poudarek na znanju tujih jezikov 

Česa si želimo, na čem zbiramo? Zagotovo mora biti tudi ena baza jeziki. Morda tudi to 
pogrešamo. Sedaj sicer imajo te osnovne srednje šole drugi , tretji tuj jezik pa seveda spet odvisno 
od regije. Nekateri manj, nekateri več. Se mi zdi, da tukaj je v prednosti celotna zahodna Evropa, 
kjer že skoraj vsi otroci govorijo 3 tuje jezike. 

(predstavnica hotelirstva)  

Jeziki, ki po mojem mnenju niso več prednost, to je že pogoj. Tako kot dostopnost destinacije več 
ni prednost, je pogoj. To so pogoji. Nekdo, ki pride v turizem delat in ima stike, ne bom rekla v 

kuhinji, da ima stike recimo na recepciji, pa da razen slovenščine ne obvlada vsaj še dveh tujih 
jezikov, recimo nemščine, angleščine ali italijanščine, je to res problematično. 

(predstavnica DMO)  

6) Digitalna pismenost s poudarkom na zmožnosti vseživljenjskega učenja glede na hitre 
spremembe 

…ker ta razvoj tega dela v sami agenciji se v zadnjih letih vsaj v mojem primeru, bistveno 

spremenilo. vloga medmrežja, socialnih omrežij, je v zadnjih 4 letih spremenila operativo te 
branže. če je blo prej recimo na iznajdljivosti, čustveni inteligenci posameznika, danes imajo 

dejansko res prednost tisti, ki so mogoče bolj vešči nekih uporabe socialnih omrežij.  

(predstavnik turistične agencije)  

… jaz mislim, da bodo znanja se posodobila oziroma napredovala, veščine v osnovi pa bodo 
izhajale vedno iste. še vedno bo zelo pomembna prilagodljivost, vedoželjnost. To bo vedno iskano. 
In tisti kadri bodo precej hitreje napredovali, ko bodo prišli v en sistem in bodo tudi nagrajeni 
potem posledično. mislim, da še vedno velja tisto, da ko se dokažeš, da si nagrajen. v osnovi se 

toliko ne bo spremenilo. če je danes standard, da poznaš FB bo jutri da poznaš Instagram, 
Snapchat. Vedno pa bomo iskali ljudi, ki se znajdejo v kakršni koli situaciji in se tudi izven službe 
izobražujejo, dopolnjujejo in jim nikoli ne bo dovolj. To je tudi dodana vrednost ki bo pretehtala, 

da ga zaposliš. 

(predstavnica TA)  

7) Kreativnost in inovativnost pri oblikovanju 5* turističnih produktov 

Mogoče malo izven turizma ampak še vedno velja za turizem. Ko si majhen moraš biti drugačen, 
mi nismo nikoli bili, ne želimo in ne bomo masovni. Zato moramo bit posebni, petzvezdični, 
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butični… Definitivno, jaz bom navedla dva primera, ki mogoče to bolj ponazarjata kar mislim s 
tem. Žalca prej niso poznali. Žalec se je v treh, štirih mesecih pozicioniral ne samo v Sloveniji 

ampak v svetu. Tako recimo Lendava, če jo ponate, je bila mesto, kjer je industrija propadla, 
ampak je tudi župan šel v precej drzno investicijo Vinariuma, kjer vem, da tudi ni bilo lahko… 
ampak Vinarium je skoz polno, če boste šli kadarkoli v sezoni, izven sezone, za vikend, med 

tednom, boste spodaj čakali. Zato ker, tam je v enem letu milijon obiskovalcev, zelo težko dosežete 
z eno atrakcijo, ki je v bistvu stolp, lahko bi rakla samo stolp, ampak ni samo stolp, spodaj je še 
marsikaj, 1 milijon obiskovalcev v 12 mesecih. Možno je, ampak oba produkta sta inovativna 
turistična produkta snovalca in sejalca. Torej posebnost, drugačen bit, si upat. 

(predstavnica DMO)  

6.3 Rezultati – specifično po področjih 

6.3.1 Gostinstvo 

(a) STANJE V IZOBRAŽEVANJU 

Vajeništvo in prakse: splošna pripravljenosti in pozdravljanje tega sistema  

B: Saj mladi se danes znajo že kar glede tega postavit za sebe, to definitivno. Bi pa rekel, da bi si 
želel ne, mogoče v bodoče, da bi imel možnost delat s kakim, ki je končal ne vem, fakulteto in ki 

ima res neka znanja, bi bil vesel da bi ga spoznal ali pa imel možnost, bi rekel, z veseljem bi 
sodeloval z njim. Da ga dobim v svojo sredino in bi res pričakoval od njega vsa ta znanja pa 
pripravljenost za vse, da mu ne bi bilo samo fokusirano.. aha jaz bi skrbel samo za to, da je ta 

steklenica vode vedno polna. Ampak da bo rekel glej, to podjetje je kot da je moje in vem kaj 

rabim, da bo uspešno še bolj kot je. 

Visoka oz. višja izobrazba primerna tudi za manjše subjekte – daje splošno razgledanost in 

inovativnost za razvijanje drugačnih, butičnih produktov:  

če otroci danes imajo fakulteto in tu se mi zdi prav, ker na nek način imamo splošno razgledanost 
s tem večjo, delovna mesta v turizmu, sploh v takih manjših sredinah, pustimo velike turistične 
subjekte, v takih manjših sredinah se lahko različne zgodbe razvijejo, tako kot jih mi počnemo - 
različne zgodbe in za to rabimo primerno izobražene, razgledane ljudi okoli sebe. Delovna mesta 
se pa kaj dosti ne bodo spremenila. Jaz zaradi tega, če imam na trgu pač višje izobražene 
sodelavce, kuharje,… še vedno bom mogel opravljat to delo, ne bom mogel samo zraven stat pa 
nadzorovat, bo treba ješprenj skuhat. 

Visokošolska izobrazba proti nižjim stopnjam - rabi se gostinstvo, od vs pa vodstvene zmožnosti  

Sami imajo potrebo po delavcih s srednješolsko izobrazbo in niti nimajo toliko izkušenj z 
visokošolsko izobraženimi (str 1), od slednjih pa pričakujejo vodstvena znanja in marketing  

Ja žal tukaj moram rečt da nimamo toliko izkušenj kajti v našem podjetju imamo bolj dijake iz 

srednje šole in z višje. Nismo se toliko srečali, da bi bili pri nas z univerze. Tako da tu ne bi mogel 
točno definirat kakšna je vloga, če pa gledam mogoče kaj bi pričakoval, če bi imeli enega, bi pa 
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sigurno pričakoval eno širšo znanje kot ga imajo ti. Kot ste sami rekli na področju in ne samo v 
osnovi, kot že mora znati strokovno znanje ampak, bi še pričakoval neko vodenje, potem 
marketing, več znanj v glavnem s tega področja, če bi že v bodoče kdaj iskali ali pa zaposlili koga 

z izobrazbo to. 

… nekdo ki pride s fakultete definitivno da nima osnove, da ni bil v sredni gostinski ali pa vsaj 
tega, sigurno tiste neke osnove ne more imeti, ne more biti uspešen kot nekdo ki je pač dal to 
gostinsko šolo, tak da jaz v mojem videnju vidim bolj kot tista dodana vrednost nekemu podjetju, 

ki ima tolko možnosti, da lahko ima več zaposlenih. To pomeni da imamo segment gostinstva, 
kuharje, natakarje, pač to kaj rabimo. Potam pa vidim tule, ki bi pa nastopli ti, ki končajo fakulteto, 
bi pa potem morali ta del prevzet, marketing, vodenje organizacija dogodkov, vsega skupaj. Tu 

se mi zdi da bi tele lahko prišli prav. 

Priporočilo po drugi strani: da tudi tisti, ki se izobražujejo za vodje, morajo začeti v vseh 
procesih – zmanjšati pričakovanja, da bo nekdo z višjo izobrazbo in brez dovolj izkušenj, že 
vodstven kader.  

Izobraževanje proti praksi: specifične veščine pridobijo na delovnem mestu – v izobraževanju 
teorijo + Priporočilo: Poudarek na praksi in vajeništvu + Priporočilo: v Izobraževalnem sistemu 

naj delajo karierno svetovanje (plus nek način specializacije) – pomoč študentom, da se 
usmerijo na individualni ravni  

Jaz nekoga, ki je v teoretika vidim ne, sam pa ne zna sestavit.. teoretično mi bo prodal vse, ene 
juhe mi ne bo znal naredit. Razumeš. O tem govorim. Vi pa že sami veste.. 

Povezovalka: To se pravi pravite, da ni konkretnih znanj. 

A: Tako.  

B: Katera so konkretna znanja? 

A: Tista pač katera na nekem področju rabiš, če nekoga usposobljenega dobiš od tam. Vendar z 
visoko mero tolerance, da se mora okolje itak prvo navadit in ono da se moraš prvo itak, ga moraš 
prvo vzet k sebi in ga usmerit, da bo lahko potem on ta znanja dal ven. Sčasoma. Ko jih ima tam 
nekja v ozadju. Ne predstavljam si, kot sem že prej rekel, postaviš nekoga tam, aha tukaj imaš 
jedilni list, tako kot ste se vi učili, ono drugo tretjo in zdaj to spravi da je ven.. ne gre tako ne. 
Toliko znanja nima. Ima teoretično. 

Povezovalka: To se pravi bi moral imeti več prakse, praktičnega usposabljanja. 

A: Saj pravim, to je tudi sestavni del v naši organizaciji in da ne smemo to preveč na šolstvo dati. 
Vi morate ugotoviti kaj so vaša najbolj konkretna.. da boste otroka usposobili, da jih boste 
pripeljali do delodajalca oziroma do ono.. ampak tudi mi z vašo pomočjo moramo ugotoviti, da 
od teh otrok v začetku ne pričakujemo preveč ne, in tukaj vidim jaz to vzajemnost. Ne, ker 
poslušam večkrat katere delodajalce, oh saj ti otroci nič ne znajo,… pridejo tja. Itak da ne, če ni 
vedel.. kako bo znal če ni še nikoli videl oneka coolerja, kako ga bo znal uporabljat, ja ne more. 
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B: Mogoče bi rekel tak ne, znanja, v bistvu fakulteta, če s svojega vidika gledam, bi samo mogla 
ugotovit, aha mi bomo pa zdaj naše diplomante radi zaposlili na teh teh in teh delovnh mestih. V 
bistvu tudi tu je že osnova ne. Ker zdaj vemo, vi jih tam dobite, tak kot smo že prej ugotovili z 
različnih baz, in potem bi že morali v osnovi tudi vedet ne, aha zaposlili bi jih mi v turizmu. Ali ne 
vem, tak kot ste že omenili, v turistični agenciji, ali bi jih zaposlili ne vem za receptorja ali bilo kaj, 

že tu je fajn ena manjša segmentacija ali kak bi se izravil. 

A: Usmeritev. 

B: Usmeritev. Da vemo katera znanja se pričakujejo, saj to zdaj ni neka znanost ne, vemo kaj 
pričakujemo mi v gostinstvu, kaj pričakujemo v turizmu, kaj pričakujejo na turističnih agencijah, 
ko dobijo tega vašega ne. Tako da v osnovi že neke usmeritve so ne, tako da zdaj.. koliko pa tam 
oni prakse dobijo pa žal ne vem, ne poznam tak dobro tega. 

(b) STANJE V GOSPODARSTVU 

Medgeneracijsko: zadovoljni z novimi generacijami – verjeten vzrok: medijsko povečanje 
ugleda poklica (morda so F&B edina izjema pri tem – z večjo popularizacijo kuharskega poklica 
in povečanjem ugleda)  

Ampak jaz mislim, da pri tej generaciji zdaj ko so, da jim je to že kar jasno. Jaz mislim, da ti otroci 

kot so zdaj, da so izredno iznajdljivi, da so.. in je slika čist bolj jasna kot je bila to pred 7 leti. Ne 
vem, ali sem pa jaz optimističen. 

Ne, mogoče bi se navezal, že prej smo imeli debato, če gledamo jaz sem 10, 15 let nazaj baza 

učencev, ki so šli v srednje šole in pa če gledamo 5 let nazaj se je to zelo spremenilo na boljše. 
Tak da sigurno danes dobimo … …. … malo več izhajam iz srednje šole ker mam malo več izkušenj 
s tem, s te vaše, mislim s fakultete ne toliko in gledam na to, da so to čisto drugi navdušenci nad 
tem poklicem. Tak da mislim da za vsaj za to zgodnjo prihodnost se glih ne rabi bati, vsaj jaz ne 

vidim nekih težav. 

Ja, tukaj je so mediji napravili svoje, mediji so napravili svoje, hvalabogu, tako da kot smo že prej 
rekli, več deležnikov je odvisnih. Vsi moramo navduševati, kdor delamo v tem sistemu in 
pripravljamo ljudi za to izobraževanje, mediji STO, delodajalci, hudo pomemben faktor, da se tega 
zavedamo, da navdušujemo otroke. Da se srednje šolajo za to, da gredo potem na fakulteto in 

tudi za to da gredo potem ven in da ga potem še zmeraj nekaj čaka doma. 

(c) ZAHTEVANE KOMPETENCE  

Kompetence: poznavanje turizma, poznavanje jezikov – plus hkratna specializacija  

Seveda, saj jaz.. v takih manjših sredinah, vsi vemo kako se.. danes se moji kuharji pogovarjajo v 

angleščini, z mojimi gosti, kateri so 4 dni pri meni in debatirajo o hrani, mu je treba kovčke 
odnesti, je ono, in so čez tri dni prijatelji.. tako s Tonetom, tako z Janezom, tako z mano. In moram 
malo znati povedati o svojem kraju, fajn je če kakšno zgodovino tudi pove pač, ponavadi tudi v 
kakšnem tujem jeziku. In to precej kot animator. Se pravi nujno rabimo te zadeve, da se 
nadgrajujejo. Ampak v osnovi, saj zaradi tega pa je turizem tako fajn, ker je toliko različnih 
področij not- Je pa fajn da se specializiraš, odločiš, pa da se za neko področje specializiraš. 
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Kompetenca: natakarji so tudi receptorji, rabijo jezike  

..tudi če gledam naši natakarji tudi so receptorji, tudi goste nastanijo, vse to delajo in tudi logično 
da tuji, en dva tuja jezika sta nuja, več.. mislim je že to samoumevno, da se pogovarjajo z njimi.  

Kompetenca: digitalno  

jaz bi si želel, da bi imel nekoga tako, da bi mi pomagal ne vem pri tem, kot sem že prej rekel, te 
vsebine kot imamo danes vse, Facebook, Instagram, ne vem kaj vse.. to bi bilo dobrodošlo. 

Kompetenca: prilagodljivost in širina znanj – odgovor na potrebe prihodnosti  

Samo ne morejo samo za to skrbeti. A veš, vsi vemo kako je, ne predstavljaš si, da boš nekoga 
imel tam da bo ono … potem je pa opravil svoje delo, ne. Turizem je širše, to mora biti to pokrito, 
ono mora biti počiščeno, tam mora biti pometeno, spletna stran mora biti osvežena, ono mora 
biti, tretjo. Multipraktiki. Saj tudi konec koncev roko na srce, saj to je bodočnost, ne samo 
turističnih delavcev in mi jih moramo tako vzgajati, da boš moral imeti različne poklice v bodoče. 
Kaj mi vemo kaj bo čez 10 let, kateri poklic bo ono, se pravi bomo mogli biti na splošno vsi 
multipraktiki. V turizmu bo moral pa toliko različnih stvari delat, vprašanje, jaz sem sedaj 
solastnik, šef ono, vizionar nevem kaj, jaz ne vem, če ne bom zdaj s to idejo ko bomo individualno 
goste v neko paketno zgodbo (izpuščena lokacija) če ne bom jaz zdaj šel v zgodbo turističnega 
vodiča. Pa še zanimalo bi me to zraven. Pa si to nikoli nisem predstavljal da bi to lahko delal. 

Ampak ta del mi je pa lušten, pa bi to napravil, zakaj ne.  

Kompetenca: inovativnost pri oblikovanju doživetij, ki so avtohtono slovenska  

Saj to je prednost te Slovenije, mi mormo rečt, mamo lepo državo, če ostanemo mi taki kakršni 
smo, da veš gostje takoj začutijo.. to je zaupanje do nas, da nekaj na fejkaš in da potem oni še.. 
da jih, jaz jih prav vidim s tem, da jih je treba educirat, da jih je treba spet povezat z naravo, z 

vsem tem kar imamo. In če mu potem še to vse zapakiramo, še tam v naravi nekaj skuhamo, iz 
tistega kar smo tam nabrali, ja pa saj.. vem da je tu ciljna publika ne, da je ono, ampak jaz mislim, 

da je teh ciljnih publik vedno več. 

Povezovalka: Posebnih doživetij.. 

Tako. Ampak teh s tem avtohtonim, z nami, za našo govorico, z našim načinom, z našo tradicijo 
pravzaprav. Ker imamo kaj, hvala bogu da se nam je to relativno dobro ohranilo. 

Kompetence: butičnost in doživetja – vezano na širino znanj  

…mi se bomo mogli pa tako truditi, na to smer in zato bomo rabili zanimiv kader. 

B: Ki bo večplasten, če se spet ponavljam. 

A: Ko bo hiking, ko bo hotel… 
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Povezovalka: Pa predvidevam, da ta kader, ki bo znal ta občutek dati, verjetno mora izhajati iz 
nekih osnov ne, kljub temu mora znat, mora biti mojster svoje obrti, če lahko tako rečem, ampak 
mora pa tudi ta korak znat naredit v drugo vrsto, se pravi ponudba, doživetje. 

A: Tako seveda, da se updataš, da se ono, da si odprt za različna doživetja in izkušnje.  

Poklicna vrednota: zaupanje gosta – potrebna kompetenca gostoljubja in emocionalnega dela  

Pa da ni ta.. da je pristno ne, da ni.. super je to, da smo v čem.. moraš nekoga naučit, ki je zoprn, 
pa sploh ne vem zakaj je natakar zoprn, ampak ok, če že je zoprn, ga moraš naučiti. Drgač pa ta 
občutek varnosti, da ti zaupa gost, da se počuti varno v tvoji sredini, to se mi zdi danes ful huda 
vrednota. Da nima občutka, da ga bomo mi, ko mu bomo južino prodal, da ga bom očaral ne. Da 
se sprosti. To se mi zdi hudo pomembna vrednota. 

Kompetenca: izoblikovat kvaliteto na način dodajanja vrednosti (doseganje višjih cen s 
hkratnim zadovoljstvom gostov – butičnost 5* 

Kompetenca: zelena Slovenija kot vrednota  

Ja ker veš naša naloga ni tako enostavna, zato ker mi smo to ko vedno bolj razmišljaš, da ta brand, 
ki se je sedaj postavil I feel Slovenia, ta green destination, to je.. jaz čutim odgovornost do tega. 
A veš, mrbit to da vzgajate in da jaz to čutim, mrbit zaradi teg,a ker jaz rad verjamem v nekaj kar 
ima rep in glavo in če bi nekaj simpatično in to je res simpatično. In a veš ko se enkrat podpišemo 
mi kot državljani kot to, jaz vse sorte opazim potem. In me moti in pobiram papirčke … ne vem 
kaj, in mi to ni zoprno ker to čutim, zeleno, ono tretje, fanatično.. vem, ampak meni je to fajn 
zaradi tega, ker je to dobro napravljeno in če bomo res to dobro peljal bomo res lahko tudi nekaj 
imeli od tega in še zraven uživali in to nam mora biti cilj, ker živimo pa v čudoviti deželi. 

Kompetence: natakarji – širša razgledanost, jeziki – raje vzamejo gimnazijce kot dijake 

gostinstva – plus marljivost  

…v strežbi mamo kar kaki kader, ki niso v osnovi z gostinstva. Daleč od tega, da ne bi bili dobri, še 
boljše. Ne če dobim jaz nekoga, ki konča, ne vem, gimnazijo ali pa ekonomsko ali pa žal če včasih 
gledama z gostinske srednje da moram gledat, definitivno bom raje vzel tega, ki je prišel iz neke 
srednje šole, ker tu pa vseeno ni taki prehod, da bi rekel marljiv priden, pa da zna ta dela dobro 
obvladati in ga bom celo raje imel kot onega kakega, ko pride iz gostinske, ker tam ima že dosti 
večja znanja v tujih jezikih, večja znanja v, ne vem, IT tehnologijah in v tem ne.. tak da.. tu pa je 
prednost v tem ne, v strežbi…. 

(d) KOMPETENCE PRIHODNOSTI 

Kompetence prihodnosti: prilagodljivost in širina znanj  

Znanja smo že tak ugotovili, da se spreminjajo, da bodo morali ti biti mogoče širši, znati mogoče 
več segmentov pokrivat, ne samo tako kot je mogoče zdaj nazaj če gledamo banalno bom rekel 
natakar je rekel, aha to je moje delo, postrežem kavo, to in nič drugega ga ni zanimalo. Bodočnost 
je sigurno v bolj razpršenem, širšem poznavanju tega, pokrivanju tega dela samega.. 
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(e) PRIPOROČILA 

Priporočilo: da tudi tisti, ki se izobražujejo za vodje, morajo začeti v vseh procesih – zmanjšati 
pričakovanja, da bo nekdo z višjo izobrazbo in brez dovolj izkušenj, že vodstven kader  

Priporočilo: Poudarek na praksi in vajeništvu  

Priporočilo: v Izobraževalnem sistemu naj delajo karierno svetovanje (plus nek način 
specializacije) – pomoč študentom, da se usmerijo na individualni ravni  

Priporočilo – vzgoja proti izobraževanju – večji vpis iz srednjih gostinskih potem na fakultete  

Naj se fakultete bolj povežejo s srednjimi šolami – ni pa jasno, kako – ampak izpostavijo osrednjo 

težavo: težko je potem pri dvajsetih letih nekoga motivirat, če že v osnovi ni, ti ko pa so, so pa 
odlični . 

Vidim pa največji problem za bolj dejavno funkcioniranje v smislu potrebe za turizem, je pa ta, da 
bo mogla fakulteta se bolj najbrž s srednjimi šolami povezati, ker kader kateri prihaja iz fakultet, 

je žal včasih pač, ne zanima jih vse tako kot bi jih moglo. In težko je potem pri dvajsetih letih 
nekoga motivirati, če že v osnovi ni, ti ko pa so, so pa odlični. To je moja izkušnja. 

… rabimo pač gastronome, in tukaj se potem, če ni ta baza iz gostinske šole in potem se to vidi 
tudi na fakulteti, kako jih zanima, če pridejo iz enih drugih smeri so potem pri teh letih malo 
zmedeni. 

Povezovalka: Kaj bi pa moral znati? 

A: Mogoče znat niti ne toliko. Znanje ali pride s srednjo, s fakulteto še tak definitivno dosti več. 
Ampak, da je pripravljen to delati, to več kot tisto znanje, da je pripravljen sprejet, aha jaz vem 
da moram poskrbeti za tega gosta, da ko bo prišel, odšel, da bo zadovoljen. Da pa se bo, če ne že 
naslednje leto, vsaj za dve leti vrnil nazaj. 

B: Izobraževalni sistem pač mora otroka pripravit.. veste kako to zgleda v turizmu, tu moraš biti 
pač na vse pripravljen, ni to zgolj samo neka pozicija katero boš lahko samo gledal, opazoval samo 
zato ker imaš neko formalno izobrazbo. Ampak jaz mislim, da pri tej generaciji zdaj ko so, da jim 

je to že kar 

Priporočilo: tem, ki prihajajo iz gimnazij pomagati s tem, da razumejo, da so sicer pridobili na 
splošnem znanju, morajo pa še v karieri nadoknadit s tem, da spoznajo osnovne procese v 
gostinstvu (gredo čez vse kroake)  

A: Tak je pri nas, to je pravzaprav, to za tiste ko ste rekli, da so večkrat majčkeno drugače sanje 
postavlja ne.. otroci, ki ti iz gostinske šole prihajajo in so potem na fakulteti, odlični, ker jih to 
zanima. Nekdo pa ki je iz gimnazije prišel, se tudi poistovetim s tem, ne more v prvem letniku 
faksa ker ima nobene predstave, tudi take sem že imel na praksi. In se pač.. on je bil razorčaran, 
jaz ne. On je bil razočaran zaradi tega ker, jaz sem mu tudi razložil, da on čez te procese, kar je 

nekdo prej že 4 leta že spoznal pri 15 letih pač je on pri 21. In tega se ne da preskočit. Jaz te bom 
… in to je samo stvar kako mu potem vi to predstavite, da potem, če hoče biti gastronom, se pravi 
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v tem gostinskem delu, da on ni razočaran. Ker če je on razočaran, ne more napredovati. In tam 
se potem ustavi.  

B: Točno to, tak bom rekel z lastnih izkušenj, sem tudi eno dve leti na višji gostinski poučeval 
prakso in moram rečt po drugi uri ko se pogovarjamo in pač nisem se prej pozanimal kaj so oni 

bili prej, od kod so prišli. Se pogovarjamo pa takole debata, ni mi bilo jasno ne, ker o neki stvari 
ki nekdo, ki je prišel iz srednje gostinske mu je to samoumevno, pa me nekak čudno gledajo, pa 
gledam jaz da nekaj ne štima pa potem začnem aha, me zanima katero srednjo šolo ste končali, 
pa pravi gimnazijo. Oni pa so mi dali turiste prvi letnik in med vsemi tistimi turisti sta samo dva s 

srednjo gostinsko šolo končala, oni pa so bili z vseh drugih šol. In saj mi se ne moremo se 
pogovarjat o tem, če pa niso imeli niti, še slišali niso za tak kot pravi gospod za neko stvar ne, ne 
morejo biti uspešni v tem poslu pa je kar je ne. Oni bodo sicer so končali to šolo eno drugo tretje, 
ampak da bi pa bili uspešni pa je mala verjetnost. 

Povezovalka: To se pravi, da bi bil predpogoj na fakultetah, ki učijo turizem v bistvu predznanje 
že iz gostinstva in turizma?  

B: Ne spet bom se navezal drugače, za tiste, ki bi radi bili uspešni v gostinstvu. Mamo pa še polno 
dela, ki pa ne rabijo gostinstva tolko tisto neke prakse, tak da ni to pogojeno točno tako. 

A: Vi jih morate pripravit. Vi jih morate pripravit. Meni nič ni hudega, če je iz gimnazije, ker je 
lahko čudovit gostinski, turističen super delavec. To je res in so top.. Da jih psihično pripravte, da 
čez procese dela, da jih mrbit motivirate tiste, ki so iz gostinstva, ki že imajo izkušnje, da tem 
kolegom pomagajo. Da sploh veliko lažje spet nekomu tudi iz gimnazije, če je čez poletje delal kje 
v kakšni turistični branži. Bilokaj, tisto mu je že veliko lažje. Tako, da vsaj ene osnove ma, pa je 

čisto drugače motiviran kot nekdo, ki ti v prvem letniku solato otrebi in ti jo namoči pa tudi res 
mirkam, da dajem jasna navodila.  

Rekel sem mu operi solato in on si je predstavljal v prvem letniku za turizem, da je pač solato 
treba v vroči vodi oprati. Ne rabimo se zgražat ampak tako to je. S takimi stvarmi se trenutno 
ubadaš in meni ni, res mi ni to tako grozno. Jaz sem pol mislil, ja saj če človek tega ni nikol počel 
in ponavadi v topli vodi nekaj opere, sam se v topli vodi opere in je pač to.. ampak to je ne.. 
pripravit na take kakor so, da gredo čez procese dela ko pridejo na prakso, gredo čez vse faze in 
da se s tem ne nekaj zmrdujejo, in da jim je to jasno, in potem jih bomo že mi izoblikovali. Roko 
na srce saj jaz imam tudi lahko s fakultetno izobrazbo nekoga, ki bo v pomivalnici ne, delovna 

mesta danes s fakulteto tudi niso zagotovljena in to je upam da vsem jasno. Niso ti zagotovljene, 

ti pač se boš moral vsepovsod nekaj dokazat, da boš napredoval, kar je pa tudi najbolj naravno. 

Zdaj pa recimo ena, ki je pri meni delala študentka, nič, čist študentka, ne vaša, ampak medicina 
in ona pri 24 letih je doktorat napravila, ful pridna, ful ono in tretje, in ko so jo gor vprašali na 
fakulteti medicinski, kje si dobila tako empatijo, je rekla v gostinstvu. Samo to mi je dalo, največ 
znanja, delajo v strežbi, treba je odreagirat na milijon situacij, resnih situacij, saj moramo se sploh 
zavedat kako je naš poklic lahko hudo dobra podlaga za marsikaj. Ker niso verjeli od kje ima tako 

empatijo razvito. Je rekla, vi ste mi lahko super teorijo dali, da sem se naučila največ v gostinstvu 
da znam odreagirat za marsikaj. 

Priporočilo mentorstvo – 1 na 1 – primer dobre prakse – spodbujanje od srednje šole naprej, 
spodbujanje k visokošolskemu izobraževanju teh, kjer se vidi potencial  
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Vendar, to kar sem prej poudaril, kako je fajn da smo povezani že z gostinsko šolo. Jaz imam 
našega (ime izpuščeno), ki dela pri nas že od 15 leta in hodi k meni na prakso, ni brilianten dijak 
kar se učnega uspeha tiče, ampak ga bom spodbujal, da bo šel na fakulteto. Ker to je danes 
majčken drugače glede na to da imamo.. živimo v drugačnem času, ti otroci so pripravljeni dalj 
časa študirati kljub temu za te neke dejavnosti katere, bom rekel, morbit je dost 5 letna 4 letna 

izobrazba, se jaz s tem čist ne strinjam.. in jaz bom tega otroka spodbujal, da se bo vpisal na 
fakulteto. In on bo delal pri meni. In bo ambiciozen, jaz ga vidim, da je. Se pravi da moramo vsi, 

mi moramo te otroke spodbujat, vi se morate z gostinsko šolo povezovat, da boste dobili čimbolj 
učinkovit kader katerega boste tudi vi prepoznali in ga boste vračali nazaj v gospodarstvo. Mislim, 
da je celo odgovornost širša, tudi moja ko že otroka dobim na prakso v srednji šoli. 

Priporočilo: večja podpora izobraževalcem mentorjem vajeništva v gospodarstvu  

Ne ampak bodimo tukaj realni. To pa od koga, jaz ne vem kdo od delodajalcev pričakujejo od 
enega otroka, ki bo prišel z nekega izobraževalnega sistema, da bo on znal.. ja ne bo.. ja je 
nemogoče da zna.. in to so tudi, ta mit ga moramo, fakultete ga morate razbit. Ni res, da boste 

vi.. vi jih pred pripravite, pripravit pa jih moramo gospodarstveniki. Zato je to tako pomembno, 

da med seboj.. ne zato je to tako dobra ideja mrbit vajeništva katerega lahko.. ampak to 

vajeništvo je odgovorna zadeva. To ni.. bomo delodajalci zelo veliko rabili pomoči izobraževanja, 
vašega svetovanja, ne vem kaj da bomo to majčken drgač začeli dojemati. Jaz mislim da ni to 
samo za.. za turizem je pa še bolj pomembno. Ne znajo vseh.. ne znajo.. če ne bi imel jaz vsaj tri 
mulce v življenju dobil jaz na prakso, so bili prej nekje drugje, ti otroci danes ne bi bili turistični 
delavci. Pa so danes vrhunski kuharji, top prepoznavni, 

…ta otrok je pri meni prišel, jokal, ne gre več, ne gre v kuhinjo, ne gre ono, ne gre. Je prišel k 
meni.. ne zaradi tega ker sem jaz kaj, tudi meni je kdo že ušel, pa nisem tako prijazen, to je tako, 
jih znam kar tako, ampak mi zaupajo. Sem tudi prijazen in znam biti tudi hud. In oni ko so ostali 

sem napravil v kuharje, veš kakšne.. in to je pomembno. In zato rabimo vašo pomoč, tudi mi. 
Moramo biti odprti, eden do drugega. Nobeden se ne sme zapirat v svoj klub, če hočemo opravit 
našo nalogo, ki nam je dana na našem području. Vam s strani izobraževanja, nam pa iz strani 

izvajalcev vseh teh idej, ki jih nekdo.. in konec koncev državi zaradi tega tudi BDP raste in so rešeni 
in imajo ja zdravniki tako…  

Povezovalka: Kakšno pomoč od nas? 

V tem smislu kot smo se sedaj pogovarjali, podporo. Mi rabimo, in ste nam hud temelj podpore 

za bodoč razvoj turizma. In rabimo vse te izkušnje, naše probleme, ampak morajo biti realni in jih 
moramo odprto govoriti, ne samo kritizirati, moramo sami pri sebi tudi svoje probleme začeti 
reševati in tako kot sem prej kritiziral, jasno. Od vas nekako dobiti kako se moramo delodajalci, 

na kakšen način moramo pristopiti k tem dijakom študentom, da bomo jih tudi mi maksimalno 
zmotivirali. Ker vi dobite feedback ko pride nekdo na prakso. Vi ga dobite. Nam ga pove ali nam 

ga pa ne pove. Vi ga pa morate preanalizirat, hudo dobro. In nek okvir napak delodajalcev se 

točno vidi in pripravit neki izobraževalni sistem za delodajalce, kako otrokom pristopit. 

Priporočilo: Pomoč mentorjem vajeništva z izobraževanjem o medgeneracijskem razumevanju  

A: Ker vi dobite feedback ko pride nekdo na prakso. Vi ga dobite. Nam ga pove ali nam ga pa ne 

pove. Vi ga pa morate preanalizirat, hudo dobro. In nek okvir napak delodajalcev se točno vidi in 
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pripravit neki izobraževalni sistem za delodajalce, kako otrokom pristopit. Rabimo to. Generacije 

se spreminjajo. Meni je ta generacija top zdajk ker je podobna taki kakršna sem bil jaz.. jaz sem 
zmeraj vprašal zakaj to, kako ono, kako tretjo, to včasih pač ni bilo normalno. Ni bilo normalno. 
Delal boš kot smo 100 let delal, tiho bodi ne, je bilo normalno. In otroci danes sprašujejo. Ne bo 
veš delal, če se mu nekaj ne bo zdelo smiselno. In to se mi zdi prav. In tega vsi delodajalci ne 
razumejo. Jih jemljejo, meni ni nič grozno, da me vprašajo za urno postavko, še preden bo kaj, 
ampak sem tudi jaz odzovem primerno temu in meni to ni grozno, on ma pravico vedet za urno 

postavko kakšna bo. Mu bom tudi povedal, da imam tudi jaz pričakovanja od njega. In je to 
vzajemna zgodba. Pa odprto se moramo o teh stvareh pogovarjati. Ne jih zavijat v nek celofan, 

ne, a veš.. 

Priporočilo: izmenjave v tujini, z iskanjem načinov, kako se vrnejo 

Težava z iskanjem boljših priložnosti v tujini, beg kadrov v Avstrijo– šole daje možnosti izmenjav 
(tudi osrednja politika EU na trgu EU kadrov in turizma) – mešani občutki glede tega;: po eni strani 
prepoznavajo potrebo po tem in to podpirajo, po drugi strani želijo kadre obdržat, če so že vlagali 
v njih – obvladalo pa prepričanje, da se to podpira  

… ogromno in iz ŠS hodijo k nam preko študenta tak pomagat in prepoznat te, ki so res navdušeni, 
ampak jih težko navdušiš za kaj, ker šola jim danes nudi ogromno nekih možnosti da grejo v tujino 
preko raznih teh ne.. in potem ko ga hočeš navdušit, da bo ostal pri tebi.. ampak ne bo, zakaj ne. 
Prvič za to, ker reče, zato ker moram še nekam it, potem sem tam spoznal da lahko grem tja, kjer 
imajo eno ali dve zvezdici še te izkušnje, mogoče tudi za to ne gredo na fakultete, ker kar hočejo 
preskočit nekaj in grejo v tujino. In to je sedaj neki waw se mi zdi, da vsi bi radi takoj po šoli, ne 
vem vsaj tam pri nas, ti res ko ga že vidiš na daleč in ko misliš, da bi tudi bil pripravljen za njega 
dati ne vem kaj, ampak ne, ma željo da mora on še nekaj dati skozi pa iti. Saj ga razumem. 

Jaz ga podpiram.  

Saj jaz tudi, saj bog ne daj, saj jaz sem sam bil, sem šel.. ampak, da bi ga hotel imeti v svoji sredini 
pa vseeno se trudim malo, da bi ga probal zadržat. Saj vem, da je to vedno malo konflikt interesov 
za nas kot da bi ga imel v skupini ali pa da ga pač daš, rečeš naj gre in pričakuješ, da pride nazaj. 
In pa veš, saj imamo zelo mladi kader in zelo lepo sodelujemo z njimi, bi se tudi malo nekak… Je 
pa res še ena druga tema, pri nas, ne vem tu spodaj najbrž v vašem delu ni tolko, pri nas pa je 
tam Avstrija par metrov stran in je to pravi bum. Ampak zdaj se je pa dogajalo kaj, se dogaja, da 

se pa vračajo, ker so pa ugotovili, da spet ni tam tak kot so jim obljubljali. Marsikaj ni ne in mi 
imamo v našem kolektivu že dva zaposlena, ki sta pač letela na tisto prvo v tujino in sta se potem 

vrnila in sta pri nas zdaj zelo zadovoljna, tak da moram rečti, da tudi nič slabega pri nas v turizmu 

in gostinstvu. 

Ne jaz sem absolutno zagovornik, da otroci morajo iti ven, tudi jaz sem šel in grem še vedno rad 
zaradi tega, ker to nabiranje teh izkušenj je izredno pomembno, pomembno pa je to, da mi tako 
okolje napravimo, da se potem otroci vrnejo domov, to je izredno pomembno. …… kljub temu, 
ampak tako ne, je pomembno da greš ven, ker ta obzorja, ki ti jih tujina prinese je izrednega 
pomena. Da mi potem tukaj svoje lastne.. če jaz ne bi šel v tujino, če nebi te zgodbe videl, jaz ne 
bi bil tako ponosen študent, oz. tako.. res ne. In to mi je pomagalo, da se lahko samozavestno 
postavim 
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Priporočilo: povečevanje ugleda poklicev že od OŠ naprej  

Priporočilo: Ugled povečamo tako, da je poudarek na tem, da ni količina dela, temveč pametno 
delo v turizmu  

Priporočilo: Primerno spoštovanje in nagrajevanje s strani delodajalcev  

Ampak tudi srednje šole bodo morale zelo veliko napravit, da bodo že v osnovni šoli to 
prepoznaval, ne tako kot je bilo takrat, pol pa pejt za gostinca, boš že dober. No tako. In to da, 
moja mami je delala pač v turizmu in je rekla,.. no v turizmu, bila je sobarica.. je rekla, Robi vse 
na svetu pojdi, bognedaj, samo za gostinca ne. Uči se, da ne boš rabil delat. To kar je danes, si ga 
sploh ne moremo več zamišljat. Tega termina. Tega si sploh ne smemo več zamišljat ker potem 
je to propad družbe. Mi moramo znat delat. Tudi. In tudi razmišljat, kaj delamo, ne samo delat. V 
tem je ta razlika s tem kar je bilo včasih, ko so nam rekli, delaj tako kot smo 100 let. Sedaj pa 
moramo mi razmišljat inovativno kako lažje delat, kako bomo hitreje prišli do nekega cilja, kako 
bomo bolj zadovoljni tudi osebnostno. Kako bomo imeli ogromno izzivov, naš poklic ni zanimiv 
zaradi našega delavnika in zaradi ne.. in tukaj bomo mogli s fakulteto sodelovati, z več deležniki, 
delodajalci kako bomo ta del nekako zapakirali oz. pripravili res tako, da bodo ti ljudje, ki bodo v 

turizmu delali, da bodo imeli občutek, da so spoštovani. To je velik izziv. Jaz to probam delati pač 
na svoj način, relativno mi tudi dobro uspeva, ampak vidim, da imam okoli sebe entuziaste, kateri 
to radi počno. Ampak sem se moral hudo približat in to ni glih v ekonomskem ne.. se pravi je delež 
plače v naših prihodkih je 60% 70% velik. 

Priporočilo: povečanje ugleda s tem, da se poudarja široka paleta znanja, ki je potrebna pri 
inovativni ponudbi  

Ugled pa si go bomo mi sami pridobili, mi moramo delat na tem ugledu, mi moramo biti 

samozavestni, mi moramo biti tisti ki jim povemo vsem kako stojijo pa ono pa to, mi smo.. mi tudi 

velik, roko na srce, kultura, ne samo glasba, ne sam naše prehranjevalne.. mi lahko veliko dajemo 
v gostilni, moraš imeti čut do marsičesa. In ti sporočila daješ naprej. Kar široko paleto imamo 
vsega. Ni.. 

Povezovalka: Široko paleto.. 

Vseh stvari je povezano v naši dejavnosti.. od umetnosti, od tega, od znanja, od entuziazma, od 
tega da ne.. da moramo tudi potrpeti za to da bo neka zgodba uspel čez nekaj let. 

Priporočilo za gospodarstvo: prijaznejše delovno okolje je možno dosegati z načinom dviganja 
kvalitete in cen – delat manj za več  

Za 15€ kosilo, je lahk otolko in tolko zaposlenih in mora biti kuhar multipraktik pa še posodo bo 
moral pomit. In še HACCP bo moral imeti urejen. Če bo to isto.. bi govoril, ampak ne bo, z istim 

materialom 45€, ima lahko že enega pomočnika, drugega za pomivanje. Da si ne delamo filozofij. 
Ker mora na koncu ekonomija pit vodo. Francoski sistem udobnega funkcioniranja prinaša za 
sabo hudo visoke cene. Zdaj se pa ti samo odloči, če ti lahko si toprivoščiš ali ne. Ampak to mi 
moraš ti razložiti in jasno povedat.  

Povezovalka: To mora nekdo znat. 
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To mora nekdo znat in jaz sem v Michelinki ko sem delal, bi za to v Oštariji imel ne vem, dva 

človeka, tam nas je delalo 7. V oštariji bi bila 2. Ok bi predpripravila za tako število gostov, kot 
smo jih imeli. Tam je drugačen standard, so posledično višje cene, orng višje cene, ampak hočem 
povedat da ti standardi.. mi moramo vedet in otroke je treba pripravit, da vejo zakaj je to pač 
tako. 

…vem, ampak meni je to fajn zaradi tega, ker je to dobro napravljeno in če bomo res to dobro 
peljal bomo res lahko tudi nekaj imeli od tega in še zraven uživali in to nam mora biti cilj, ker 
živimo pa v čudoviti deželi. Samo mi se moramo zbudit, mi se moramo butnit in ne smemo samo 
ploskat pa božat, moramo biti samokritični, moramo biti ono.. hočemo biti boljše. In bomo, jaz 
vem da bomo, posledično tudi cene dvignili, plače zaposlenih nam bodo šle gor, bomo lahko 

urnike napravili, vi boste več vpisa imeli na fakutete, veš te stvari so povezane. In to nam mora 
biti cilj. Manj delat več zaslužit 

Priporočilo: gospodarstvo naj išče rešitve za povečanje motivacije z urejanjem delovnih časov  

Da je veliko odrekanja in da bomo mogli razmišljati kako bomo tudi z delovnimi časi motivirali 
naše zaposlene in to bodo hoteli otroci na faksu vedet. Kaj ga čaka. 

Povezovalka: Da so urniki verjetno… 

A: Ja da so urniki ampak.. Povezovalka: Drugačni.. A: ja ampak morali bomo delodajalci nekaj 

napravit, posledično se bo tudi storitev naša podražila, omejiti bomo mogli vso razpršeno 
ponudbo, ki jo imamo sploh v restavracijah bomo mogli bolj fokusirat na kakovost in manj na 

pestrost in bomo mogli vsi delat skupaj spet ono, kot smo prej rekli kaj pomeni.. tukaj ne moremo 

sami gostinci, to kaj bi lahko ti sama super plot napisala, kaj pomeni gostinstvo pri nas zastonj 2 

deci vode nekomu je, jaz ne morem svojim zaposlenim na koncu meseca dati liter vode namesto 

plače. Pika. To je naša storitev, to je naše dostojanstvo, mi smo to ponaredli, kaj ti je težko, ne, 
to je zraven v kalkulaciji marsikaj in dokler pač ne bomo znali to urediti, posledično ne bomo imeli 
dobre ekonomske situacije, posledično ne bomo mogli dobro urnike napravit, storitev se bo 

podražila. Naši ljudje, mi vsi si zaslužimo pa tudi normalen lajf, če bo vzporedno da se družina 
lepo razvija, da se uno, da se ti spočiješ, da se regeneriraš, da je.. vemo pa vsi da bodo špice in da 
bodo one.. ampak to mora biti v nekem sožitju v sozvočju sama s seboj. Prekure nosit, nobenemu 
ne nuca, meni ne, kot delodajalcu, kot solastniku, kot lastniku, kot kuharju ne, nič mi ne koristi. 

B: Ja delovni čas je ne, v bistvu to je ena taka zanimiva zgodba.. Izziv. Izziv ja, oring izziv, če 
gledamo kako se s tem soočamo, na primer tisti ki so navdušenci jih ne moti, njim je vseeno ali je 
to ponedeljek, nedelja, sreda. En del je pa še vedno takih, ki so lahko v tem poklicu zelo uspešni, 
zelo dobri, nadarjeni ampak jih vseeno premami ta delovni čas in potem pobegnejo s tega poklica. 

A: Tako ja, ker tu je ena zadeva, ker tudi ti ki so navdušeni se mi potem prekurijo, jaz ga mam 
enega, ki ga moram spoditi iz šihta, ker se enostavno ne ustavi, ampak mi je potem prekurjen. 
Druga varianta, niso isto razporejene energije med zaposlenimi, ker je napaka ne sam.. energija 

mora biti približno premglih razporejena, da smo premglih obremenjeni. In velikokrat je naš posel 
temeljil zgolj na vlečnih konjih. In zraven, da so se šlepali. Ve o čem govorim, če sva skuhala tisoč 
in ne vem kav, vemo kaj je.. veš to so stvari o katerih moramo mi v poslovnih modelih, v 
organizaciji se jih moramo naučit znotraj organizacije in tukaj imamo ogromno izzivov kako 
moramo vse prej naučit in potem ko stopiš na trg dela, da boš ti pripravljen. Kot študent, ne. 
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Dejstvo je, in to jaz mislim, da je veliko bolj opozorilno, saj vemo zakaj imamo vsi težave v turizmu 
ne, zaradi neupoštevanja zadnjih 30 let, kaj pomeni delovna ne.. Na delu nismo napravili nič. 
Napravljeno je moglo biti in pika. 

Povezovalka: Zadnjih 30 let v gostinstvu verjetno ne.. 

A: Turizmu, gostinstvu kakor koli.. podcenjevali, premalo plačevali, preobremenil, oring 
preobremenil. Da ni tako kot.. ljubi bogi v zdravstvu, ker ma koliko, 70 dni letnega dopusta potem 

pa kriči da nima kdo delat. Pri nas tega ni, pri nas so dopusti maksimalno 30 dnevni, kjer moraš 
že fajn tik pred penzijo bit.. poleti na obali, da ne govorimo kakšne so, kolko je to oring, pozimi 
nič, to so vse stvari, ki so v našem poklicu napravli in jaz mislim, da smo mi samo, se pravi naš 
fach sam ugled uničil temu poklicu. Z nezadovoljstvom kazanjem navzven. Anksioznost je ena 
tipična značilnost turističnega delavca. Jaz nočem biti anksiozen. Nočem biti odvisen od drog, 
zaradi tega da bom preživel, to niso heci. 

Priporočilo: še večje spodbujanje ugleda poklica med Slovenci: Kontekst - migrantska sila – izziv 

– avtohtonost doživetja  

Kar je izredno pomembno je še, se moramo pa spet zavedati in delodajalci in izobraževalni sistem 
Republike Slovenije, če ne bomo imeli mi avtohtonih ljudi, ne bom rekel samo na vodilnih mestih, 

ampak tudi tako zaposlene v turizmu, bomo zgubili. Bomo zgubili tudi z vsem. Bova optimistična, 
to so spet problemi, bom kritičen, velikih konglomeratov kateri pred 15 leti me niso poslušali kaj 
jih čaka, če se ne bodo takrat pred 15 leti.. jaz sem šel pred sedmimi od tam, če se ne bodo začeli 
zavedat tega problema in takrat sem jih že opozarjal,  

Jaz ko sem tam v, ker večinoma v Slovenijo hodim na dopust, pa ne zaradi ne, grem zelo rad tudi 
ven.. ko sem šel na Sočo, na to adrenalinsko zgodbo, ko vidim te ljudi, te vodnike iz celega sveta 
so.. iz celega sveta so ti vodniki, ki vodijo pač varno te raznovrstne športne dejavnost, ki jih 
potekajo v Soči in Obsočju. Sami tujci, nisem na enega Slovenca, mrbit 2 na agenciji.. kaj je z nami 

narobe. Zakaj ni naših otrok? Kaj mi nimamo adrenalinskih otrok? Ena je s Škotske, je polno z 
Romunij pa iz Češke pa iz Portugalske, je.. kaj naših pa ni? Da bi bili za turistične vodnike taki top 
ono adrenalin skos šopa, v angleščini skos govorijo, v francoščini ono, nekaj je narobe. Tujec ne 
bo vedel, če ona v angleščini govori, ker ne pozna slovenščine, je pa to nekaj neverjetnega, in 
zato se jaz s temi našimi konglomerati ki uvažajo zdaj iz juga ina postavijo natakarja direkt tujec 

spet ne bo opazil, ker bo on angleško z njim govoril. Jaz pa bom, ampak, bog ne daj, jaz ne bi bil 
on hud nacionalist, ampak meni se to zdi nedostojanstveno. Jaz si ne predstavljam, da se ti kot 

delodajalec tudi toliko ne potrudiš, da daš 3 mesece nekoga majčken v inkubator, da ga naučiš 
jezika, da ga uno, da ga daš v en izobraževanje in ga potem izpostaviš kot človeka, da ima on vsaj 
približno samozavest. Hvalabogu mentaliteta je majčken drugačna pa so vseeno samozavestni, 
ampak meni se to zdi poniževalno. Meni se to ne zdi normalno. Vem pa da tujec tega ne bo opazil 
ker v angleščini govori. Jaz sem pa tudi slovenski turist in tudi to hudo opazim.  

…. pa bi rad pa ne more s tabo slovensko govoriti. 

Ne žal ne more fant, ker ga je samo iz Beograda pripeljal in ga dal na delovno mesto izvoli, radi in 

to je bilo to.. in to mamo hude hude ugledne slovenske turistične konglomerate. In to se mi zdi 
absurdno in ti konglomerati sem vedno prepričan, da nam o filozofiji velikokrat škodujejo. Ker so 
zgolj ozki interesni.. reševanja trenutnih problemov, trenutnih problemov. Ker si jih zadamo, aja 
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zdaj pa nimam več nobenega zaposlenega, ah vi malo potrpite zdajle bomo pa ene nove dobili , 
pa so šli v Bosno pa so nove dobili. Razumeš.. pred 10 leti sem jim jaz pripovedoval da bodo prišli 
v kaos. Tega si ne smemo dovoliti, če hočemo imeti kvaliteten turizem. Mi ne moremo to počet 
kar so Italiani počeli, ko prideš na njihovo ono in na koncu te strežejo Tajvanci, pa nimam res ne.. 
ampak, jaz si ne predstavljam takega slovenskega turizma. Jaz grem v neko deželo zaradi tega, da 
bom srečal njihovo kulturo, da sem bom nekaj naučil, da bom njihove domačine…, jaz ne 
prenesem Sharm el Shejkha ko vidim tiste sužnje, tisti sužnjelastniški sistem, meni to ni kot 
nekemu zavednemu Evropejcu.. bi jaz v Italiji sem, na nek način, iščem neke avtohtone italijanske 
kraje kjer bom srečal vsaj kakšnega domačina, razumeš. Mi je ta.. in če hočemo imeti to zgodbo 
doživetja, avtohtono, prodajat to, moramo potem to pazit vsi skupaj. In fakulteta ima pa tukaj 

hudo veliko vlogo. Ker vi pa lahko na nas in na drugo stran. Imate to moč, čeprav morate biti tudi 
odprti in ono, ampak imate to moč, da lahko na ene in na druge pritisnete. 

6.3.2 Hotelirstvo 

(a) STANJE V IZOBRAŽEVANJU 

Odnos med izobraževanjem in gospodarstvom – preveč oddaljeni, na dveh poljih  

Praksa – visokošolski program ima premalo prakse  

Izobraževanje uči preveč splošna znanja  

na začetku ko smo se srečali smo govorili, da smo preveč oddaljeni, da smo na dveh poljih. Tudi 

mi ne poznamo, vsaj ne v neke potankosti, kako to izobraževanje poteka, na zadnje ko sem js v 
šolo hodil so ble stvari drugač. Predvsem se mi zdi vsak pogovor s študenti, da so stvari zelo 
splošne, vsaj v nekem delu bi jih mogli profilirat, pridejo z zelo splošnim znanjem, nimajo pa 
direktnega znanja. Definitivno ima visokošolski program premalo prakse. Eni pridejo na koncu v 
nastanitvene obrate ali agencijo, se zlo težko znajdejo, ker so v bistvu šolskih klopi navajeni. Tuki 

pa je prepad. 

Ne predavajo kadri iz gospodarstva – priporočilo: še več tovrstnih kadrov  

Jaz menim, da je premalo tega proaktivnega vložka pa predvsem tudi na visokošolskih zadevah, 
na višješolskih tudi sodelujem zraven, predvsem se pogreša tam dejanska praksa, koga, ki ima 
izkustva iz predmeta, ki ga predava, konkretne ne vem, hotelsko poslovanje, predavajo učitelji, 
profesorji, z višjimi nazivi, ki nikoli niso delali. Ni te izkustvene prakse, ne mora na tak način 
predat, te bom rekla strasti, empatije, ki jo mora vsak nek potencialni kandidat, ki bo delal v 

turizmu, hotelirstvu ali gostinstvu pač obvlada. 

(b) STANJE V GOSPODARSTVU 

Stanje na trgu delovne sile: potreba po srednješolskem znanju: 90 – 95 % in teh primanjkuje  

Mal je paradoksa, hotelirstvo v turizmu rabimo 90-95% srednjega kadra, natakar, kuhar, 

receptorje in bi reku, vpis na srednje gostinske šole na Dolenjskem je ničen. Za tistih 5, ko jih 
konča srednjo šolo se pol stepemo vsi takoj, medtem ko vpisi višje, visoke šole, fakultete je pa 
višji, se pravi, so še iz drugih smeri se za ta poklica odločajo. 
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Stanje v gospodarstvu – 24/7 in razvrednotenje poklica  

Ta poklic na nek način je mal razvrednoten, pa prazniki, pa nedelje in sobote, dela se v drugem 
bioritmu, kot druge službe, da nimajo tistega prostega časa. 

Stanje v gospodarstvu: malo kadra, ki je visoko izobražen in dela »s srcem«  

je pa res, da je pr nas ta % res zelo nizek, si ne štejem to v čast, ampak dejansko je zelo malo 
kadra, ki je po eni strani kvalificiran, višje visoko izobražen pa, ki res to nekak s srcem, dušo dela. 

Stanje v gospodarstvu: beg delovne sile, uvoz migrantske sile  

Koliko študentov je šlo ven..in globoko upamo, da se bo ta generacija vrnila. Bi si to zelo želel. 
Ampak enostavno. Če si s Koroške al pa Maribora se ti bolj splača delat v avstrijskem domačem 
hotelu kot v Sloveniji. Mi posegamo južnem trgu, jezik znajo.  

Stanje v gospodarstvu: na določnih lokacijah – Posočje, Kranjska gora – zelo resno primanjkuje 

delovne sile – težava da je v vztrajnosti kadra (medgeneracijsko) in v zahtevah življenja vstran 

od doma 

V Posočju je pa še večji problem s kadri, jih povabimo gor, damo tudi za spat, ljudje več odhajajo, 
tudi prošnje sicer dobivamo iz cele Slovenije, vsaj približno koga prespektivnega, ki bi pa sicer 
delal in bi mu bilo všeč, imajo pa domotožje. In tam se vse zaključi in gre nazaj domov. Mi drugač 
smo bili čist drugi, si vse naredil, si stisnil zobe za tako priložnost in vse naredil ter vztrajal v 
tistem… in tu je spet vztrajnost.  

Problem Kranjska Gora, je velik domačinov podjetnih pač lokalnih družinskih, al pa Avstrija, tisti, 
ki so 10 min čez. Tko da v bistvu isto.. za enga našga, ki je bil nočni receptor pa je zdej vodja 
recepcije, je sicer inženir gradbeništva, tudi v kuhni pomaga, streže, totalno motiviran, samo to 
je ključ.. on je motiviran, da bo delal v turizmu tolk, da dela vse.. vse se uči.. pa je gradbeni inženir, 
ki bi lahko boljš plačano službo dobil, ampak smo se na to prilagodil.. je 3-4 dni gor, potem je pa 

3 dni doma in lahko še popoldne dela te male gradbene projekte. Na takih lokacijah se morajo 

vozit, gor jih pa ni.. 

Stanje v gospodarstvu: izredno velika fluktuacija kadrov  

predvsem je problem naše industrije, da je ogromno industrijskih obratov.. kjer en reče tko, drug 
tko.. fluktuacijo zaposlenih mamo tko veliko, da nekdo ki je prišel 6 mesecev prej, uči tega, ki je 
včeraj prišel in to… nimamo začrtanih poti. 

Stanje v gospodarstvu: migrantska delovna sila ni rešitev, ker je komunikacijski šum, ker 
primanjkuje znanj, še posebej o lokalni ponudbi  

…bazeni so se tolk spraznili.. pa govorijo.. kader z bivše Juge ni rešitev, ni kvalitete.. če prodajamo 
po kvalitetnih cenah, se pričakuje natakarja, ki ti bo kavo postregel, da zna s teboj tudi par besed 
spregovorit. ne da… Zdej pa če boš nekomu prodal glavno jed za 35-40e, potem moraš znat 
povedat katera zelenjava, na kak način, kako je meso pečeno… to pa pač ta kader te širine nima. 



  

78 

 

Ne glede na to, če je to kader v kuhni.. tega komunikacijskega šuma je dost.. Prnes mi tartufe gor, 
bo prnesu.. ampak sploh ne ve.. goveje juhe dobre skuhat sploh ne znajo.. ker se dol to ne je.. 

Medgeneracijsko: »bi bili radi vsi takoj zdaj vodje«  

Pri nas je na primer težko, ker v takšnem majhnem hotelu na primer, ne moreš enega kar za vodjo 
vzet. Ker najprej mora it čez vse procese, da vidiš, če je sposoben. Jaz sama se odmaknit od vsega 

ne morem, dokler ne bo tak obseg dela, da lahko rečem, da imam toliko sposobnega vodjo, da 
mu lahko zaupam. Da bi do tega prišlo pa so vsi ne, ker bi bili radi vsi takoj zdaj vodje. 

Kar se pa tiče faksov se mi pa zdi problem, da so preveč majo občutek, da so precenjeni in njihove 
diplome. In si ne bojo štel v čast, če grejo ne vem sobarici pomagat pospravljat sobe. 

Al pa prej ko sta omenila vrednost diplome, se mi zdi, da ni tko problematično kako jo mi vidimo 
kot delodajalci, ampak se mi zdi, da je bolj problem v tem kako študenti vidijo vrednost svoje 
diplome. Jaz mislim da oni imajo občutek, da zdaj ko so diplomiral, da bodo že avtomatično 
direktorji. pač kot smo se pogovarjal in pol ni tko. In pol so razočarani. Ker bodo dobil krpo v roke 

pa metlico za školjko in to oni ne bi delal, oni bi neki drugega, oni bi delali samo s papirji in preveč 
so usmerjeni samo v eno, ne vidijo širše slike. In tukaj se mi zdi problem, v bistvu v samem štartu. 
ni niti problem v samem programu ampak je bolj problem v teh prednostih, ki jih imajo oziroma 

vrednotah, ki jih imamo ljudje pri sebi. 

Jaz sem hodil na srednjo gostinsko, nam so že takrat rekli vi ste tehniki, vi ne boste direktorji, pol 
sem šel pa na Turistico, tle bomo pa vsi direktorji. Dans sem direktor, sam sem 16 let prej kelnaril, 

pa se s kolesom vozil v službo, ob polnoči domov šel.. kje boš še kakšnega mulca našel ki bo to 
delal… Ampak s to voljo vpliva kakšno maš srednjo šolo, faks, to moraš z neko voljo nekam prit… 
v neko ustanovo, takrat ne bo takoj vodstvena funkcija…  

ženska: jaz sem lansko leto sprobala ko sem skozi govorila, ko bomo pa enkrat imeli ene 3 
nastanjene za čiščenje pol bo pa to to.. Katastrofa. Vize smo že zrihtali… problem je z ljudmi. 
Generacije dol so iste kot pri nas. 

ženska: Pa ste kdaj razmišljali, kako privabit ambiciozne? 

moški: ne ambiciozne, ampak morajo čutit to službo. 

ženska: ja.. kako bi jih privabili v ta naš sektor. 

moški: mlajše zato.. da začne tu, da vidi kam lahko pride in mi tu res vztrajamo, smo dosledni. če 
dela res vsi mi delamo, nismo v pisarni. Mi delamo, smo na recepciji. Mi nikol nismo več v pisarni… 
Pa je receptor.. on dela to + to, delaš na recepciji in v prodaji. On ve, da če bo dobro delov, ga 
bomo prestavili, al v plači, al v nazivu al v mestu…  

Medgeneracijsko: problem s proaktivnostjo  

Ker mi vidimo že, ko pridejo k nam na prakso, na razgovore za prakso, se ustrašijo. Oh, 
petzvezdičen hotel. Kako bom jaz tu delu? Mi se zgubijo. In se ne znajo obrnit in majo problem s 

proaktivnostjo in se ne znajo obrnit in ne znajo vprašat in so ko roboti in čakajo, da jim daš 
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navodila. In to se mi zdi, da je narobe dones. Mlajše generacije nimajo tega občutka proaktivnosti 

in ne vidijo stvari, ne znajo se obrnit. Vsaj jaz vidim pri tistih, ki smo jih mel na praksi, srednja šola 
večinoma.  

… 70% mladih sanja, da bodo ali igral igrice za denar ali da bodo blogerji.  

Medgeneracijsko: stalna uporaba telefonov  

mlade vprašam, kdo je dal v zadnjih 7 dneh telefon stran za pol ure. spet ni blo nobenga.. da majo 
ti mladi telefon zraven, s kakšnim vzrokom?.. telefon pred gostom, za nas poklic nesprejemljivo. 
To upravljanje, da mi vemo, da ne bo dal za več kot pol metra telefon stran od sebe, …. Tudi jih 
naučit to obnašanje v okoliščinah sodobnega sveta.. Kako vsaj na minimum spravit njihovo 
vedenje pred gostom, cigaret, kje ja, kje ne… Mislit, da se bomo temu odrekli pa ni mogoče. In 
fakulteta tlele lahko da nek vrednostni sistem obnašanja ob sodobnih.. na nov je treba napisat 
obnašanje pri tem procesu v turizmu. 

(c) ZAHTEVANE KOMPETENCE 

Kompetenca: osebnostne karakteristike in vrednostni sistem + osnovno poznavanje 

hotelirstva, obrt svojega dela oz. specifike kot so receptorski programi pa se naučijo na 
delovnem mestu  

…mi vsi iščemo verjetno ene 3 temeljne zadeve: ene so tuki, osebne preference, karakterne 
lastnosti, vrednostni sistemi, interes, da sploh kdo hoče v turizmu delat, življenjske okoliščine, ki 
jih nekdo ima. To se pravi, druga so osebne vrednote, se pravi, ali ta človek sploh bo jutri delal, 
dolgoročno v hotelirstvu. Osebne vrednote, da jih znate presejati, poudarit kar mi iščemo, 
zaupanje, pripadnost, spoštovanje, zanesljivost, učljivost, strast, ekipnost in pač tiste, mogoče se 
sliši floskulsko, ampak je realno v našem poslu in seveda potem, da najlažje in najmanj 
pričakujemo od fakultete, da jim bodo dali to kar jih pa lahko na vse to naučimo, obrti svojega 
dela. Vsi mi smo sposobni, če vse to dobimo, osebne karakteristike, vrednostni sistem pa 

razpucana pojma kaj hotelirstvo je, lahko človeka v hotelu hitro naučimo njegove obrti. Najmanj 
pričakujemo, da bodo receptorji in receptorski programi, ker fakulteta težko sledi trgu, katerim 
sledimo. 

Kompetenca: avtonomno odločanje in prevzemanje odgovornosti  

Na dolgi rok toliko, je pa predvsem tisti gap, če bi lahko tak rekel, to prevzemanje odgovornosti 
je slej kot prej, se znajdeš v neki situaciji. Gost je pred tabo in je nek problem. Banalna zadeva. In 
takrat je potrebno v neki logiki reagirat in potem predvsem za to odločitvijo stat. Ni problem, a 
se odločiš narobe, se pogovoriš, se bo naslednjič odločil drugače v pravilno, vendar je treba 
takšno odgovornost sprejet, najlažje je rečt, da nimam teh pristojnosti, vodja pride v ponedeljek. 

Če je to petek ob 9h zvečer, ne boš rešil problema. In tu, neko sprejemanje odgovornosti pa pač 
dejansko, da se ne gledajo samo tisti plusi, ki se z neko pogodbo zagotovijo, kar se tiče bonusov, 
malice, telefonov, koliko lahko zapravijo na mesec, ampak je potrebno tudi tisti drugi del 

odgovornosti prebrat 

…če en reče skuhaj 100 kapučinov v 10h minutah jih fizično ne moreš skuhati. Da se potem tudi 
stranki ne obljubi taka zadeva, za katero že v štartu veš, da bo prišlo do problema in tu je, in tu js 
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vidim največji problem, da se te mlade nauči odgovornosti pa ja, sej se noben ne odloča samo 
pravilno in brez napak. Ampak vzemi odgovornost v svoje roke in sprovedi, povej zakaj si tak 

naredil, je lahko čisto logična razlaga, da se pač gre naprej. 

Kompetenca: podjetniška znanja + individualno sprejemanje odgovornosti  

In kvaliteta je boljša, ker za boljšo kvaliteto lahko tudi dražje prodaš. Na tak način smo začeli 
zadevo peljat, zdej omejitev navzgor ni … pridni kuhar 3.5 neto.. lej, dam ti 4.. sam povej kolk boš 
na drugi strani notri prinesel pa kako boš prodal krožnik za 100e. ne pol rečt js sem gor zdej pa 
prodajajte. pa stroške kak boš obvladoval pa materiala.. ja ne, js sam dobro kuham.. za dobro 
kuhat je pač to.. za kej več moraš pa še kej drugega zraven znat. problem v kuhinji je kadrsko. Ja 

vodja jih mora rešit… in pol smo zopet pri odgovornostih in kaj bi meli.. vsi bi meli čim več fix pa 
čim manj odgovornosti, kar pač ne gre. 

Kompetenca: poznavanje celotnega procesa tudi pri višje izobraženih kadrih  

…ker dostikrat pridejo iz šole pa niso za to na fakulteto hodili, ne vem, da bi na recepciji delal. 
Moraš it skozi celotni proces, kot sta Iris in Sandi rekla, da se moraš naučit, kako greš na check in 
kako se kava skuha, da te pač dejansko potem kasneje, nihče ne more žejnega čez vodo peljat, 
če en reče skuhaj 100 kapučinov v 10h minutah jih fizično ne moreš skuhati. Da se potem tudi 
stranki ne obljubi taka zadeva, za katero že v štartu veš, da bo prišlo do problema. 

Zdaj pa sam hotel ne more na začetku vzeti nekoga s fakultete, brez izkušenj iz prakse. Se pravi 
on mora začeti kot natakar, receptor in tuki je bi reku… on pa noče delat kot receptor, če je faks 
končal, oz vsaj ne bi rad. Eno leto bo počakal, ne bo pa počakal 6 let, da bo napredoval. Ko rabiš 
nekoga, na primer vodjo recepcije, hotela ga pa že nimaš. Ja kako? 

Kompetenca: širina znanj, poznavanje celotnega spektra turizma  

A: Predvsem to, da jih probate na širino, da vedo več stvari, sploh v hotelirstvu. recepcija, 
prtljaga,.. da vidi gosta. mora pripravit zajtrk.. receptorji ki so delali 30 let na recepciji, so morali 

za par dni v sobe k sobaricam, pa jim ni bilo jasno zakaj. Ti moraš vedet da ko gosta pošlješ v sobo, 
ne sam tret štuk ampak točno, kam gleda, je postelja levo, desno. moraš začutit sobo. In so bili 
vsi navdušeni po 2, 3 dneh šihta. kakšne hotel sploh je, kakšne sobe so. Vsi morajo čim več vedeti. 
Osnove gostinstva, kongresnega turizma.. multipraktik moraš bit. 

B: Povsod je ista zgodba, po istem principu. 

C: Fakulteta mora poskrbet za vsa znanja prej, pol ko pride v službo tega časa nima več. 

Kompetenca: osebna vizija, individualna specializiranost in vztrajnost – medgeneracijsko  

V bistvu vidim, da se vsi srečujemo z istimi stvarmi. Povedali smo že, študentje hočejo vse na 
hitro, milenijci, sliko na FB, 100 lajkov, soratin de la….?... nardi svoje in tudi tega smo se naučili. 
Prvo jim razložimo, prvo iščemo njihove sanje, kaj boš ko boš velik. Dostikrat se nam je že na 
zaposlitvenih razgovorih dogajalo, da 35 letnik pa, ko ga vprašaš kaj boš ko boš velik, pa reče, da 
se še išče. Ogromno se srečujemo s tem. Jaz bi bil receptor, ampak ne boš receptor, boš natakar 
pa dobro, bom probal. Tko da tudi oni sami ne vejo čist kaj bi. Trenutno pri nas v hotelu, vodijo 
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hotel, zdaj sami, ker smo se starejši dal v neke nove projekte, te, ki so prišli na prakso. In mi mamo 
nek dober ogledal, kaj se dogaja. In ti otroci vidijo samo vrh gore. Ko pa prideš gor, pa tega ni. In 
kar na enkrat na nas delodajalcih ostane to, da mi iščemo njihovo sanje. Da jih spodbujamo, kaj 
boš ko boš velik. Boš vodja hotela, boš vodja recepcije.. kam hočeš it. Kok ur hočeš sploh delat? 

Problem je pa tko kot je kolega rekel, da jih 80% sploh ne ve kaj išče. Sploh ne ve al bi mel službo 
al ne bi mel službe.. sploh ne vidijo 2 metra še pred seboj, kaj sploh oni želijo. 

Kaj pa z diplomo? Kamor hočeš, sam povej mi kaj bi rad počel. Zaradi tega mi predlagamo, da si 
vzami pol leta, bod na recepciji al pa lahko te damo delno v prodajo, da se učiš. Ampak v bistvu 

vsak človek bi mogel sam povedati kaj želi. Kaj so sanje. Pol smo pa v taki situaciji, da lahko zbirajo. 
In kakor sem že na začetku povedal, otroci sploh ne vejo kaj bi radi. Ker doma je ful fajn. Če pa ni 
dobr je pa mama še zmeraj doma.. ni vztrajnosti, ni želja. Mi do sedaj študente dobivamo ko ne 
vejo ali receptorji, ali bi raje v agenciji delal, definitivno pa je v naši industriji največ možnosti. 
Naša industrija ima od začetka kontinuirano rast. 

ta volja je povezana z eksistenco. če se spomnim sebe, je bla mama, ki me ni več hotela vzdrževat. 
sem pač mogu it v službo. sploh ni blo vprašanje. danes te eksistence ne rabiš več. Tukaj je največji 
problem. 

Kompetenca: poklicne vrednote, imeti rad svoj posel kot odgovor na težavnost poklica  

..hotelirstva se mi zdi, da mlajše generacije danes ne razumejo, kok je pomembna vrednost tega 
hotelirstva. In da jim dejmo v bistvu vcepit že v štartu, da morajo začutit, da majo radi ta posel. 
Ker to službo ne delaš zaradi tega, ker bi bla ne vem zelo zelo dobro plačana ampak jo delaš iz 
ljubezni. In da že oni v štartu vejo, da ko se bojo začel šolat, da se bojo za to odločal, ker to delajo 
iz ljubezni. In ker mi delamo z ljudmi, mi delamo z gosti in gost ni številka, enkrat bo pršu in odšel. 
Mladim, da morajo met radi to. Oziroma če majo radi to, naj to počnejo. 

Kompetenca: timsko delo  

Kar se pa tiče faksov se mi pa zdi problem, da so preveč majo občutek, da so precenjeni in njihove 
diplome. In si ne bojo štel v čast, če grejo ne vem sobarici pomagat pospravljat sobe. Per ns je ne 

vem direktor za prodajo pomagal sobe pospravljat. Zakaj.. ker smo mel tok veliko zasedenost in 

smo mogli v enem dnevu pospravit. Zakaj pa ne. In isto velja za ns, za vse, če je treba, smo tim. 
Ta timski del, ekipno delo se mi zdi da ga je treba več poudarjat. 

Kompetenca: tuji jeziki 

Ker smo prej govoril o jezikih, preseneča me, kako malo znajo tujih jezikov otroci. En jezik kar 
znajo, recimo, da je to angleščina. Pol se pa kar neha. Noben nemško, noben italijansko.. mi 
mamo pa v termah turiste, še najmanj Angležev. Italijani govorijo bolj ko ne italijansko, Avstrijci, 
Nemci nemško, okej mlajši ja, starejši ne znajo angleško. Tko da opažamo, da je to kr problem - 

znanje tujih jezikov. 

Nemci govorijo tko kot si rekla. Italijani, španci pa ne. In tam sta dva jezika in ruski trg se odpira. 

To so neki trije jeziki, ki bodo prevladovali v bodoče. Italijan se težko nauči drug jezik, ker nima 
tok zvokov. Tko da ja, na italijanščini, španščini in ruščini je treba bolj delat. 
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Kompetenca: aktualnost znanja + specifičnost znanja: receptorski programi  

Up to date, se prav, da ve, kaj danes trg uporablja….. In recimo, da po tem, al pa programi kakšni, 
recepcijski programi, sej danes jih je pač tistih 5, 6, sej jih ni dvesto. 5, 6 takih, ki obstajajo v 

Sloveniji, recimo zakaj ne bi naučil, kakšne so razlike v tistih programih. Zakaj se študentje učijo 
na nekih programih, ki so pase, ki jih noben več ne uporablja. In tko naprej. Tut profesorji, ki svoje 
delo opravljajo, probajo bit up to date, kar se tiče tut vseh teh orodij, če jih že učijo, če ne pa 
boljše da jih ne bi. 

Kompetence: primanjkuje gostinskega kadra  

pri nas definitivno v gostinstvu. js tuki vidim največjo težavo, pa niti ni težava, izziv za nas, dobit 
dober gostinski kader. v kuhinji, v restavraciji, za šankom, zde se mi tudi, da vzporedno ko si 
študent pa delaš v nekem nočnem klubu pa delaš samo vikende pa si po 12 ur v službi, ne moreš 
primerjat z nekim normalnim urnikom, če delaš po 8 ur na primer. 

Kompetenca: 5* doživetja – jih je treba doživet  

Pa vi študente kej vozite pogledat, kaj je luksuzen hotel? Kam bi radi šli? Kako imate pa to 
zoorganizirano? Ker jaz velikokrat študenta vprašam… še nikoli ni bil sploh v 5 zvezdničinem 
hotelu, ni probal. Ta 5 zvezdnični mindset, kako ga pa vi ocenjujete? 

Kompetenca: prilagodljivost in širina znanj  

v turizmu moraš bit mal uličar, da se mal znajdeš. ,multipraktik, drugače ne gre. Poznat moraš 
različna področja. In če ni te fleksibilnosti, težko prosperiraš.. 

(d) KOMPETENCE PRIHODNOSTI  

Kompetence prihodnosti: digitalna znanja, predvsem rezervacijski sistemi  

definitivno se bo v turizmu pojavljal internet, predvsem operacijski sistemi. Način prodaje, in že 
mi sami sledimo težko trendom. če samo slediš trendom ne prideš nikamor. In js gledam našo 
skupino na slovenijo. Mi smo sicer majhni in simpatični, ampak noben ne ve za nas. Enako je tko 

s slovenijo. in mi ne bomo samo ustvarjal novih trendov. Slovenski turizem se v bistvu razvija zdaj, 

v zadnjih 4ih letih.. ko smo začel zares razmišljat, kam želimo. že zdele svoje delo na polovici 
opravljamo v oblakih in ostalih stvareh. V bodoče za univerze bo nujno poznavanje rezervacijskih 
sistemov, in študentje ki bodo prišli s takim znanjem, bodo definitivno cenjen kader. Predvsem, 
koga sploh za prodajo danes izobrazimo. Koga vzamemo. Milenijevci štejejo 25% turistov je 
milenijcev, v dobrih 10ih letih bo ta procent že čez 60%. 

Kompetence prihodnosti: komunikacijske veščine, psihologija – tudi kot odgovor na 

avtomatizacijo, ki bo odgovor na pomanjkanje kadra  

Jaz pa mislim, da tudi manjka malo nazaj k temeljnim vrednotam it, komunikacija, psihologija.. 

mi vsi govorimo, da more bit vsak dober zaposlen dober psiholog. Moraš še znati oceniti profil 
gosta svojega. Ampak kok je pa tega v šolstvu, v izobraževanju? Poudarek na komunikaciji, na 
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komunikacijskih predmetih, pravilnem izražanju...igranje vlog. Brez tega ne gre. In pa psihologija 
gosta, to se nekako zaobide do realnega življenja, ko pa pride v stik z gostom.  

In to tudi v prihodnje velja, ne glede na to, da bomo šli v neko digitalizacijo sistemov. Da bo šlo 
vse prek računalnikov in tehničnih stvari. Se mi vseeno zdi pomemben človeški faktor in to 
poudarjat. Pa čustvena inteligenca. js to opažam, da tega je vse manj in manj. Zato če se ljudje na 
kavi ne znajo pogovarjat, kako se bojo pogovarjal z gosti? 

Problem je pomanjkanje kadra. Mislim, da bo treba zmanjšat programe, mi bomo avtomatizirali 
večino stvari in bomo obdržal samo še najboljše, ki bodo imeli personaliziran service. In boš dobil 
natakarja, ki ma na koncu res 2000e plače. Drugače bodo pa ljudje na tablice tipkal, en bo 
prinesel, pa en odnesel, pa pomil. Prvi zametki tega so že. … In vedno več bo tega. enako, sicer z 
zamikom ampak kasneje bo to prišlo tudi v F&B. Ampak potem bo pa luksuz postal osebna 

interakcija. Hoteli bodo postal z manj kadra, pa osebna interakcija. 

(e) PRIPOROČILA 

Priporočilo izobraževanju: da služi kot »gatekeeper« - »preseje« kadre s primernimi 

osebnostnimi lastnostmi in kot vzgojna institucija – dodatno vzgaja te osebnostne 

karakteristike  

…mi vsi iščemo verjetno ene 3 temeljne zadeve: ene so tuki, osebne preference, karakterne 
lastnosti, vrednostni sistemi, interes, da sploh kdo hoče v turizmu delat, življenjske okoliščine, ki 
jih nekdo ima. To se pravi, druga so osebne vrednote, se pravi, ali ta človek sploh bo jutri delal, 
dolgoročno v hotelirstvu. Osebne vrednote, da jih znate presejati, poudarit kar mi iščemo, 
zaupanje, pripadnost, spoštovanje, zanesljivost, učljivost, strast, ekipnost in pač tiste, mogoče se 
sliši floskulsko, ampak je realno v našem poslu in seveda potem, da najlažje in najmanj 
pričakujemo od fakultete, da jim bodo dali to kar jih pa lahko na vse to naučimo, obrti svojega 
dela. Vsi mi smo sposobni, če vse to dobimo, osebne karakteristike, vrednostni sistem pa 
razpucana pojma kaj hotelirstvo je, lahko človeka v hotelu hitro naučimo njegove obrti. Najmanj 
pričakujemo, da bodo receptorji in receptorski programi, ker fakulteta težko sledi trgu, katerim 

sledimo. 

Jaz mislim, da je tu treba že v srednji šoli tisto sito nekak naredit pa vsakem rečt, ti si ti pa nisi za 
to. Mi mamo od 20 praktikantov.. pa rečejo vedno zakaj ste se pa vpisali na srednjo gostinsko, 
turistično… Jaz bi rad potoval. Hahahaha nima smisla.. 

Priporočilo izobraževanje: učni hotel – pogrešanje interaktivnosti in igre vlog  

Jaz predvsem pogrešam to interaktivno zadevo, da bi sodelovala na nekih primerih dobrih praks, 
v igranju vlog, in res pripravljala tudi vse na dobro prava v življenju. 

Priporočilo izobraževanje: poudarek v izobraževanju, da so vodstvene funkcijo podporno 
okolje in je glavno znanje »obrtniško«  

Ja se strinjam z vidikom videnega. Mislim, da se fakulteta zaveda, da so se okoliščine spremenile. 
Tako svetovne kot tudi slovenske. In prva zadeva je to, da mi moramo poudarjati, kot so prej 

povedali, da turizem je obrtniška dejavnost. Zdaj to je obrt v prvi vrsti. Pač, da glavni kadri niso, 
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pardon, direktorji, financarji, managerji, računovodje, ampak v hotelirstvu so glavni kadri, ki so 

jih prej omenili, obrtniki svoje dejavnosti, kuharji natakarji… naprej, in pa seveda tudi, da so 
spoštovani kadri in da praktično v tujini lahko iz tega mesta napredujejo v managerska. In pa to, 
da višja mesta, kakor je kolega pred mano povedal, da če bo preskočil to višješolsko obrtniško 
delo, da če bo naredil fakulteto, bo kr manager ratal, je narobe. Ker vsa mesta nad obrtniškimi, 
so podporno okolje operativi. S tega vidika bi morali na fakulteti poudarjati, te okoliščine, se 
strinjam, tudi ustavit standarde, ki zelo jasno povejo, tripodatkovna mesta, pač gostinstvo in 
ostali oddelki… vse ostalo administracija, prodaja… je podporno okolje. Če oni to sliko vidijo, 
vidijo aha ni to napredovanje gor ampak je samo premik iz obrtniškega dela v podporno. Se pravi 

dobra opredelitev kaj je hotelirstvo globalno sploh je. 

…najbolj pridni študenti, najbolj pridne študentke, ki nam delajo v housekeepingu so študentke 
medicine, boljših od njih ni. ampak seveda da ne bo ostala v turizmu, ampak ve kaj hoče, rabi 
denar.. navade delovne ma, ker drugače medicine ne more študirat. To iščemo v turističnemu 
kadru. Tak zagon.. Js pa želim bit direktor, kuhar.., kuharji vemo.. 2500 pa gor dans to ni nč… al 
pa natakarji.. ponavadi.. hvala bogu. ta logika se je danes obrnila.. da so ti primarni kadri bolj 

plačani od podpornih. 

Priporočilo: še več kadrov iz gospodarstva v izobraževanju  

Jaz menim, da je premalo tega proaktivnega vložka pa predvsem tudi na visokošolskih zadevah, 
na višješolskih tudi sodelujem zraven, predvsem se pogreša tam dejanska praksa, koga, ki ima 
izkustva iz predmeta, ki ga predava, konkretne ne vem, hotelsko poslovanje, predavajo učitelji, 
profesorji, z višjimi nazivi, ki nikoli niso delali. Ni te izkustvene prakse, ne mora na tak način 
predat, te bom rekla strasti, empatije, ki jo mora vsak nek potencialni kandidat, ki bo delal v 

turizmu, hotelirstvu ali gostinstvu pač obvlada. 

Priporočilo terciarnemu izobraževanju: splošnost - usmeritev v tri področja, ne pa drobljenje 
na preveč smeri, ker se ne pozna njihov pomen in ker morajo študenti poznati vse procese v 
turizmu  

Pa še pod prvo točko, pod pričakovanje od univerz.. da ni preveč smeri. V srednjih šolah je to 
trend pa na faksih tudi..okej, če je velik šol nič za to. Ampak pol maš pa smer ta in smer ta, na 
koncu v praksi so samo tri. Ne vem, tri smeri. Ni tukaj tople vode za odrivat. Ker majo tok teh 

nazivov na faksih, da se moraš prav pol poglobit, kaj ta smer sploh pomen v praksi. Neko 
produciranje nekih fiktivnih programov. Ki v praksi jih ni ne. Naj nekdo reče, jaz grem pa to smer 
in ne bom delu, ne bom delu prakse, ne bi mel v gostinstvu, jaz bom na recepciji.. Pa smo rekli, ti 

moraš poznat vse procese. Vsak gre čez gostinstvo, vse mora it skozi, da bo razumel v praksi, kako 
ta proces poteka. 

Priporočilo izobraževanju: več obiskov pri gospodarstvu  

Pa tut jih pripeljati na mesta, sedaj večkrat predstavitev hotelov naredit, se povezat s hoteli jih 
pripeljat… Mi mamo zdaj odprto leto in pol, roko na srce, imel 4 obiske. 2 srednji šoli, 2 faksa pa 
iz Zagreba smo mel neko združbo učiteljev v turizmu.. so prišli k nam. To sodelovanje se mi zdi, 
da bi moralo biti še bolj pomembno, da oni sploh začnejo delat, v živo vidijo, da oni dobijo neki 
občutek kako to zgleda. Se sprehodijo čez hotel. 
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Priporočilo izobraževanju: večje vključevanje igranja vlog za delo z gosti  

to igranje vlog, to bi moralo bit vključeno zraven. Mi smo v bistvu, to je del procesa uvajanja. Mi 
mamo eno dvorano, da bomo svojo akademijo naredil, smo lastnike prepričal, in nič teorije. 
Predvsem določene situacije, ko oba govorita. In kaj se zgodi, ko maš zoprnega, vzvišenega gosta.. 
drugačnega gosta. Njihovi mentorji in učenci s vživijo v njihove vloge, da so odlični v temu.. 

Priporočilo izobraževanju: fakultete ne morejo nadomestiti dela srednjih šol, treba izobraževati 
izobraževalce v srednjih šolah  

fakulteta pač ne more kompenzirat marketa, ki nastaja v srednjih šolah. Naredite delavnice z 
učitelji srednjih šol.. js ne vem.. js mislim, da je to rešitev za fakultete. 

Vajeništvo: breme plač na delodajalcih (?)  

Pr vas se šele… vi končate šele eno četrtino njihovega šolanja. Potem se šele pri nas začne ta prav 
šolanje. Jaz kokr sm na začetku reku pogrešam več prakse. Ves ta kader bi se lahko že prej odločil, 
kaj bo. Tudi to, vajeništvo.. mi kar na enkrat breme plač na nas delodajalcih je abnormalno. Ker 
ti ko dobiš ne izdelanega človeka mu morš dat plačo, ampak ni to še plača mentorja. Na nov 
vzgajat. Nekdo se mora z njim ukvarjat. In to pade na ns, predvsem direktorje in vodje oddelkov. 

In zlo težko rečemo, kako najboljše zadržimo. Zadržimo vse. tako, da, pol je pa od nas odvisno, 
kok dobre jih bomo naredili. 

Praksa: priporočilo – najti načine večje povezanosti med prakso in študentskim delom in 
kasnejšimi možnostmi zaposlovanja  

Mi ta trenutek čez 30% kadra, ki ga imamo, zaposlujemo za nedoločen čas. Dodatki, nedeljski 
delovni čas… in gre več kot 30% kadra ta trenutek gre za prvo zaposlitev. Pomeni, da smo 
študente, ki so delali kot študenti, zaposlili pri nas, nočne dnevne, ki so po našem sistemu 
delovali, so dobili redno službo, nedoločen čas, takih je čez 30% pri nas. kar pomeni, da tudi 
študentsko delo ni nekaj kar je toliko stran s prakse. Mi zelo strogo ločimo prakso, ki jo moraš 
naredit, pridi pa podpiši, in študentsko delo, od katerega on nekaj zasluži, živi. ne vejo, da je to 
povezano, vsaj v turizmu. da lahko praksa, študentsko delo, kjer dobi plačilo in neposredno 
zaposlitev, povezano. in to jim nihče ne predstavi, pove. Ko govorimo o praksi študentov, oni ne 
verjamejo… In kaj študentsko delo pomeni? da hodijo delat in ne verjamejo, da bodo v tistem 

podjetju dobili službo. Govorim za ta naša okolja…. In se potem tudi njihova motivacija ne 
interesira. ko oni vidijo, od kolegov, ja, ta je bil študent, ta je bil študent.. in zdej imajo vsi službe, 

jih dobiš mogoče lažje, resne ljudi, tiste, ki službo sploh iščejo. 

Priporočilo gospodarstvu: večanje ugleda poklica natakarja: večje nagrajevanje, večja 
popularizacija  

tle sem js za gostinstvo direktor, sta 2 stvari: mi sami gospodarstveniki posledično pa tudi 

zaposleni smo krivi za to popularizacijo tega poklica, drugo pa glede plač. Danes ne rečejo, da si 
samo natakar.. Natakar je tudi psiholog, pa tudi fizični delavec, ogromno odgovornosti ima zaradi 
denarja.. ne vem, natakar danes v Ljubljani, v hotelu, če dobi 1200e, je slabo plačan. Roko na srce 
in js izhajam iz gostinstva in sem kariero iz gostinstva si naredil, ampak ni tega… In dokler mi sami 
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ne bomo naredili prvo s plačami, drugo z popularizacijo, bomo mel zmeraj probleme. Kar se 
gostinstva tiče. 

Priporočilo gospodarstvu: glavni kader »obrtniški«, s srednješolsko izobrazbo, so spoštovani in 
primerno nagrajeni ter imajo možnosti napredovanja  

mi moramo poudarjati, kot so prej povedali, da turizem je obrtniška dejavnost. Zdej to je obrt v 
prvi vrsti. Pač, da glavni kadri niso, pardon, direktorji, financarji, managerji, računovodje, ampak 
v hotelirstvu so glavni kadri, ki so jih prej omenili, obrtniki svoje dejavnosti, kuharji natakarji… 
naprej, in pa seveda tudi, da so spoštovani kadri in da praktično v tujini lahko iz tega mesta 
napredujejo v managerska.  

Priporočilo za izobraževanje na delovnem mestu: spoznavanje kadrov z vsemi internimi procesi 
znotraj podjetja  

Pr ns vsak 14 dni poskuša kot hotelir, sobarica, 14 dni kuhinja, 14 dni zajtrk. Ker enkrat ko spoznaš 
operativni oddelek, je tut to spoštovanje med oddelki rata. Vsak receptor mora razmislit, ko bo 
sobarico klical, točno ve, katero jo lahko dobi v tistem momentu. Enkrat, ko uspeš to povezat, 
rata sicer 1 na 30 približno, in pol lahko uspe. 

v velikih hotelih pa vidim da, pride nekdo za prakso pa sploh ni pripravljen za program.. sami bi 

mogli delati na standardih, prve 3 dni da se samo uči, ker ga ni treba v osnovnih stvareh uvajat, 
to mu da pa nek vpogled kako se mora obnašat pa vest v hotelu. to je v bistvu najlažje. 

Mentorstvo: pomen 1 na 1  

lahko mu rečem študentu, da v programu maš pa gor treninge. Pejt pa jih naredi. V 90ih 
procentov sploh ne bojo šli. tistih 10 ki bodo pa šli pa ne bojo naredili. Ne bodo delali v živo. 
Nimajo te interakcije. človeka lahko naučiš samo, tako, da mu daš nekoga, da mu bo mentor.  

6.3.3 Turistične agencije 

(a) STANJE V IZOBRAŽEVANJU 

Opazne so spremembe na bolje pri povezovanju izobraževanja in gospodarstva  

Vloga med gospodarstvom in izobraževanjem po mojem občutku se v zadnjih letih precej 
izboljšuje in nam je všeč, da se dogajajo takšni dogodki, kot je tale danes in da sodelujemo na čim 
večjih nivojih. Predvsem se mi zdi pomembno, da ljudje, ki končajo neko stopnjo izobraževanja, 
da niso vrženi v nek čisto drug svet ampak, da se tam že nekako počutijo domače, da jim je to že 
poznan svet. Da je čim več tega vključevanja v obliki prakse ali drugega interaktivnega 

sodelovanja. Se mi zdi koristno tako za nas, kot za študente kot bodoče zaposlene. 

Turizem zahteva izobraževanje na večih nivojih, tudi visokošolsko  

Jaz mislim, da turizem kot ena izmed najbolj rastočih gospodarskih panog zahteva mal bolj 

poglobljen pristop k sami branži. In to, da obstajajo visokošolski zavodi in to izobraževanje na 
večjih nivojih zelo dobrodošlo. To opažamo tudi mi v gospodarstvu in strinjam se, da so različne 
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aktivnosti tako teoretična znanja in pa možnost praktičnih povezav ključni za neko bodočo, še 
boljši razvoj panoge kot take. Konec koncev tudi destinacije oziroma celotnega gospodarskega 
turizma kot branže. 

Vzgoja proti izobraževanju: osebne lastnosti: odnos do ljudi, organiziranost – dvom, da ej to 

možno priučit na fakultetah  

…kar js vidim pri tem delu je kljub kar nekaj stvari, ki pa ne vem če jih lahko fakulteta da. nek 
odnos do ljudi, organiziranost.. to sem js mogla že kot otrok doma se to priučit. ne vem če mi to 
lahko fakulteta da. če bi šla to pol študirat bi mogoče poltem tista znanja potegnila iz določenih 
predmetov, točno veš kaj še rabiš… ogromno nekih stvari pa se mi zdi, da življenje samo da. 

(b) STANJE V GOSPODARSTVU 

Stanje na trgu delovne sile: po eni strani težko najti dobre kadre, po drugi strani 

prekvalificiranost  

…ampak jo gledajo, ker so cele generacije take. zelo enostavno se pride do službe.. ker je vse v 
porastu, dobre kadre se dobesedno krade, se jih išče, vzema drugim. dobit nekoga ki je res dober, 
je težko. ga moraš dobro plačat potem pa je cel kup takih, ki ne zagotavlja nobenih rezultatov… 

In vmes med kandidati sta bila tudi 2, ki sta se brez težav uvrstila med teh 16 in sta poslala nazaj 
odgovore. ampak sta bila prekvalificirana. zdej pa vidim, da dejansko že ko sem CVje pogledala, 

sem se zelo prijazno zahvalila, da jih vidim čez nekaj let, da bosta stranki. Iščeta neko trenutno 
samo zaposlitev.. in nadaljevanje njune kariere. 

…no zanimiva zadeva, da veliko je.. ker jih je preveč in ne dobijo službe, diplomiranih psihologov 

se prijavlja na te razpise za visoko šolske kadre.. geografov in kakih, ki se naveličajo javne uprave. 
sekretar 2, kr neki je takih.. nekdo s pravne fakultete ali kaj takega pa ne zasledim. Pa s Turistice 

seveda.. 

Stanje v gospodarstvu: delavci delajo enak poklic ne glede na izobrazbo  

s tem ko obstajajo turistične šole, visokošolske šole je večina tega kadra usmerjenega, da bon 
enkrat delal v turizmu. je pa res, da recimo.. je treba upoštevat neko realnost. da nekdo, ki konča 
fakulteto oz. podipolomsko izobraževanje, pričakuje, da bo gradil neko kariero. Zdaj pa smo pri 
nas šlo v neko drugo realnost. mi smo z visokošolskim...ko bi zdravnik končal medicino in potem 
bil medicinska sestra. na žalost večina teh diplomantov konča na delovnih mestih, ki so na 
srednjem rangu. in pol ta njihova pričakovanja, še nekoga, ki je res kakšne gimanzije šel na 
turistično, ki ni mel prej znanja, kaj sploh turizem je, so mal razočarani. se ne vidjo dolgoročno v 
tej zgodbi. torej, se sprašujejo: zakaj sem sploh šou skozi vse to, če na konc tisti, ki je končal 
srednjo turistično dela čist isto zadevo. tako da tu, pa ne znam… 

Stanje v gospodarstvu: ugled poklica pri mladih, ne pa pri njihovih starših – percepcija, da gre 

za zabavo in ne delo  

A: kaj pa ugled poklicev v turizmu? dejmo rečt biti zaposlen v agenciji? 
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B: js bi rekla, da je dober 

C: ja, mislim, ja je dober. mogoče bi pričakoval da je še mal boljši. med nami, znotraj turizma, 
velja, da je okej delat v turistični agenciji, fajn in tko dalje.. to jemljejo da je to super fajn delo. 

nekdo, ki ne pozna operative.  

D: ja.. med nami znotraj...zunanji.. v lanskem letu, ko sem lani zase iskala novo asistentko, ker 

prejšnja enostavno ni mela več teh znanj in tega suporta in najprej.. ko smo otem govoril, se jih 
je 40 na oglas prijavilo. kot samo za mesto asistenta od tega 16 jih je potem samo prišlo na 
razgovor. Torej ko sem želela sito narest, sem jim nazaj poslala 8 vprašanj, da jih naj odgovorijo… 
so bla mal specifična. samo 16 se je ljubilo odgovorit. zdejšnja asistenka ima dokončano british 
school in je veliko živela v tujini, je pa imela težave na razgovoru.. in ni mogla verjet večplastnosti 
dela, ki ga bo imela. in me je čez 2dni kontaktirala, ker so ji starši doma rekli, če je resna da gre 
za asistentko, ker je imela resno službo. ampak na tistem delovnem mestu je imela za 4 ure dela 
in potem ji je bilo dolgčas in se ni videla sebe pri 25, da bi to skos počela in je iskala nekaj več.  

C: ni nega strašnega navdušenja pri starših, da bi svojim otrokom priporočali tako službo…. ja ja.. 

ampak ti samo potuješ rečejo. nima neke veljave. ni strašno velikega ugleda. 

C: ker zgleda prostočasna dejavnost, in jo tut ljudje tko jemljejo. sej maš znotraj mesta, ko so 
mogoče mal bolj ugledna kot nekatera druga. ampak širša javnost pa daje vse to v isti koš. pomoje 
nima negativnega mnenja, daje vse v isti koš...se mamo fajn. 

Medgeneracijsko: pozitivno mnenje o mladem kadru – socialna omrežja, hitra dinamika  

kr mi opažamo eno zadevo..da mlad kader je zelo perspektiven. kr ravno zarad te dinamike, ki je 

v tem turizmu, socialnih omrežij in vsega tega. ti mlad kader, ki ma neko znanje, voljo, je hitro 
aplikativen, uporaben. je hitro tudi določene zadeve da neko dodano vrednost firmi. ampak 
verjetno a ne pa 500 diplomantov na leto. govorim spet o TA. 

je razlika tudi zdaj že med mladimi, če smo pri socialnih medijih ali pa teh znanj, ki imajo bistveno 
prednost pred nami. Mi smo se mogli vse to priučit. Linkedin, med personalnim profilom in tistim 
za podjetja. Js se morem verjetno 3x bolj poglobit kot pa nek mlad. na letošnjem company 
meetingu smo imel marketing delavnico.. so bli mladi, stari od 25-30. oni so seveda imeli povsem 

drug pogled kot mi starejši. ker oni s tem rastejo. 

Medgeneracijsko: negativno mnenje – prevelika pričakovanja za premajhno učinkovitost  

pri nas dobimo jih kr nekaj z izkušnjami, če ne druga preko študentskih servisov, da so neki počel, 
da majo izkušnje. Ampak kar opažamo, da so premalo vztrajni, preveč pričakujejo, absolutno, če 
uporabljam izraz.. tudi razvajeni. te milenijske generacije so vse na prvo žogo. minimalno truda, 
že pričakujejo zelo dobro plačo, na noben rezultat. praktično usedet se za mizo, začet delat, čez 
4 tedne pričakuje plačo, ki bo vsak mesec ista, kje je pa kakšen rezultat? 

Medgeneracijsko: negativno mnenje – prevelika pričakovanja po diplomi  

smo mlada agencija v Sloveniji.. ampak tudi moje izkušnje lansko poletje, ko smo imeli študente 
in smo imeli primer, ko je bilo študentki izpod časti vsak dan pol ure delit letake. Pa je to pol ure.. 
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mi je pa jasno, da z delom si pridobivaš izkušnje in potem pridejo rezultati. Mogoče te nove 
generacije, 20-25 starosti pa pričakujejo, da bodo prišli po fakulteti na dobro plačano delovno 
mesto, ki bo zelo konfortno. in tudi pozabijo, da se pričakuje rezultate, ker mislijo, da je fakulteta 
že nek rezultat. 

Medgeneracijsko: mlajši imajo večjo težnjo po internem druženju  

po drugi strani pa zelo težo po tem internem druženju. kar je zame recimo, sem presenečena, če 
se se že tolk vidte tekom vaše službe, a vam je še dodatno do druženja po službi? dobivajo se na 
pivu po službi, komaj čakajo novoletno zabavo… pomembno jim je, da se imajo znotraj tistega 

okolja fino. 

(c) ZAHTEVANE KOMPETENCE 

Potrebno doživetje izkušnje 

Zdej a bo znal prodat nek drag hotel, če ga ne bo videl.. če ne ga boste vi peljali.. boste rekli, ja 
znotraj šolstva ga mi ne moremo peljat, sej ni denarja. Da bi prespal, da bi neki od tega odnesel. 
Ni dovolj, da si pol ure noter, da doživiš to izkušnjo. 

…v šoli, službi, na praksi. kjerkoli, da je stalno..vikend frej, kaj boš počel..lahko ležiš doma, lahk 
pa se odpelješ pogledat kako znamenitost. use se stalno spreminja. sploh slovnenija kar se tiče 
incominga in ponudbe cveti in novi produkti, dogajanja. da res ponuja mnogo možnosti za 

nekoga, ki je vedoželen, hod po svetu z odprto glavo in želi neki novega videt. to so tisti, ki bi jih 
js osebno želela met v agenciji, ko bojo prepoznal neko novo priložnost, neko novo idejo, bi 
videl..ne v takšni obliki, mogoče v drugačni. in da zna oblikovat en prodkut, ki ga bo potem lahko 

tržiš. 

Kompetence : izkušnje + vztrajnost  

izkušnja, vztrajnost kot znanje. Ne dobijo dovolj konkretnih znanj, da bi vedeli, kaj bodo potem v 
prihodnosti počeli. In tudi znotraj pri nas konkretno v agenciji dobimo kadre z vseh drugih 

področij zaposlene. Ne fakulteta za turizem.  

Kompetence: vrednote, čustvena inteligenca  

Se mi pa zdi zelo pomembno, da so na prvem mestu kakšne druge vrednote: odprtost, čustvena 
inteligenca človeka.. ker če imaš to, potem seveda na tem lahko začneš graditi neka znanja. 
Večkrat se mi zdi, da ljudje imajo znanje, da pa jim manjka ta stvar, ki je v turizmu izredno izredno 
pomembna. Ker znanje se da dobiti, to prvo stvar pa malo težje. 

Kompetence: delo z ljudmi + urejenost  

Turizem je neko delo z ljudmi, ti morš človeka, iz tistega svojega dnevnega okolja, kjer ima 
družinski način obnašanja, tudi vzgojit, da v tem poslovnem svetu drugače komunicira in mi tudi 
ta kodeks oblačenja in manire.. turizem to zahteva, ker ti se srečuješ resnično s celim svetom. in 
tu ta domačnost, ki jo mi poznamo kot vauu mi smo super, lahko vpliva negativno in to so zadeve, 
ki lahko nekdo na neki drugi stopnji… ti težje učiš nekega najstnika, nekoga ki je pa star 22 let, da 
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je nek bonton pa kodeks oblačenja, ki mu ga predpiseš, sprejemljiv. Sej to ne posegaš v njegove 
pravice, on ima pravico, al se bo to učil al se ne bo. 

To je zelo pomembno, ker je težko določat mejo do kam bit prjazen in do kam ne. kako bit 
prijazen. to je ena stvar ki jo mora člouk vedet. to se sploh ne morš naučit. to ti dajo izkušne al 
pa maš to v sebi. 

Kompetence: digitalno + kreativnost oblikovanja produktov  

Če je blo prej recimo na iznajdljivosti, čustveni inteligenci posameznika, danes imajo dejansko res 

prednost tisti, ki so mogoče bolj vešči nekih uporabe socialnih omrežij. paketiranja… na tisti drugi 
fazi, gledano iz turistične agencije, ki opravlja posrednika med ponudbo in povpraševanjem. pa 
defacto res ljudi, ki so sposobni pripraviti te inovativne produkte, sestavit nemogoče, valorizirati 
destinacijo, valorizirati različna potovanja, tako da s tukaj imamo iztočnice in tko naprej… 

Tko ko je reku ne, kreativnost rabiš na nek način znotraj večje agencije, rabiš nekoga, ki pokriva 
marketing, socialna omrežja, rab znanje za pošiljanje obvestil oz newslettrov, ki je zelo 
kompleksno, že danes stvar, brez katere ne moremo. Potem rabiš zelo velike organizacijske 
sposobnosti, rabiš kontakte s strankami, odprtost, priljubljenost. 

Kompetence: osnove računalništva (Excel, Word), komunikacija – konkretna praktična znanja  

če pa bi mi zdaj dobili nekoga z vašo diplomo, pa bi želeli, da zna osnove računalništva. da zna 
izvrstno zna Excel, ki ga po navadi ne znajo, celo Word ne znajo uporabljat. Bi rada da poznajo 

eno platformo za reklamno pošto. Da imajo 10 ur namenjeno samo temu, ker je to uporabno, ne 
da ga jaz učim, kako se to uporablja. Bi rabila, da se zna izražat, da dobro uporablja karkoli je zdaj 
to outlook al kerkol...konkretna praktična znanja. 

Kompetence: osnove oblikovanja, veščine pisanja na praktičnih primerih  

Jaz bi želela praktična znanja dobit na faksu. eno računalniško uro, pa pripeljite enega dizajnerja, 
pa da naredimo ponudbo v pdfu. Eno ponudbo, da zgleda, kako bi dal jaz stranki z rok. Karkoli, 

ker to majo pa vsi oddelki. Lahko je ponudba, lahko račun iz računovodstva. To je men praksa. 

kompetence: prodaja – online in offline  

Zdej če gledam agenta, se on dnevno srečuje samo z nekimi sistemi, nekimi tehnikami prodaje, 
tut naše dodatno izobraževanje gre samo v to, da ga naučimo prepoznati kupca, da ga naučimo 
čimprej spaketirat zadevo in da ga naučimo na najbolj hiter in dinamičen in gostu pristopen način 
prodat to storitev. Če pa se potem preselimo v tisto jedro komerciale, tam pa so spet neka 

posebna znanja.. to je pa to ko se res srečuješ z dobavitelji, z destinacijami, s specifikami, z 
doživetji, z marketinškim pristopom… z vsemi temi marketinškimi triki in spet se ne moraš izogniti 
nekim socialnim omrežjem, tem novim orodjem, ki so danes že nek standard. In seveda oboje 
skupaj pa povezuje to interakicijo med ljudmi, to srečevanje. konec koncev se še vedno veliko 
reši preko osebnega kontakta, ki se ga dobi na sejmu, obiskih… 

…zato pa pravim, te prodajne veščine, coaching, neka znanja iz tega splošnega pristopa 
prepoznavanja gosta. hitre reakcije in neke utečene stavki. ki so že dokazali, da so ključni za nek 
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uspeh pri pridaji. dokler nismo permanentno začeli naše zaposlene izobraževat so se iste napake 
skos pojavljale. ko smo mel skrite kupce in smo relativno visoko mel ocenjenje zaposlene, ker 

težimo k temu, da jih interno treniramo.. vendar je manjkalo nekaj.. in to je tista teoretična 
znanja, kako zaključit pogovor, kako stranko ne spustit brez nekega odogvora in tako dalje. Včasih 
so sami prodajalci bili preprijazni do stranke. Ti prodajaš, ti nisi informator. In smo meli teoretične 
rešitve, ki smo jih začel uporabljat, so se pokazale kot dobre. da ne govorimo s spletno pošto. 
Veliko je šlo tut pri tej teoriji pridaje naprej. Se da naučit. Je ključna zadeva pri teh novih leaderih 
v naši branži, da to takoj prepoznajo. rezultati padajo, konkurenca blesti.. in teb neki manka. In 

pol ugotoviš, da ti manka ker nisi zaključu neke prodaje. ampak to je ključna zadeva. Pr tej 

izobrazbi morš bit komepetenten za neko prodajo, da zna takoj prepoznat, kaj je tisto, 
pomanjlkivo. tu se definitivno daje premalo poudarka. Več se daje pozornosti na neko 
destinacijsko zgodbo, kot pa na ta segment samih gostov. Na ta prvi moment, ki je ključen za delo 
v TA. 

Kompetence: rezervacijski sistemi  

Tudi rezervacijske sisteme, trafic...tam maš dejansko vse not. Tam maš cel trg na dlani. In ko ga 
enkrat spoznaš in prideš na trg potem je to res tisti hitri prehod ker brez tega danes.. še pred 
petimi leti je osnovno orodje bilo katalog. Danes je katalog nujno zlo za tisto generacijo, plus 50, 

vse ostalo kataloga niti ne odpre več. 

Kompetence: lojalnost  

…potem pa bi še dodala, občutek pripadnosti, lojalnosti, ki ga dosti težje pridobimo pri njih kot 
ga imam jaz pri sebi. 

Kompetence: Pripravljenost na stalno učenje  

…men se zdi še bolj, da mogoče, da ljudje pridejo k nam, da so to ljudje, ki se stalno želijo učit in 
išečjo znanje, informacije in se zavedajo, da ko pridejo v gospodarstvo, da je to začetek enega 

procesa. Pa mogoče samo procesa učenja, ampak da se to šele začne in da to, znotraj enega 
podjetja odkrivaš različne discipline, znanosti in se še tam iščeš. 

…se mi zdi zelo pomembno izkušnje in pa neka elastičnost. To, da si vedoželen, kot je bilo prej 

rečeno ker ravno to je izredno težko. Razlike so med zaključeno in drugo skupino, ker so ljudje 
različnih nivojev. in sedaj boš ti vse te ljudi združit skupaj. Da nisi pre pameten. Da se pustiš tudi 
kej naučit. Če maš na primer okol sebe strokovnjaka. Hkrati pa morš dat nek podatek. In to je 
izredno težko. To je pa .. more vsak na svoj kaaraket napisat. Zato je psihologija turizma izjemno 

pomembna. 

Kompetence na terciarni ravni: kreativnost v oblikovanju produktov, prodaja in ekonomija  

…kje je ločnica med srednjo izobrazbo v turizmu, vedno gledano iz perspektive agencije. Kaj je 

tisto kar te lahko naučijo na srednji oziroma kaj je tisti več, kar te lahko naučijo na višji al visokih. 
Moram rečt da se tem razvojem, pričakovanjem v turizmu, dinamiko, s tem da se gost ne zadovolji 

več samo s prevozom do hotela.. ampak dejansko moramo generirat neka doživetja, neke 
zgodbe, neke pristope, tle ti daje možnost, da razmišljaš v nekem znanstvenem pristopu glede 
teh zadev.. ta moment se mi zdi zelo pomemben pol prodajno eko0nomski, ker na koncu je 
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finančna logika, mi lahko ne vem kako zgodbo nardimo, ampak če ne bo kritične mase… na obeh 

področjih, na tistem komercialnem kot na prodajnem.  

…ko ti imaš visokošolsko izobrazbo, boš ti vedel, neki si dobil… po tej kreativnosti nardimo neki 

takšnega, ogromno rabmo, ja.. rabmo neko kreativnost pri tisti končni prodaji. In če ne znaš 
prodat, pol seveda ni važno kaj je. 

Kompetence: Somelierstvo + osebna urejenost vezana na 5*  

Mene zanima, ker ne poznam predmetnika.. konkretno me je zanimal… bonton, kultura 
oblačenja, sommelier.. znanja o vinih.. mi smo mel zadnjič neko skupino angleško, samih 
sommeliejev, ki so teden dni živel v sloveniji. in vodenje nekih sommeliejev, ki se med vinogradi 
vozijo sem tja.. rabiš nekoga, ki zna neki povedat o tem. težko je.. nimamo te kulture, nimamo te 

tradicije dolgoletne. Zdej če mam nekoga js v operativi, ki mi prodaja pakete, če so to high end, 
dražji paketi pa dekle niti sebe nekje.. ne zna niti oblečt, ne ve da obstajajo resorti, ki te … ki ob 
večerji imajo dress code.. težko bo tako dekle prodalo, če nima neke lastne percepcije, kako sebe 
nekje primerno uredit, kako bo moji stranki prodala resort 5* kjer si sploh ne predstavlja… ne ne 
moreš it v kratkih hlačah. 

Kompetence: poznavanje drugih kultur  

…in ne poznamo druge kulture, njih ovo obnašanje in je lahko določeno obnašanje žaljivo, 
nesprejemljivo. Na primer, da ti Japonec ponudi vizitko, jo sprejmeš z eno ali obema rokama. To 

je lahko odvisno ali bo posel uspel al ne. In če imaš nekoga v agenciji, ki ga to nikjer niso naučili.. 
je zelo majhen faktor, ki bo odločal o tem kako bo posel naprej stekel. Druga stvar so pa tudi ko 

mi pridemo kot turisti v neke druge države. in tisti, ki delajo na bookingu, če nas znajo, kot turiste, 
obvestit, ko gremo v določeno državo, nekite zraven takšna in takšna oblačila,... to so pomembna 
znanja. 

Kompetence: ekonomsko znanje prilagajanja cen glede na povpraševanje  

…recimo če ves čas paketiraš hotele, ki so vredni 30-40e, ne zdej bomo delal pa drugi trg, kjer 

želijo met mestne hotele… ta hotel ne bo več nabavna cena 30-40 ampak bo 70e. naučit ga moraš, 
da je ta stroka, cene, so zelo barvne.. ekonomski vidik je na koncu glavni. Pa ne zaradi dobička, 
tudi zaradi razvoja… moraš poznat in kulturo kraja in gosta… agencija se včasih sploh ne zaveda 

kompleksnosti tega posla. Statična ponudba, dinamično povpraševanje in potem nekdo, ki mora 
ves čas prepoznavat te potrebe.. kako boš ti znal razložit, da je v Ljubljani bila prej soba 70e v 
slonu, danes je pa res pod 150e ne dobiš v tem trenutku. Nič se ni spremenilo, le povpraševanje 
raste. Naloga visokega šolstva je, da to prikaže pod hipotezo, da to obstaja. Da je povpraševanje 
dinamično in ponudba statična. 

Kompetence: retorika in javno nastopanje 

…mogoče še tukaj, pri kadrih bi jst izpostavila javno nastopanje. Vodništvo je ena stvar, 
absolutno, retorika, način komunikacije in pa tudi pri stranki, ki pridejo v agencijo pa pri 
poslovnem partnerju, al je to hotelir al je nekdo ki ima nek sight. Da je spoštljiv, da beseda teče. 
Nek nivo komunikacije, ker se mi zdi da danes smo zlo odprti na nek način, ko pa pride do kritične 
situacije, ko smo pred nekim poslom, pa zmrznemo. in to je stvar, ki se jo da naučit. Kako 
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nastopat, kako se predstavit. Od obleke, s katero smo začeli pa do mimike, neverbalne 
komunikacije, vsega tega. to je tut en nivo, s katero pol predstavljaš in svojo agencijo in sebe. in 
tvojo državo, če gre za incoming. To se mi zdi javno nastopanje, bi dala več poudarka. 

(d) KOMPETENCE PRIHODNOSTI  

Kompetence prihodnosti: doživetja, iskanje novega in inovativnost  

…skupinska potovanja bodo v porastu, ker bodo ljudje vedno bolj osamljeni. Tko da to definitivno 

ostaja. kaj bodo ljudje.. doživetja, vedno več bo nekih… V neki fazi se bodo ljudje teh organiziranih 

doživetij naveličali in bodo spet neki novega se zmislili. bo spet neki antipod doživetij.. pot v 
neznano.. 

Če lahko kupiš hotel pa letalsko karto, zakaj rabiš agencijo? Rabiš jo, da zapakira to v nek paket. 
Od bodočih kadrov se pričakuje, da so inovativni… Mogoče je potovanje isto kot prej sam z nekim 
drugačnim imenom in krasnim dizajnom pa je že ponujen drugače. Doživetja so vse bolj 
popularna na destinacijah, je to ključno, ljudje bodo to iskali. 

Jaz sem hotela povedat, da ni dovolj, da programe narediš npr. Sam gremo v Rim in vidli kolosej. 

Saj bo ostal en delček ljudi, ki bo prisegal na neko klasiko. Ampak milenijci iščejo doživetja. Da on 
tam nekaj počne. Da se gre paintball, al pa v planici gremo na zipline. Iščejo, kakšna čustva bo 
neko doživetje in lokacija v njemu spodbudila.  

Kompetence prihodnosti: prilagodljivost  

Jaz mislim, da bodo znanja se posodobila oziroma napredovala, veščine v osnovi pa bodo izhajale 
vedno iste. še vedno bo zelo pomembna prilagodljivost, vedoželjnost. To bo vedno iskano. In tisti 

kadri bodo precej hitreje napredovali, ko bodo prišli v en sistem in bodo tudi nagrajeni potem 

posledično. Mislim, da še vedno velja tisto, da ko se dokažeš, da si nagrajen. V osnovi se toliko ne 

bo spremenilo. Če je danes standard, da poznaš FB bo jutri da poznaš Instagram, Snapchat. Vedno 

pa bomo iskali ljudi, ki se znajdejo v kakršni koli situaciji in se tudi izven službe izobražujejo, 
dopolnjujejo in jim nikoli ne bo dovolj. To je tudi dodana vrednost ki bo pretehtala, da ga zaposliš. 

Kompetence prihodnosti: pristni osebni stik kot odgovor avtomatizaciji  

Jaz mislim, da ko bo šla avtomatizacija tako naprej, bodo ljudje pristnost rabili na potovanju, ker 
bodo siti vsega. želel bodo nek pristen pogovor. Elastičnost človeka, nekoga ki bo velik vedel, ne 
filozofiral. Jaz sem v šolstvu dosti delal. Ni vse v tehniki, ampak da ga ti navdušiš. 

(e) PRIPOROČILA 

Priporočilo: več prakse  

Priporočilo: delo na terenu še pred začetkom študija, da vidijo, če je to za njih  

Priporočilo: modularno povezovanje predmetov  

A: Več prakse! še predn se začne študirat, da gre na dve turi, da vidi, če ti je sploh zanj. 
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B: bolj na primerih, bolj aplikativno. Ne vem kakšen mate ta kurikulum, mogoče ne tok 17 
predmetov. Ampak da maš nek modul, ki ga potem iz vseh aspektov potem obdeluješ teoretično 
in praktično. 

Priporočilo: delo na terenu  

In če je v tem modulu tok ur namenjenih ne vem..vodenju znotraj turistične panoge, potem 
mogoče s tega 15, 30 ur nekje na terenu. Mogoče da se pridružijo, da vidijo v živo, kako to deluje. 
Kako se vodič obnaša na terenu. 

Priporočilo: terciarno izobraževanje naj ima večji filter, manj študentov in večjo selektivnost  

ampak mogoče je preveč jih, diplomantov. ampak to veste vi, zakaj jih je tolko. Mogoče ta, večja 
selektivnost, strožji pogoji, večja znanja.. mogoče res na tak način bi prišu pol do te selekcije in bi 
prišli po visoko izobraženi kadri, ki si lahko gospodarstvo z njimi relativno hitro pomaga.  

Priporočilo: specifično izobraževanje za hotelirstvo, ni dovolj samo ekonomija  

Priporočilo: specializirati izobraževanje – določiti področja in hrkati razvijati stroko  

Js mislim, da predvsem prepoznat stroko kot je stroka hotelir. Mi smo tudi malo zgrešili ko smo.. 
pri nas so bli vsi direktorji hotelov ekonomisti. ker smo mislili, da je bistvo.. zelo pomembna 

zadeva seveda, a to je peljalo do tega, da imamo cele destinacije, ki so zgrešeni koncepti al pa 
potem prihaja do… v TA pa prepoznat torej, določit kaj je stroka v naši branži. Ali je to turistični 
agent al je to agencija al je to.. prepoznat to zadevo in gradit to kompleksno, kompleksen kader. 

S kodeksi oblačenja, manirami, da spozna destinacijo, prodajne veščine,.. en skupek teh znanj, ki 
se razlikujejo od zavarovalništva, bančništva, pa da imajo še elemente marketinga, računalništva, 
excel… neka aplikativna znanja, ki ti pridejo prav pa seveda razvoj in doživetij in destinacij in 
poudarek na gosta, s svojimi lastnostmi. Zdej če delamo na incoming agenciji poznati svetovnega 
popotnika, če pa usmerjamo ven.. so to čist različni mentaliteti. 

6.3.4 DMO 

(a) STANJE V IZOBRAŽEVANJU 

Izobraževanje: pohvalno, da poteka tovrsten projekt povezovanja z gospodarstvom  

Jaz sem prvič na takšnem načinu razmišljanja, recimo brainstroming. Ker mi ko toliko let delamo 
v turizmu nimamo vedno možnost povedati svoje mnenje. Se mi zdi to zelo pohvalno z vaše strani. 
Da se akademska sfera zanima za operativno. 

Izobraževanje: premalo spodbujanja domišljije in vključenosti v procese dela  

Nekako imam občutek, da se je šolstvo na splošno – celoten proces od vstopa v šolo, da je postalo 
preveč institucionalizirano. Če me lahko razumete. Včasih se mi je zdelo, da so otroci imeli veliko 
več svoje lastne domišljije, veliko več so bili soudeleženi procesov dela. Da ne govorimo na primer 

za univerzitetno sfero, nekako je bilo skoraj v okviru študijskih programov tudi praksa, ki se je 
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razširila po vsakem letu. Torej vsak letnik, ki si ga zaključil so bile za nadaljevanje študija obvezne 

prakse od nizkega dela dalje. 

Izobraževanje: potreba po vzgoji delovnih navad, samostojnosti, kreativnosti – v OŠ domišljija 
še, na višjih nivojih pa kot da tega več ni  

Če pogledamo z vidika direktorja se lahko strinjam z Jano, da dejansko študenti so premalo 
operativni, oziroma imajo premalo sočutja do turizma, kako bojo določene zadeve izvajali in 
samostojnosti ter angažiranosti. To samostojnost pa pridobiš skozi delovne navade, neke 
procese, postopke. Ne bom pa to tlačil, da jo to samo naloga visokošolske institucije. Ta proces 
se začne že v osnovni šoli in srednji šoli. Jaz ko malo analiziram te zadeve vidimo, da jih do petega 
razreda niso niti toliko zatri te otroci. Imel sem par turističnih krožkov, 5 razred, ki so prišli z idejo 
doživetij oljčnik in jaz sam jim spredaval, kako morajo nardit produkt in so bili ful angažirano, ful 
enih idej. Podobno zgodbo sem hotel to na visokošolskem nivoju, pa je bilo čisto mrtvijo. V tem 
procesu vidim, da mi otroke zatremo, ker si ne želijo, nimajo časa vlagat dodatna znanja. Ko smo 
bili mi v osnovni šoli so bili krožki za nadarjenje, ne pa za posebne potrebe. Tako da ja, tukaj 
pričakujem malo več samostojnosti. Verjamem, da bi moglo biti noter več prakse, več aktivnosti. 

Prevelika pričakovanja po diplomi: želja po vodstvenih funkcijah brez dovolj izkušenj  

da so morda na to nekoliko premalo pripravljeni in imajo pričakovanja, da bodo takoj neki 
direktorji ali pa vodje in da ta znanja, da jih morda učimo, da je življenje preveč samo 
komandiranje, ne pa tudi delo o najmanjših podrobnostih naprej. Govorim po izkušnjah, ki sem 

jih imela s študenti, ki so prihajali k nam. 

(b) STANJE V GOSPODARSTVU 

Stanje v gospodarstvu: potreba po visokošolsko izobraženih kadrih na DMO ravni + terciarne 
institucije so sito in dajo široka znanja  

Vsi razpisi ki so, za nekoga ki pokriva neko določeno področje v neki lokalni turistični organizaciji, 
mora biti visokošolska izobrazba. Zakaj? Ker je prvo kot prvo visokošolska izobrazba neko sito in 
dejansko naredi nekaj. Konec koncev ti moraš narediti nekaj 30 izpitov, napisat diplomo in si 
moral malček sedet in porabil nek čas za ta študij. To je nek dokaz, da lahko delaš na nekem 
projektu. Drugo pa široka znanja. Naš šolski sistem, tudi vidim kar prihaja ven iz srednje šole, še 
vedno nimajo tistih kvalitet, ki sem jih prej omenil. Se pravi, da bojo lahko inovativni, vsaj večji 
delež, vedno so nekateri, ki izstopajo. Ni to dovolj. 

TIC raven: dovolj srednješolska izobrazba  

V TIC-u s pravilnim strokovnim izobraževanjem in prakso in vse te zadeve, pa bi lahko bili s srednjo 
šolo. Sedaj, dejstvo je, imamo mi tudi visoko izobražene v TIC-u ampak na koncu ne vidim nek 

večji izplen zaradi tega, ker so oni visokošolsko izobraženi. Kvečjemu tisti, ki niso sposobni delat 
na LTO, na bolj zahtevnih projektih ali samostojno, jih potem daš v TIC. 

Stanje v gospodarstvu: primanjkuje kadrov na vseh področjih  
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Vsekakor je na vseh nivojih izjemno pomanjkanje kadrov, tudi mi ne prihajamo iz te stroke. Morda 

bi blo dobro delat na promociji na tem področju, da se poveča to število sploh študentov in 
diplomiranih in magistriranih, ki delajo na tem področju.  

Stanje v gospodarstvu: primanjkuje kadrov zaradi premajhnega ugleda poklica  

Jaz bi mogoče samo še izpostavil, da je težava s kadrom in vsem tem. Po mojem mnenju je to 
zaradi ne cenjenosti tega poklica. V preteklosti so v gostinske šole na primer šli slabši 
osnovnošolci in zato je takšno pomanjkanje tega kadra. 

Stanje v gospodarstvu: izjema je ugled kuharja – splošno strinjanje, da se je ugled tega poklica 
dvignil – vzrok v medijski pozornosti plus pomanjkanju kadra  

V bistvu, konec koncev vse izhaja iz tega. Če boš imel poleg položnic še kaj več, da si boš lahko 
privoščil, bo postalo tudi to delavno mesto ugledno. Rad bi poudaril, ta kuhar je postal tudi malo 
bolj cenjen, zaradi pomanjkanja tudi. Šovi in pomanjkanje. Brez kuharja pa res ne moreš vodit ne 
gostilne, ne hotel. Tako, da so se začeli zdaj kar lepo tržit. 

Stanje v gospodarstvu: zaradi zaposlovanja nekvalificiranega kadra pada kvaliteta  

Sem bila v visoko zvezdničnem hotelu in sem vprašala za vinsko karto in sem vprašala kako vino 
ima in je rekel, da imajo rdečo in belo vino. To je nedopustno. Ampak zakaj? Ker hotelir ni imel 
dovolj kadra, dal je študente, ker drugega ni bilo. In tu študent ni nič kriv, to so stvari, ki jih tudi 
mi, ki se s temi poklici ukvarjamo ne damo dovolj veljave. 

Ugled poklica: vsak misli, da ve vse o turizmu, premalo prepoznan študij in poklic  

Kakor spremljam z našega zornega vidika je zadeva taka, da se na splošno turizem spozna prav 
vsak v Sloveniji. Vsak ima svoje mnenje, vsi so strokovnjaki. Mi v Sloveniji še sam študij ni toliko 
razvit ne v smislu kakovosti ampak prepoznavnosti, da biti manager oz. strokovnjak, da je to 

poklic, študij. 

Še vedno se mi zdi, da je za marsikoga turizem kot en NGO?, da ne gleda na to kot na gospodarsko 

panogo. Turizem je gospodarska panoga in tukaj mora bit sicer z močnim elementov vseh ostalih 
dejavnikov od naravovarstvenikov, urbanizmom in vsemu živemu. V bistvu je to gospodarska 
panoga in tudi v slovenskem merilu prinaša kar nekaj procentov GDP-ja. 

Stanje v gospodarstvu: delo 24 / 7  

To ni služba ob 8-15ih, ampak je to delo, ki ga moraš opravljat tudi, ko so drugi doma. To je 
poslanstvo. Govorim iz svojih izkušenj, da so morda na to nekoliko premalo pripravljeni. 

Stanje v gospodarstvu: migrantska delovna sila – kjer pa je velika fluktuacija  

Ampak dokler ne bo višja dodana vrednost i boljše plačilo zaposlenih, bodo kadri odhajali iz 
gostinstva in turizma ven, v druge panoge. V Posavju je tega ogromno. Vsi večji gostinci imajo s 

kadrom ogromne težave in iščejo ljudi z juga, Srbije, Hrvaške. Ampak to je pa tako, da pridejo, so 
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kak mesec pri enem gostincu in grejo naprej al v Ljubljano al pa še kam naprej. Ampak menim, da 
je tu vse povezano s financami. Če ne bojo boljše plače, bo tako kot je. 

(c) ZAHTEVANE KOMPETENCE 

Kompetence: širina čez vsa področja: DMO sploh mora poznati vse procese v turizmu + 
povezovanje  

In če pristanemo na tej ravni, ne moremo iti en preskok dalje, ki pa je vodenje destinacije oziroma, 
destinacijski management, ki je preplet ogromno enih znanj, en multitasking ves čas, ogromni 
digitalnega poslovanja. To poznavanje procesov v hotelirstvu, do medsebojnih odnosov, 

usklajevanja javnih institucij, privatnih institucij. V bistvu gre za en kompleksen model 

povezovanja. 

Se mi zdi, da bi se mogoče bolj potrebno študente pripravit na ta multi tasking, kaj vse to obsega. 
Ker tu gre res za poznavanje sistemov javne uprave, do konkretnega poznavanja posameznih 

procesov tudi v neki restavraciji ali športnem kompleksu ali kaj takega. Tukaj je ogromno dela 

ravno z povezovanjem, če bi radi, da je destinacija uspešna, ogromno medsebojnega 
povezovanja. Mi smo imeli že nešteto delavnic in vedno se izpostavlja nepovezanost. Vsi bi radi 
sodeovali, enemu primanjkuje enega določenaga znanja ali produkta/aktivnosti in bi se radi 

povezovali. Na koncu do tega povezovanja ne pride. Pa vsi vemo, da je to izjemno pomembno, 

da ima hotel kam poslat svoje goste, če jih zanima, kaj se dogaja v okolici. 

Kompetence: prilagodljivost in inovativnost  

Zagotovo se moramo usmerit v to, da moramo vzgajat tak kader, ki je prilagodljiv. Ker spremembe 

so nenehno in to z našimi različnimi programi tudi narediti to. Torej sposoben sprememb, 
sposoben, da spremlja spremembe okolja, se pravi te raziskave, da je sposoben inovirat, uvajat 

nove novosti v to našo okolje. Torej, zagotovo mora bit, ker je turizem interdisciplinarna 
dejavnost, mora imet široka znanja in mora zajemat svoje življenje in z odrtimi rokami sprejemat 
vsa ta znanja. 

Kompetence: ločevati delo TICev in DMOjev - slednje zahteva več analitike, usmerjanja tokov 
gostov, svetovanje in lokalno povezovanje  

Poznamo kaj je delovanje tic-ev, informiranje, organizacija kakšnega dogodka in tako naprej. Ko 
smo vzpostavili malo bolj kompleksen sistem smo spoznali, kaj je destinacijski management. Z 

neko analitiko, skupno promocijo, da se gre za svetovanje, za usmerjanje tokov gostov, da se gre 

za desenozacijo, eno ogromno enih terminov in tematik, ki jih je potrebno naslavljat, da ne 

ostanemo na ravni TICev. Ker če ostanemo na ravni TICev ne bomo prišli daleč.  

Kompetence: vztrajnost, vizija, »živeti za turizem«  

Tako, da ja, na koncu koncev, če hočemo imet konkurenčnost slovenskega turizma, mora tale 
kader živet za turizem. Moramo jih naučiti, že v svojih prvih fazah, da bo moral delat. Da to je 

lahko 24h. … Tako vidiš kdo je pravi kader in kdo je sposoben. Hočem reči, da ne moreš biti 
utrujen. Moraš biti srčen in živeti za turizem. Družine, ki se s turizmom ukvarjajo že leta in leta. 
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Eni otroci so noter 150%, drugi pa gredo ven is turizma zaradi tega, ker starši niso imeli nič od 
življenja zaradi tega. Tako da, pol vedno zgubimo 50% takih, ki bi že po predispoziciji bili dobri.  

Kompetence: doživeti doživetje  

Tukaj morajo biti visoko izobraženi kadri, kar pa ne pomeni, da nimajo zraven še nekega širokega 
splošnega znanja. To je za mene del življenja in če nisi sam po sebi turist, to težko opravljaš, ne 
glede na to, kakšno izobrazbo imaš. 

Specifične kompetence: digitalno + stalno spremljanje novosti  

Eno je promocijska funkcija, ki jo more izvajat in zagotovo tukaj soneke special skills so za 

digitalno opismenje destinacij. Web strani, digitalne kampanije. To moraš imet nekoga res 
posebnega na tem področju oz, met enega ali več jih moreš imet. Vodja mora bit nekdo, ki vsa ta 

področja pozna metodologije, novosti in vse te zadeve mora spremljat.  

Specifične kompetence: projektno delo + povezovanje  

Drugo kar je, veliko je projektnega del. Torej prijava na projektu, izvajanje na projektu ki dejansko 

jih more LTO sam oddelat z povezovanjem s svojimi deležniki. Na tem kontekstu je ta mreženje. 
LTO in povečanje konkurenčnosti se lahko vidi le s povezovanjem. Nekdo, ki ima te sposobnosti 
mreženja in komuniciranja z deležniki je pomemben.  

Specifične kompetence: trženje  

Tako da, in tako so specifična znanja – tženje destinacije in uspešnosti trženja z vidika znanja kam 
dati denar, da mamo čim večji izplen.  

Specifične kompetence: organizacija dogodkov  

Poleg tega imamo še organizacijo eventov in tudi tukaj moraš imet enega človeka, ki zna 
organizirat, povezovati operativno izvesti cel event. 

Specifične kompetence: brand manager destinacije  

Še enega imam jaz na spisku: brand manager destinacije. Da dejansko skrbi za celostno grafično 
podobo destinacije. Torej tudi z deležniki in parnerji in vsemi. Ko imamo event in so deležniki 
vključeni noter, vendar ima vsak svoj meni, svojo listo, mogoče tudi imena zamenjajo. In to je 
skrb takih, da enotno se predstavljamo. Kot delamo mi STO, ki ima i feel slovenia kot določen, 

ampak to moraš imet sistem in ga kontrulirat. 

Specifične kompetence: promocija + PR + komunikacijske kompetence  

Se strinjam, da so poklici v turizmu razčlenjeni in vedno bolj zahtevaš osebe, ki so fokusirane na 
določena področja. Eno izmed poklicev ki je potrebno še naprej delat so animacije, animatorji. 
Opozorila bi še na PR službo. Takrat, ko ti vse te poklice, ki jih imaš že navedene, združuje. Namreč 
predstavitev dobre destinacije je povezana s tem, da je jezik, ki ga uporabljaš privlačen. Da znaš 
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destinacijo prikazati tudi preko pisane besede. Da če pogledaš danes slikice, da se ti zdi to 
zanimivo, je predstavitev destinacije kot take tudi v pisno obliki izredno pomembna. 

Specifične kompetence: poznavanje dediščine + povezovanje kulture in turizma  

Nenazadnje, tudi kulturologi, ki se ukvarjajo z destinacijami, kjer je visoka dodana vrednost ravno 

na področju kulture. Tudi tu so znanja, ki so izredno pomembna. Mi smo imeli nekaj časa nazaj 
srečanje oz. ne srečanje, grde debate okoli tega kaj je turizem, kaj je kulturni turizem in kako vse 

te zadeve povezovat. Kadar poslušamo mi kulturnike, kaj oni želijo in na kakšen način bi radi 
predstavili svoj kraj, je zmeraj problem, da imajo oni premalo znanja, kaj je turizem in turistični 
delavci premalo znanja o tem, kaj je kultura. Torej, bi morali tudi na tem področju naredit premike 
naprej, ker se ne razumemo. Jaz recimo, bi želeli nekomu ki vodi muzej/galerijo mu je težko 
razložit, da povprečen obiskovalec, turist ki pride noter ni poznavalec od Picassa in ostalih in so 

ljudje ki jim je nekaj všeč in jim moraš ta del kulture predstavit.  

Specifične kompetence: športni turizem  

Napisala sem si pa tudi področja turistična, ki so nekoliko bolj športno obarvana. Ne govorim to, 
da trenirajo ekipe ampak tiste, ki znajo športna dogajanja na turističen način predstavit. Način, 
ko mi zapremo turista v hotel, ni ta pravi. Ponudit mu je treba outdoor. To morajo delat ljudje, ki 

se na to spoznajo. Razdrobljenost poklicev v turizmu je izjemno razdrobljena. TIC-i, LTO-ji to 

potem kordinirajo. Večji kot so, večja raznovrstnost poklicev mora bit prisotna. 

Specifične kompetence: oblikovanje doživetij  

Jaz sem tudi zaposlil nekoga za doživetja. Za kreiranje novih doživetij. Ker moraš združevat, moraš 
naredit sistem, da deluje. In če nimaš človeka, da za to skrbi se nič ne zgodi. In glede na same 
funkcije DMO-ja, ki so lepo zapisane, je veliko možnih poklicev. 

Kaj pravzaprav je doživetje? Oziroma, kako ga oblikujete? 

A: Ne smemo z naše percepcije ampak moramo delat raziskave, kaj je za njih doživetje. Če je kava 
na Tartinijevem trgu doživetje, pomeni da je treba dat v vodenje ne dve uri da tečeš na okoli, 
ampak 1,5h vodenja in pol ure se usedeš mirno na Tartinijevem trgu in spiješ mirno tisti kafe. In 
to je to. Take stvari. In pri teh zadevah pol delaš doživetja, ampak samo če raziščeš. Če ne raziščeš, 
ne moreš. 

B: … Vsi se moramo zavedat, da je Slovenija butična država in nikoli ne sme niti biti. Avtobusarji 
in vse to ni za slovenijo, lahko grejo kam drugam. Se pravi mi pripeljemo max 10 ljudi do neke 

kmetije, gospodinje, ki zna pripravljat njoke. In ti bogati Američani, ženske z briljanti mesijo njoke. 
Ko greš na dopust vsak ko pride pričakuje, da bo delal nekaj, kar si bo zapomnil za celo življenje, 
In če je mesit njoke to, je to to. Nas ne stane nič, kar je njim zanimivo. Ali pa jih peljemo v eno 
sirarno, kjer si namešajo svoj sir. Plača dosti, nas pa ne stane v bistvu nič. Tudi v kopru imamo 
nekega čevljarja, ki dela čevlje na roke. On pošilja svoje čevlje na različne destinacije, ki so jih 

naročili pri njemu. Imamo enega vinarja in mami pripravljen lov na tartufe in najdemo tartufe in 
skuhamo makarone, vinar pa predstavi ob tem svoja vina. In ta vinar pošilja svoja vina v Ameriko 
zato. Hočem rečt, da tudi mi kot turistični delavci ustvarjamo dodano vrednost ljudem, ki živijo v 
zaledju. To oni tudi od nas pričakujejo.  
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Specifične kompetence: ekonomska znanja in management  

sama gospodarska znanja, da zna zračunat profite, odhodke, prihodke . Oziroma bolj upravljalsko. 
Bolj nek gospodarski management. 

Specifične kompetence: stalne analize gostov, perspektiva čez oči gosta + raziskovanje  

Če sem v svojem okrožju – okolju, kaj se meni zdi izredno pomembno? Tu sem mogla kompletno 

obrnit sliko, kar vidim jaz, turist ne vidi. Ti pripraviš en produkt, ga hote ali ne hote pripraviš na 
način, kot ti misliš, da je prav. S svojimi znanji, željami in potrebami, kulinaričnimi okusi. In 
pripraviš produkt in na koncu ugotoviš, da si šou popolnoma mimo. Zakaj? Ker je treba prvo stvar 
poznat od kje ti gost prihaja, kakšno je kulturno okrožje s katerega prihaja, kaj si on na tej 
destinaciji pravzaprav želi in kaj je tisto, kar mu bo, kar mu boš pripravil odneslo najboljši vtis? 
Zato se s temi gosti izjemno veliko pogovarjamo, in anketo, ki jo izpolnjujejo. In na osnovi tega 

ugotoviš, na katere zadeve so bili oni najbolj pozorni in kaj jih je najbolj presenetilo in kaj jim je 
bilo najbolj všeč.  

Zdej če vzamem malo primer – imamo skupen projekt v piranski občini in je top prodana dogodek 
ali doživetje, ki ga imamo s potniškimi ladjami. Če recimo en turist pride v to padno? gre pogledat 
in se resno sprašuje, kaj je to. Dobr razgled in stara vasica, ampak ne da bi človek padel v nezavest. 
Ampak mi pošiljamo gor američane, kanadčane in ljudi z angleško govorečih držav. Jaz sem bila 
parkrat z njimi in meni to ni bilo nič kaj posebnega. Na avtobusu sem sedela z enim profesorjem 
z NY in sem ga vpršala, ker je videl, da sem bila začudena. Kaj ljudje to ljudje počnejo? In mi je 
samo eno stvar reku: gospa a ste vi kdajkoli živela na 48 nadstropju enega največjih nebotičnikov 
v NY, ko ne vidite niti neba in ne veste, kako ptičke zgledajo? Veste kaj za nas predstavlja, da si 
jaz odrežem solato in si jo pripravim? Hočem rečt, kako se moreš pri pripravljanju določenih 
produktov fokusirat na kliente, oziroma na turista, ki prihaja. In tu se nam dostikrat zgodi, da mu 

hočemo dat najbolše in ti produkti ne grejo skozi ker se nisi fokusiral na njihove potrebe. In to je 
bila meni takšna šola, da smo se začeli preko teh anket gledat kaj veliki večini tovrstnih turistov 
paše. Zato pravim, da nekdo ki je dober v turističnem poklicu je tisti, ki je tudi sam turist in hodi 
z odprtimi očmi. Kako jaz doživljam, ko pridem v eno tujo državo, destinacijo, na katere zadeve 
sem jaz pozorna? Ker tako tudi turist pride k nam je pozoren na take zadeve. In tukaj je nek širši 
spekter, kako lahko neke določene produkte pripraviš. 

Bistveno je, raziskave. Dejstvo je, da brez raziskav ne bomo nikoli ugotovili, kaj tuji turist – 

Američan doživlja. In prav v ta namen moreš imet uspobljen kader tudi v LTO-ju. Mi smo zdaj 

začel z anketiranjem o zadovoljstvu z destinacijami, in jih mamo zdaj razporejenih po tem kdaj 
pridejo, po motivih in prihajajo kar neki različni rezultati glede na različne segmente. In to je 

bistveno. In potem iz tega, pa je sposobnost kreirati produkte za točno specifične ciljne segmente. 
Ker namreč bolj kot ti delaš, si sposoben sproducirat produkte za specifični sektor, bolj je ta 
zadetek in večje je zadovoljstvo in izplen. 

(d) KOMPETENCE PRIHODNOSTI  

Kompetence prihodnosti: prilagodljivost, široka znanja, vseživljenjsko izobraževanje  

A: To smo že rekli, dejansko da rezimiramo, oni morajo biti sposobni in imeti taka znanja široka, 
da so sposobni se prilagajat spremembam. V bistvu morajo bit in v turizmu, ki je prilagodljiva 
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panoga glede na vse cilje segmente. Morajo biti prilagodljivi spremembam in to jih moramo tudi 

naučiti skozi pedagoški proces, skozi različne seminarske naloge, projektne naloge, da dejansko 
delajo veliko stvari, pa multitasking. Ker če bodo multitasking bodo tudi prilagodljivi, če pa bojo 
imeli neko ozko znanje, po nekaj časa ne bodo več v koraku s časom in ne bodo znali delati. 
Primer: včasih je bila kaseta, dons je CD. In na to jih moramo pripraviti. Da so sposobni 

pridobivanja novega znanja.  

B: Nimam kaj dodat, če želiš v turizmu delati je to vseživljenjsko izobraževanje. To samo po sebi 
postani. Morajo bit radovedni, ne specialist na vsakem področju ampak kakor smo rekli, delat v 
turizmu, imet eno najbolj splošnih znanj. 

(e) PRIPOROČILA 

Priporočilo: praksa: spoznati vse procese  

Na tem področju bi si želela, da se tem študentom omogoči, da začnejo prakso delat z najnižjimi 
deli v okviru službe in da se potem ko pridejo v okvir službe jim je ta proces bistveno bolj približan. 
Poznat morajo procese od tega, kako kuhar pripravlja hrano do tega kako bo gostu priporočil eno 
destinacijo ali restavracijo. In tu mislim, da se premalo zavedajo, kako delo je to.  

Bi bilo pa sigurno potrebno več prakse, več od srednjih šol do visokošolskih institucij, da več 
praktičnega znanja pridobijo te študenti in da se bolj vključijo v samo organizacijo. 

Priporočilo izobraževanju: gostujoči predavatelji iz gospodarstva  

Vem, da se dogaja, da povabite neke gostujoče predavatelje, ki niso profesorji ampak pridejo 

recimo s kakšne uspešne turistične agencije, ali nekdo, ki se ukvarja z destinacijskem 
managementom ali nekdo, ki ustvarja neke produkte, da recimo študentom predstavi, kaj 
dejansko potem. Študenti dobijo potem direktne odgovore na vprašanja, ki so lahko akademska, 
ti pa lahko poveš kaj je realno v praksi. Sama imam recimo precej stvari, dostikrat tudi definicije 
krasne, ampak v realnem svetu stvari niso vedno tako idealne, kot jih papir predstavi. Tako, da to 

se mi zdi izredno fajn ker študentje dobijo kakšen direkten/praktičen odgovor na to, kar si oni 
predstavljajo, da je vse idealno pa ni zmeraj tako. 

Priporočilo izobraževanju: spodbujanje tekmovanj  

Zdi se mi, da vse skupi pri teh generacijah, da je izjemno pomembno ta tekmovalnost. Ko so te 

pitchi, heckatloni in te zadeve. Zdaj smo lahko videl pr teh kuharskih oddajah, ki grejo na neko 

tematiko tekmovalnosti, da so izredno uspešni. Je itak ceneno, ampak kaki turistični heckatloni, 
ki jih organizirajo zdaj že vsak drugi skoraj. Vsi se zopet spoznajo na turizem in organizirajo neke 

heckatlone, neka tekmovanja in se mi zdi, da bi bilo dobro s strani neke institucije, mogoče 
univerza, da bi tudi na ta način pristopila. Ker bi se že tukaj nek kader izkazal. 

Priporočilo: dvigniti ugled poklica s tem, da se dviguje stopnja zahtevane izobrazbe  

Priporočilo: ugled natakarja proti vodenju gostinskega lokala – za slednjega potrebni standardi  
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Takšen problem v turizmu če gremo k najbolj osnovnim poklicem v turizmu je, da so ti poklici ne 

cenjeni. In mislim da je tudi vaša vloga, da te stvari obrnete. Najprej s strani gospodarstva in 
drugič tudi s strani univerz in fakultet, ki morajo tem poklicem eno določeno neko veljavo. Tako 
kot je prej kolega reku, da se na turizem spozna vsak, ki ima pet minut je dejstvo. Zdaj se vsi 

poslužujejo študentov, da delajo v gostinskih lokalih in je tudi to v redu, ker si s te pridobivajo 
neko znanje. Ne strinjam se pa, da je gostinc, ki odpre svoj lokal lahko bilo kdo.  

Priporočilo terciarnemu izobraževanju: Individualno karierno usmerjanje študentov + 
povezovanje z gospodarstvom pri povezovanju s primernimi kadri + večji poudarek temu pri 
diplomah  

Tudi študentje ki prihajajo, morajo vedet kaj si oni želijo. Ker turizem ne more it nekdo, ki ni 
sposoben rečt en lep dober dan, pa se nasmejat, tut če ma svoje privatne probleme. To v turizmu 
je skoraj nedopustno. Zato pravim, če vzgajaš ljudi k temu poklicu mora tudi vsak posameznik 
vedet, da za njega ni bit front man ampak je boljše, da dela ozadju, booking in rezervacije. To je 

treba tudi s strani akademske sfere prepoznat kateri študentje so za kaj bolj dovzetni in kateri in 
jih tudi v to usmerjat. 

Tu jaz vidim tudi vaše sodelovanje z gospodarstvom pa takimi zadevami. Ker jaz potrebujem pri 
svojem delu najti nekoga, ki se bo hitro vključil in ukvarjal s temi potniškimi, kar je izredno težko. 
Če že z vaše strani dobim neko detekcijo nekoga, ki je na tem področju. Potem, te povezave sem 
mi zdijo, da bi morale bit zmeri bolj pogoste.  

Skozi diplomo lahko že fokusiraš človeka in rečeš, da se spozna z deležniki, na primer z mestno 
občino Koper, ki je glavnina tega crusa, in je lahko dejansko vodja ali se ga pripravi/usmerja. 

To je vloga profesorja, tistega povezovalca z nekimi zahtevami/željami gospodarstva pa da 

identificira tistega študenta. Jaz sem že ene parkrat pristopil tako, da je bil študent, ki se je težko 
učil. Kar naenkrat je delal projekt, ravno pri našemu za informativne dneve in je pripravil izvrstne 
slajde. In jaz sem mu rekel, ti se fokusiral to. Nato je bil zaposlen v tujini in se sedaj vrnil v tujino 

je super šef. Ampak ve, da bi se s študijem mučil ker vem da mu je bilo v drugem letniku težko 
uno seminarsko nalogo. Ampak izredno priden fant. Tudi to, rečt študentu, pojdi v nekaj, kar ti 
bo dejansko dalo veselje. Tudi ta del, funckija svetovanja samim študentom ker ne vejo še.  

Priporočilo terciarnemu izobraževanju: spodbujati nadaljevanje izobraževanja po nekajletni 
delovni praksi in ne takoj po srednji šoli  

A: Oni grejo študirat s tega vidika, da zadovoljijo želje svojih staršev, ki niso diplomirali. »Moj pa 
študira«. 

B: Ali pa odložijo vse skupaj še za neki let, ne? Službo, pa odgovornosti pa tako naprej, ne. 

Priporočilo srednješolskemu izobraževanju: po vzorcu turističnih krožkov v OŠ nadaljevati tudi 

v srednje šole  

Pokomentiral bi prejšnjo tematiko. Se strinjam, v osnovnih šolah je s turističnimi krožki zelo dobro 
poskrbljeno. Osebno poznam našo šolo iz Črnomlja, ki dosega zelo dobre rezultate. Skrbi me, kaj 
se potem v srednji šoli zgodi. Saj jaz ne poznam nobenega konkretnega programa, razen če imajo 
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kakšen krožek, da bi se ukvarjal s turizmom. Potem človek nima neke kontinuitete razvoja. Tisti, 
ki je bil navdušen v osnovni šoli, v srednji šoli se zgubi in gre v karkoli, potem pa zopet mogoče 
pride nazaj v turizem. 

Priporočilo srednješolskemu izobraževanju: individualno karierno usmerjanje  

Katera znanja privedejo do tega rezultata, o katerem se zdej pogovarjamo? Ja to je pa za 

sedemintrideset let dela v turizmu. Tega vi študentu ne morte dat. Zahteva, da boste vi tak 

multutask profil dobila ven, je ne mogoče. Tako, kot se neki začet razmišljat, posebno mi na obali, 
al pa tam kjer je turizem izredno prisoten. Od osnovne šole naprej je treba otroke tako vzgajat. 
Oni živijo v takem kraju in si morajo najdit en prostor, kjer bi radi tudi ostali. Ne da bežijo te otroci 
vsepovsod. V petem razredu osnovne šole majo ideje, so izredno prodorni, majo neverjetno 
vizijo. Prideš v četrti letnik gimnazije pa sploh ne vejo, kaj bi sami s sabo. Ker ga nismo uspeli.. ni 

nujno, da je to turizem. To je lahko poklic iz mehanika, elektro inžinirja ampak ti ga moreš.. v šoli 
so profesorji oziroma učitelji za to, da ti diktirajo, kateri so potenciali teh učencev. To smo mi 
zgubili v vseh teh letih. Mislim, da smo v Jugoslaviji polagali bistveno več pozornosti na to. 

Priporočilo gospodarstvu: primerno plačilo  

Vidim tudi ogromno teh problemov v turizmu s kadrom in s temi povezavami, da ni neke jasne 

meje med zasebnim življenjem, službo. Mislim, da lahko to selekcijo naredi edino primerno 

plačilo. Če so kadri dobro nagrajeni, bodo boljši ljudje prihajal v izobraževalne sisteme ampak je 
to proces nekaj let, da dobimo boljši kadar. Ampak to je dodana vrednost v turizmu. Ampak 
dokler ne bo višja dodana vrednost i boljše plačilo zaposlenih, bodo kadri odhajali iz gostinstva in 

turizma ven, v druge panoge. 

Priporočilo gospodarstvu: nagrade kadrom čez doživetje doživetja  

To je stvar, ki sem jo jaz že parkrat jasno in glasno poudarjala in mi danes še zmeri leži na srcu. 
Ljudje ki hodijo in predstavljajo turizem in grejo v tujino. Za njih se išče najcenejšo nastanitev 
hotela ker ima dnevnico takšno, kot jo ima. On se prehranjuje najcenejše možno, ker si ne more 
privoščit kej drugega. In če spi v ŽNJ hotelu, ne more vidit, kaj se v svetu ponuja. To bi bilo treba 

sistemsko nekaj naredit. Jaz sama če nekam grem si sama dodatno plačam, ker hočem doživet. 
Če prodajam destinacijo križarjenje ljudem, ki so polni denarja, jaz ne morem spati v 
dvozvezdničnem hotelu v Miamiu. Tako enostavno ne gre. In tako je enostavno tako, da si mičken 
skromen. In seveda radi gremo jest v Michelinove zvezdice. Da jaz ta račun prinesem, me kdo 
ubije. Ampak kako lahko jaz vem kaj je dobro in gostu ponudim, če sama razen hamburgerja ne 
poznam. To je problem, ki ga bo treba tudi pri vas na profesorskem kadru. Ne moreš dobit 
kvalitetnega človeka, če sam ne zna ali pa si ne more nekatere stvari privoščit. Petzvezdnični hotel 
v Portorožu ne more imet natakarja, ki pozna rdeče in belo vino, mi je zelo žal. Ampak zato, da 

bo znal, je treba v njega vlagat.  

Priporočilo STO in javnim financerjem: spodbujanje 5 * doživetij zahteva tudi financiranje 
višjega statusa obiska tujine  

Problem je, ker mi pošiljajo ljudi z STO-ja v Miami. In potem to bogo dekle išče privat in hodi 1,5h 

da pride do sejma in če kej dodatno porabi – cele romane smo mogli napisat, da smo upravičil, 
da je pač bila tam. To ne more tako bit. Ko sem bla sama parkrat na STO-ju v teh komisijah. Se 
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opravičujem, ker včasih ker povzdignem glas, ker mi gre to na živce. Ker zahtevaš na eni strani, 
da smo madona svetovni, pol te pa dajo spat v luknjo. In to ne gre. 

Ampak ko so od mene v občinskem svetu zahtevali moj odgovor, zakaj sem si privoščila 
štirizvezdnični hotel v Miamiju. Sem rekla: zaradi tega, ker če hočem jaz te ljudi pripeljat sem, da 
zvedo, da spim v ne vem 300km proč, ker si ne morem privoščit, potem tudi oni ne bodo jemali 
mene resno. Zato si to jaz privoščim. 

6.3.5 Doživetja 

(a) STANJE V IZOBRAŽEVANJU 

Terciarno izobraževanje prinese širšo razgledanost, raziskovanje in najnovejša znanja na nekem 
področju  

A: Ampak če bi rekli, na katerih mestih vi pričakujete neko visokošolsko izobrazbo, na katerih pa 
ne? Oziroma, kaj ta visokošolska izobrazba sploh prinese? 

B: Prinese neko širšo razgledanost. Možnost učenja dodatnega, kje poiskat, kje najdt, s kom se 
posvetovat. In seveda, tudi to pisanje teh nalog, to raziskovanje. In pa to, da je update-ano, stara 

znanja, to je brezpredmetno.  

Vzgoja proti izobraževanju: ne ločujejo med stopnjami izobrazbe, bolj pomembne osebnostne 
lastnosti  

A: Kakšna znanja pol vi pričakujete od sodelavcev, od zaposlenih. Na primer mate tu kakšen 
mejnik med tem kdo je visoko izobražen, kdo je manj? 

B: Ne, to mene sploh ne zanima, jaz imam reda zanesljive ljudi, odgovorne ljudi, iznajdljive ljudi 

pa take ko majo, ko ne hodijo v službo samo zato ker hodijo v službo, ampak razmišljajo tudi v 
prostem času o tem kaj bi lahko mi tukaj spremenili oziroma kaj bi lahko.. tudi ko grejo na izlete 

al karkoli kaj bi lahko tut tam videli in uporabili na primer pri nas, ne. Da so v bistvu ves čas na 
nek način povezani s službo, ampak ne na tisti vsiljiv način pa na tisti način, da jim je to muka. 
Ampak to da sami začutijo neko iniciativo, da je treba še kej izboljšat, da je treba kej popravit. To 
no, da so mogoče mal samokritični, zlo iznajdljivi, zelo vedoželjni. To no.  

A: In to pol ni ravno vezano na izobrazbo, ne? 

B: To je res, se strinjam. Imaš včasih tut take, ki so ne vem kak izobraženi pa se ne znajdejo pol 

no. Paš pa teke ko niso, pa so zlo bom rekla uporabni. Veste, to je tut od človeka odvisno. Kak 

karakter je… 

(b) STANJE V GOSPODARSTVU 

Medgeneracijsko: manjkajo delovne navade, vztrajnost  
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A: Eni pa so res samo šli na študij, ker niso imeli kam iti, tam pa še je bilo mesto prosto. Tak sem 
jaz imel občutek. Pa jih ni zanimalo nič tak turizem, nič nisi iz njih potegnil. Niso bili motivirani 
praktično, niso bili ciljno usmerjeni.  

B: Torej dejansko gre primarno za to motiviranost in željo po znanju. In samoiniciativnost. 

A: To jim je manjkalo. Jaz nisem psiholog, ampak kako bi se to vcepilo tem turističnim delavcem, 
prikazalo, da je to zelo pomemben del v turizmu. 

A: Bi lahko rekli, da gre za neko željo po trdem delu, v tem smislu, da so res angažirani, pa 

zapriseženi temu kar delajo? 

B: Ja, tako. To je to ja. Trdo delo. Bom zdaj tako povedal. Ti ko so zdaj, dobro druga generacija je 

to zdaj že, ali pa mi smo, jaz sem 50 let star, ne morem se primerjati sedaj s temi ki so 20 ali 30 
let stari. Delovnih navad, to še mogoče. Sem opazil pri teh mojih, ki sem jih imel na praksi. Da jim 
manjkajo delovne navade. Jaz vem primer, tam na tleh je ležal list in je šla mimo praktikantka. 
Mislim viden papir, je šla 5x mimo in sem ji rekel a ti ne vidiš onega papirja? Je rekla ja, sem ji 

rekel zakaj ga ne pobereš? Aaah ja… tak ji je bilo težko. To mi je povedalo o osebi vse. Take 
malenkosti povedo več kot 5 papirjev.  

Medgeneracijsko: vpliv digitalnega – mladi da ne znajo več osebno komunicirati  

To je pa problem… js vidim problem ravno zaradi telefona, ker oni se ne družijo več, so zelo 
introvertirani bom rekla. Mi smo se pogovarjal… to še včasih govorit ne znajo… mislim, ne znajo, 
zdaj sem grd rekla. Oni so navajen tam tipkat, še slovenščine oreng uporabljat ne znajo. To me 

tudi moti ne, vsi neka angleščina pa kr neki, ampak osnova pri nas je še vedno slovenščina, ne. Pa 
ne zna enga dopisa oreng napisat, ker so navajeni kr tiste okrajšave pa kr neki brezveze, ne. Ne 
vem, men se zdi, da tistih osnovnih manir, ampak to ni vaše ne, to je osnovna šola, ne, to ni faks. 
Ne vem, ne znam vam povedat, ne vem kaj so vam drugi kej rekli, ampak… 

(c) ZAHTEVANE KOMPETENCE 

Kompetence: povezovanje teorije s prakso – razumevanje širše slike 

In pa nekak da bi znal povezat zgodovino, sedanjost in pa trende v prihodnosti, ki jih vi učite v šoli 
oziroma, ki pač so na trgu, se mi zdi, da se ne znajdejo v teh preskokih, oziroma, da bi bistvo 
potegnili ven iz teorije pa res dal to vse skupi v prakso in je pol res vse bol enostavno. 

Kompetence: osebnostne lastnosti – motiviranost  

Kako sedaj to mladim v času študija rečti, daj malo še tisto prečitaj, ne samo na Facebookih in 
Instagrami, da še kaj drugo poljudnega, kakšno gradivo preberejo … kako bi jih to res, da bi bili 
uspešni turistični delavci, managerji, kakorkoli. Jaz mislim, da je to tudi, osebne lastnosti moraš 
to imeti v sebi. Moraš to imeti v sebi, jaz hočem to biti, jaz hočem to znati, jaz se hočem s turisti 

o tem pogovarjati.  
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Kompetence: jeziki  

Sedaj imamo kolegico za italijanski jezik, je tudi vodnica, vodi po teh deželah kjer govorijo 
italijansko in špansko in če je na voljo vskoči. In pa za nemški jezik iščemo. 

Prve kompetence so jezikovne kompetence, madžarski jezik je zelo pomemben, ker imamo več 
kot 60% madžarskih turistov tukaj... To je torej najbolj pomembno, da imajo res naši zaposleni 
znanje madžarščine. 

Splošne kompetence: »delo s srcem« - intrizinčna motivacija z zadovoljstvom dobro 
opravljenega dela  

A: Kaj pa to kar ste omenili, pa bi se nazaj vrnila. Delat s srcem. Kaj to točno za vas pomeni? 

B: Da verjameš v to, kar delaš. Da ne delaš to zgolj zaradi denarja. Denar pol itak pride, če si 
strastno v stvari. 

A: Da imaš neko vizijo okrog tega, da verjameš? 

B: Ja, da verjameš v to, kar delaš. Da imaš ti tam 50 ljudi, ki so zadovoljni. Mi smo sigurni, da bo 

iz te skupine sigurno še enih pet pripeljalo nove. Ker začutijo to in ti ne moreš bit narejen pri tem. 
Pristen moraš bit in s srcem moraš delat. In kdor najde poklic, da v njem uživa, da to ni zgolj 
preživetje pa delo za kruh, če spet tak malo povem po domače. In veliko ljudi se vpisuje na 
fakultete, ko si nima kam vpisat in pol neki delajo. Ampak to ni to, s srcem moraš delat. 

Splošne kompetence: pripadnost organizaciji  

To, da se čutijo pripadne, ko v neko podjetje pridejo pa ko neki delajo, da naredijo vse za tisto 

podjetje al pa tisto atrakcijo al pa za.. ne vem.. da imajo nek občutek no, ne znam vam povedat. 
Ko ste vi zaposleni na fakulteti, vam verjetno velik predstavlja ta fakulteta. Ste odgovorni. Ne 

vem, se mi zdi, da tudi ne bi dovolili, da bi kdorkoli kaj šinfal čez to, poiskali bi rešitve… v tem 
smislu mislim, ne. Ne da so kar tak mal, kakor veter piha no. Da so pripadni ne, k temu kar pač 
delajo. Pa da iščejo rešitve pa da se ne ozirajo na kritike preveč… ne znam vam to razložit 
drugače… Da so naši no, tak bom rekla. (smeh) 

Splošne kompetence: samoinicativnost, inovativnost, odgovornost pri delu  

To so pa potem tiste motivacijske sposobnosti posameznika ali pa bom rekel, da se ti zaposleni 

sami, ali preko drugih medijev malo pogledajo kako pa kaj pa sami mi delamo aranžmaje, 
razumete? To so ta znanja, da se znajdeš, da imaš te sposobnosti praktično, da ustvarjaš nekaj, 
da sam ustvarjaš. To pričakujemo od naših zaposlenih, da so samoiniciativni, da vidijo kaj je 

potrebno narediti… To veliko pomeni pri sodelavcih, take malenkosti, da res vidijo kaj je potrebno 
narediti, če že mimo greš. Se pravi da prinesejo še kakšne nove ideje ko pridejo. Ker vsaki 
zaposleni pride iz kakšne druge stroke. In da pridejo potem s kakšnimi novimi idejami in videl, to 
bi pa jaz tak naredil, se pogovorimo, aha, če to gre pa potem tako naredimo delovni proces. Če 
delaš v nekem delovnem procesu 4, 5 let že sam sebe več ne vidiš kako bi se izboljšal. Zato pa 
jemljemo vsake 2 leti kakšno 1 ali 2 novi osebi s pričakovanjem, da malo spremenijo, nekaj 

izboljšajo tukaj. 
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…Potem žal ne vem kak bi jih naučil mal več odgovornosti, delavnosti pa naučit doslednosti pri 
delu..  

Splošne kompetence: splošna razgledanost, širina znanj  

A: In v turizmu rabiš splošno znanje, res rabiš. Splošno znanje seveda pridobiš v gimnaziji, ampak 
ni mus, jaz recimo nimam gimnazije. Ampak splošno znanje mora tebe zanimati vse. Če jaz grem 
študirat turizem, mene bi potem zanimalo vse splošno znanje. … 

B: Zdaj s tem pod vse mislite to, da poznajo destinacijo, da poznajo tudi kaj se v tujini dogaja?  

A: Da poznajo ne samo destinacijo, ampak, da poznajo tudi umetnost, da poznajo tudi zgodovino, 

mislim da imajo premalo poudarka na tem... Se pravi razgledanost po domače povedano. 

Razgledanost vemo da nekaj da šola, drugo pa kaj tebe zanima pa kaj se še ti sam zanimaš, k čemu 
si motiviran ti sam, kaj hočeš znati. 

Splošne kompetence: pripravljenost na vseživljenjsko učenje  

… želja po samoučenju, da pridobiš še ti ostale neke ostale kompetence, ne samo kaj imaš na 
fakulteti.  

Splošne kompetence: dobro obvladanje jezika, zmožnost pisanja  

Dobro jezikovne kompetence so jim tudi manjkale, predvsem kaj se tiče slovenščine. Pravopis, to 
jih je zelo mantralo, zgleda, da imajo to tudi manj poudarka na fakulteti ali kakorkoli. V turizmu 

si le vsak dan izpostavljen da nekaj pišeš, tako v slovenščini, kot tudi v tujem jeziku.  

Specifične kompetence: javni nastop, animacija, humor, igralske sposobnosti, soustvarjanje  

Mora imet malo igralskih sposobnosti, mora se vživet, mora se odzivat tako, da sedaj zdaj po 10ih 
letih že nekaj stvari znamo prepoznati. Mora znat nastopat, mora se znat odzivat, mora met 
absolutno smisel za humor. Ker to ni statična, to ni golo predavanje, posredovanje samih 

informacij ampak je proaktivno. Ljudi je treba pritegnit, da sodelujejo in da skupaj soustvarjamo 

to zgodbo.  

Specifične kompetence: organizacija, samoorganizacija in usmerjanje mase ljudi  

…da se znaš malo sam organizirati tudi znotraj, ko je kakšna gužva. Ko imamo mi 4, 5 avtobusov 
naenkrat, to je 200 ljudi takoj. To moraš znati takoj malo ta tok ljudi usmeriti, da gredo eni takoj 
na vodenje, drugi na 4 blagajne imamo, razdelimo vse. To sposobnost imaš da vidiš vse, da 
odreagiraš na takšno maso. Potem imamo še individualce 30, 40 notri. Te tokove hitro 
preusmerimo. Imamo potem 2 vodenji naenkrat, 100 ljudi je že notri takoj. Potem pa še 100 
obvladamo tu na teh štirih blagajnah pa je. To sposobnost usmerjanja turistov, mase ljudi, da se 
ne ustrašiš tega.  
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Specifične kompetence: delo z Excelom, osnove statistike  

Tut to na primer, ko jim daš kej za zračunat, ne… statistiko, če se mal dotaknem. Pa to nima pojma 
kaj je izračunal. Ti ga vprašaš kak procent tega pa tega… pa ne ve… sploh pa ne ve obrazložit 
rezultata. Pa to bi nam prav prišlo, da bi vsi znali delat ankete oziroma poročilo o anketah. Ne da 
ti gre v Excel noter pisat pa ti napiše tak Excel tabelo, da si nimaš kam z njo pomagat. Sploh ne 
vedo kaj naj gre v vrstico pa kaj v stolpec, da bi pol dobil al graf al karkoli ven ne. Nič to ne znajo. 

(d) KOMPETENCE PRIHODNOSTI  

Kompetence prihodnosti: lokalne posebnosti, iskanje lokalne drugačnosti, avtentičnosti – 5* 

doživetja 

A: Če moramo danes učit za prihodnost, kaj bi bol tak nasvet, kaj naj učimo? 

B: Seveda je treba dat poudarek na te avtentičnosti, na te posebnosti. Malo se je treba naučit kje 
v tujini pa to pa mogoče kej peirat (?) ta prostor.. mi moramo govorit o naših posebnostih tudi ta 
zelena, butična destinacija. To kar STO že, avtentična doživetja potem butična doživetja. Jaz bi se 
s tem kar strinjala. Poiskat po zgodovini, v vsem tem dogajanju, pogovarjat se z ljudmi in najt 

tisto, kar smo mi že malo pozabili. Ko smo stopli v ta veliki evropski prostor smo prevzeli vse te 
stvari od božička dalje, malo karikiram. Mi moramo domače tržit in pa zgodba. Definitivno se 
drugačna zgodba dobro prodaja. In je treba o tem govorit. … moramo tam en del zgodbe 

slovenske predstavit. Na drugačen način. Drugačno, drugačno, drugačno. 

Bistvo je meni, ko pridejo ljudje oziroma ti šolarji oziroma ti dijaki, študentje k nam, opažam, da 
nekak ne znajo teorijo povezat s prakso, ne znajo poiskat podatkov z interneta in jih prenest v 

praktični del, nekak se mi zdi, da ne poznajo svojega kraja. To opažamo, da so res…, malenkost.. 
bom rekla več poznajo, več vejo o Ameriki pa ne vem o kateri drugi državi, kot pa o svojem 
lastnem kraju iz koder izhajajo.  

Ja, ker oni recimo.. jaz vidim pri nas. Oni majo ful znanja in vsega, mi mamo pa izkušnje in to je 
zdaj treba nekak najboljše ven potegnit. Ampak se mi zdi, da tuki ko se pa pogovarjamo so sicer 
zlo pametni pa vsi mislijo, da vse vejo, ampak je treba nas obstoječe zelo poslušat pa znat 
uporabit naše znanje, ne. Ni zdaj, da ti kar priletiš iz ne vem.. sej veste, da jih učite marsikaj, tudi 
iz drugih držav pa ni v bistvu primerno za naše konce. Je treba mal upoštevat prebivalstvo, 
povpraševanje, število ljudi, starostno strukturo… vse te stvari. Kapacitete, ne vem… kolk 
zaslužijo ljudje tukaj, vse to je treba upoštevat, predno začneš ti neke ideje snovat, ki so pol tut 
mal preveč utopične no. Okolje je treba zelo dobro poznat kot tako. Pa zgodovino, vse. Uglavnem 

velik morjo vedet (smeh). 

Kompetence prihodnosti: osebno komuniciranje + javno nastopanje  

Dobro seveda potrebno jih je pripraviti, saj oni se sami že pripravljajo pa mi se vsi pripravljamo 
na to IT tehnologija, pa na to dobo, saj nas ni potrebno kaj dosti učiti. Jaz mislim, da bi jih bilo 
potrebno bolj učiti na komunikaciji. Jaz si ne znam predstavljati čez 10, 20 let komunikacijo v 

dvoje preko telefona, ker več nihče te ne upa poklicati, že zdaj ne. Vsi samo nekaj pišejo, jaz imam 
raje komunikacijo, da me nekdo pokliče, se pogovorim pa grem kam na obisk. 
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A:Na dialogu in mislim, da bo potrebno več delati tudi na javnem govoru, da javno predavaš. Na 
retoriki.  

B: To je primarno vezano pri vas, da znaš voditi ljudi okrog? 

A: Tako, da znaš voditi kot turistični vodnik. Ljudem to manjka, se prav vidi, da ne komunicirajo 
več kot nekoč. To bo moral biti velik poudarek v bodoče.  

(e) PRIPOROČILA 

Priporočilo izobraževanju: vključevanje zunanjih strokovnjakov  

A: Kaj pa mislite, da bi morali v šolah učit, da bi spodbujali tako inovativnost? Kaj bi lahko šole 
pripomogle k temu, da bi sploh več takšnih produktov nastalo? 

B: mogli bi vabit strokovnjake tega področja, da prepričajo da je vredno vztrajat, a se je vredno 
učit. Ker če delaš s srcem, se vedno obrestuje. To lahko jaz zatrdim. Ampak mi smo vsi navajeni v 
muzejih, da pride vodnik muzeja in tam samo poslušaš, stojiš. Zdaj se že mogoče v kakšnih oblikah 
pokaže, da te kaj vprašajo, kakšno je vaše mnenje, ne vem o sliki o artefaktu. Ampak največkrat 
to ne.  

Priporočilo izobraževanju: ogled tujih dobrih praks s poudarkom posebnosti aplikacije v 
slovenski prostor  

V tujini se tega lotevajo čisto drugače, da te potegnejo v to zgodbo, da si lahko aktivno sodelujoč 
kar seveda, je dobro. Recimo v Avstraliji se pokažejo s humorjem, kaj vse lahko zraven delaš. To 
je samo primer tega doživetja. Je apliciran v ta prostor. Seveda s primernimi vsebinami, ki so 

ustrezni za ta naš kulturni prostor.  

Gledat, učit se, kam it, gledat primere dobrih praks, Evropa in svet sta na dlani. Ni to nič 
nedosegljivega. Absolutno pa morajo univerze za turizem, ki je kot najbolj perspektivna panoga 

še vedno bi mogle stremet k temu, da te nove stvari, inovativne stvari, drugačne stvari. Ljudje 
potujejo, veliko tega vidijo in si želijo novih doživetij. Definitivno novih doživetij.  

Priporočilo gospodarstvu: dodatno nagrajevanje kadrov glede na uspeh podjetja  

A: Mi še pričakujemo od naših zaposlenih da so praktično motivirani za to, potem pa imamo še 
to drugo motivacijo, bom rekel fizično motivacijo, da imamo mi plačo osnovno, potem pa imamo 
še stimulacijo. 

B: Na kak način pa to? 

A: To pa imamo potem mesečno, kak promet dosežemo, imamo procentno stimulacijo. To je ta 
motivacija kot sva rekla, zunanja ali kakšna je to, nagrada.  

B: Vsi zaposleni potem dobijo neko nagrado glede na ta uspeh.  

A: Ja, tako kot sem rekel je pozitivno delovno okolje … in radi pridemo v službo. 
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6.4 Fokusne skupine: Osrednji sklepi 

(a) PERCEPCIJA STANJA V IZOBRAŽEVANJU S STRANI PREDSTAVNIKOV GOSPODARSTVA  

Stanje izobraževanja na splošno:  

- premalo spodbujanja domišljije 

- premalo vključenosti v procese dela  
- potreba po vzgoji delovnih navad, samostojnosti, kreativnosti – v OŠ domišljija še, na 

višjih nivojih pa kot da tega več ni  
- “train the trainer” dodatna izobraževanja za poučevalce 

 

Odnos med izobraževanjem in gospodarstvom:  

- preveč oddaljeni, na dveh poljih 

- po drugi strani so opazne spremembe na bolje pri povezovanju izobraževanja in 
gospodarstva  

- pohvalno, da poteka tovrsten projekt povezovanja z gospodarstvom  

- Vključevanje gospodarstvenikov v predavanja – kjer je to mogoče (spremembe 
zakonodaje) 

Praksa:  

- visokošolski program ima premalo prakse  
- premalo predavajo kadri iz gospodarstva  

- izobraževanje uči preveč splošna znanja  
- specifične veščine pridobijo na delovnem mestu – v izobraževanju teorijo  
- vajeništvo in prakse: splošna pripravljenost in pozdravljanje tega sistema  

Potreba po terciarnem izobraževanju:  

- primarno je potreba po srednješolskem gostinstvu, od terciarnega izobraževanja pa se 
pričakuje vodstvene zmožnosti  

- vendar pa turizem zahteva izobraževanje na vseh nivojih, tudi visokošolsko  
- visoka oz. višja izobrazba primerna tudi za manjše subjekte – daje splošno razgledanost 

in inovativnost za razvijanje drugačnih, butičnih produktov 

- terciarno izobraževanje prinese širšo razgledanost, raziskovanje in najnovejša znanja na 
nekem področju  

- a na koncu je bolj pomembna vzgoja kot izobraževanje: ne ločujejo dobro ali pogosto 
med stopnjami izobrazbe, bolj pomembne so osebnostne lastnosti  

- prevelika pričakovanja diplomantov: želja po vodstvenih funkcijah brez dovolj izkušenj  

Vzgoja proti izobraževanju:  

- primarno želja po osebnostnih lastnostih: vrednote, odnos do ljudi, samoorganiziranost 

- dvom, da je to možno priučit na fakultetah, je to prej naloga osnovnih in srednjih šol 
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(b) PERCEPCIJA STANJA V GOSPODARSTVU S STRANI PREDSTAVNIKOV GOSPODARSTVA 

Pomanjkanje turističnih kadrov:  

- primanjkuje kadrov na vseh področjih 

- izredno velika fluktuacija kadrov 

- kadrov primanjkuje zaradi težavnosti dela (24 / 7, delo z ljudmi, delo stran od doma)  
- kadrov primanjkuje zaradi premajhnega ugleda turističnih poklicev  

- zaradi zaposlovanja nekvalificiranega kadra pada kvaliteta – ali gremo nazaj na poklicno 

delitev, ali dvignemo srednješolsko izobraževanje na splošno verzijo in kasneje 
opredeljujemo poklice 

Ugled turističnih poklicev:  

- slab ugled poklica 

- izjema je ugled kuharja – splošno strinjanje, da se je ugled tega poklica dvignil – vzrok da 

je v medijski pozornosti plus pomanjkanju kadra  

- poklic še ima ugled pri mladih, ne pa pri njihovih starših – percepcija, da gre za zabavo in 

ne delo  

- »vsak misli, da ve vse o turizmu«, premalo prepoznan študij in poklic  

- poklici imajo slab ugled zaradi prenizkega nagrajevanja  

Stanje na trgu delovne sile:  

- po eni strani težko najti dobre kadre, po drugi strani prekvalificiranost  
- delavci delajo enak poklic ne glede na izobrazbo  

- potreba po srednješolskem znanju: 90 – 95 % in teh primanjkuje  

- malo kadra, ki je visoko izobražen in dela »s srcem«  
- beg delovne sile, uvoz migrantske sile – kjer pa je velika fluktuacija  

- na določnih lokacijah – Posočje, Kranjska gora – zelo resno primanjkuje delovne sile – 

težava da je v vztrajnosti kadra (medgeneracijsko) in v zahtevah življenja vstran od doma 

- migrantska delovna sila da ni rešitev, ker je komunikacijski šum, ker primanjkuje znanj, 
še posebej o lokalni ponudbi  

Medgeneracijsko - percepcija mlajših generacij:  

- »bi bili radi vsi takoj zdaj vodje« - prevelika pričakovanja po diplomi 
- problem s proaktivnostjo  

- manjkajo delovne navade, vztrajnost  

- stalna uporaba telefonov 

- vpliv digitalnega – mladi da ne znajo več osebno komunicirati  
- pozitivno mnenje o mladem kadru: socialna omrežja, odzivnost na hitro dinamiko 

spreminjanja sveta  

- mlajši imajo večjo težnjo po internem druženju, pozitivni klimi na delovnem mestu 

- gostinstvo pomembna izjema: edini izrazili, da so zadovoljni z novimi generacijami – 

verjeten vzrok: medijsko povečanje ugleda poklica kuharja 

  

(c) ZAHTEVANE KOMPETENCE - SKUPNO VSEM PODROČJEM  
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Osrednja je potreba po splošnih kompetencah - poudarek na osebnostnih karakteristikah in 

vrednostnem sistemu  

1. Strast in zavezanost do trdega dela  

- osebna vizija, individualna specializiranost in vztrajnost – medgeneracijsko  

- poklicne vrednote, imeti rad svoj posel kot odgovor na težavnost poklica  
- izkušnje + vztrajnost  
- »živeti za turizem« 

- »delo s srcem« - intrizinčna motivacija z zadovoljstvom dobro opravljenega dela  
- pripadnost organizaciji  

- Turizem smo ljudje! 

 

2. Široka znanja, ki omogočajo prilagodljivost, s stalno pripravljenostjo na učenje  
- splošno poznavanje turizma, poznavanje celotnega spektra turizma 

- poznavanje celotnega procesa tudi pri višje izobraženih kadrih 

- pripravljenost na stalno učenje  
- stalno spremljanje novosti 

- povezovanje teorije s prakso – razumevanje širše slike 

 

3. Izredno visoka mera gostoljubja, zmožnosti dela z ljudmi, sodelovanja in emocionalne 
inteligence 

- gostovo zadovoljstvo kot poklicna vrednota 

- čustvena inteligenca  
- osebna urejenost  

- poznavanje drugih kultur  

- retorika in javno nastopanje 

 

4. Večji poudarek na znanju tujih jezikov 

- vsaj dva jezika tekoče 

- medkulturno komuniciranje  

 

5. Digitalna pismenost s poudarkom na zmožnosti vseživljenjskega učenja glede na hitre 

spremembe 

- osnove računalništva (Excel, Word), komunikacija – konkretna praktična znanja  

- osnove oblikovanja 

- PR in prodaja: veščine pisanja na praktičnih primerih  

- osnove statistike  

 

6. Kreativnost in inovativnost pri oblikovanju 5* turističnih produktov 

- inovativnost pri oblikovanju doživetij, ki so avtohtono slovenska  
- butičnost in doživetja – vezano na širino znanj  
- izoblikovati kvaliteto na način dodajanja vrednosti (doseganje višjih cen s hkratnim 

zadovoljstvom gostov – butičnost 5* 

- 5* osebna urejenost  

- 5* doživetja – potrebno doživetje izkušnje  
 

7. Podjetniška znanja: znati prodati boljšo kvaliteto za višjo ceno  
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- avtonomno odločanje in prevzemanje odgovornosti 
- samoinicativnost, inovativnost, odgovornost pri delu  

- timsko delo  

- trženje, ekonomska znanja in management 

- promocija + PR + komunikacijske kompetence  

- stalne analize gostov, perspektiva čez oči gosta + raziskovanje  
- prodaja – online in offline  

- rezervacijski sistemi  

 

(d) ZAHTEVANE KOMPETENCE - SPECIFIČNO PO PODROČJIH  

Gostinstvo:  

- natakarji so tudi receptorji, rabijo jezike – širša razgledanost, jeziki – raje vzamejo 

gimnazijce kot dijake gostinstva – plus marljivost  

- združevanje gastronomije z oblikovanjem doživetij  

Hotelirstvo:  

- osnovno poznavanje hotelirstva, obrt svojega dela oz. specifike kot so receptorski 

programi pa se naučijo na delovnem mestu 

- aktualnost znanja + specifičnost znanja: receptorski programi  

TA:  

- največji poudarek na prodajo in podjetniško-ekonomska znanja  

- Poudarek na razumevanju obnašanja strank, primer Virant 

DMO:  

- Treba je ločevati delo TICev in DMOjev - slednje zahteva več analitike, usmerjanja tokov 
gostov, svetovanje in lokalno povezovanje: Potreba po visokošolsko izobraženih kadrih na 
DMO ravni + terciarne institucije so sito in dajo široka znanja, TIC raven: dovolj 

srednješolska izobrazba 

- projektno delo  

- povezovanje  

- brand manager destinacije  

- organizacija dogodkov 

- športni turizem  

Doživetja:  

- največji poudarek na avtentičnost  
- javni nastop, animacija, humor, igralske sposobnosti, soustvarjanje gostov  

- usmerjanje mase ljudi  

- organizacija dogodkov  
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(e) KOMPETENCE PRIHODNOSTI 

 

1. Prilagodljivost in širina znanj, vseživljenjsko izobraževanje  

2. Pristni osebni stik kot odgovor avtomatizaciji (ki bo odgovor na pomanjkanje kadra): 

komunikacijske veščine, psihologija  
3. Oblikovanje doživetij, iskanje novega in inovativnost, iskanje lokalne posebnosti in 

avtentičnosti – 5* doživetja 

4. Digitalna znanja, rezervacijski sistemi  

6.5 Fokusne skupine: osrednja priporočila 

(a) PRIPOROČILA IZOBRAŽEVANJU  

Večje povezovanje z gospodarstvom:  

- še več kadrov iz gospodarstva v izobraževanju 

- več obiskov pri gospodarstvu  
- gostujoči predavatelji iz gospodarstva 

- ogled tujih dobrih praks s poudarkom posebnosti aplikacije v slovenski prostor 

- doživeti doživetje  
- delo na terenu  

- spodbujanje tekmovanj 

Nadaljnje spodbujanje prakse in vajeništva  

- več prakse  
- mentorstvo – 1 na 1 – primer dobre prakse – spodbujanje mentorjev v gospodarstvu – 

identifikacija potencialnih kadrov - od srednje šole naprej, spodbujanje k visokošolskemu 
izobraževanju teh, kjer se vidi potencial  

- večja podpora izobraževalcem mentorjem vajeništva v gospodarstvu  
- pomoč mentorjem vajeništva z izobraževanjem o medgeneracijskem razumevanju  

- priporočilo – najti načine večje povezanosti med prakso in študentskim delom in 
kasnejšimi možnostmi zaposlovanja  

Individualno karierno svetovanje  

- v izobraževalnem sistemu naj delajo karierno svetovanje (plus nek način specializacije) – 

pomoč študentom, da se usmerijo na individualni ravni – to treba uvesti tudi na terciarno 

raven izobraževanja  

Vzgoja proti izobraževanju  

- večji vpis iz srednjih gostinskih potem na fakultete  
- mentorstvo: pomen 1 na 1 pri vzgajanju proti izobraževanju  

Izmenjave v tujini 
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- spodbujanje izmenjav v tujini, z iskanjem načinov, kako se vrnejo 

Ugled poklica:  

- povečevanje ugleda poklicev že od OŠ naprej  
- povečanje ugleda s tem, da se poudarja široka paleta znanja, ki je potrebna pri inovativni 

ponudbi 

Priporočila srednješolskemu izobraževanju:  

- fakultete ne morejo nadomestiti dela srednjih šol, treba izobraževati izobraževalce v 
srednjih šolah 

- po vzorcu turističnih krožkov v OŠ nadaljevati tudi v srednje šole  

Priporočila terciarnemu izobraževanju:  

- delo na terenu še pred začetkom študija, da vidijo, če je to za njih 

- terciarno izobraževanje naj ima večji filter, manj študentov in večjo selektivnost 

- da terciarno izobraževanje služi kot »gatekeeper« - »preseje« kadre s primernimi 

osebnostnimi lastnostmi  

- naj bo bolj vzgojna institucija – dodatno vzgaja primerne osebnostne karakteristike  

- večje vključevanje igranja vlog za delo z gosti 
- individualno karierno usmerjanje študentov tudi na tej ravni + povezovanje z 

gospodarstvom pri iskanju primernih kadrov + večji poudarek na tem pri diplomah 

Hotelirska šola:  

- specifično izobraževanje za hotelirstvo, ni dovolj samo ekonomija  

Specializacija proti splošnim kompetencam:  

- specializirati izobraževanje – določiti področja in hrkati razvijati stroko  
- hkrati naj bo dovolj velika splošnost - usmeritev v tri področja, ne pa drobljenje na preveč 

smeri, ker se ne pozna njihov pomen in ker morajo študenti poznati vse procese v turizmu  
- modularno povezovanje predmetov  

Prevelika pričakovanja diplomantov:  

-  v izobraževanju poudarjati, da so vodstvene funkcijo podporno okolje in je glavno znanje 

»obrtniško«  
- da tudi tisti, ki se izobražujejo za vodje, morajo začeti v vseh procesih – zmanjšati 

pričakovanja, da bo nekdo z višjo izobrazbo in brez dovolj izkušenj, že vodstven kader  

- tem, ki prihajajo iz gimnazij pomagati s tem, da razumejo, da so sicer pridobili na splošnem 
znanju, morajo pa še v karieri nadoknadit s tem, da spoznajo osnovne procese v gostinstvu 
(gredo čez vse korake) 
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(b) PRIPOROČILA GOSPODARSTVU S STRANI PREDSTAVNIKOV GOSPODARSTVA 

Ugled poklicev 

- Ugled povečamo tako, da je poudarek na tem, da ni količina dela, temveč pametno delo 
v turizmu: prijaznejše delovno okolje je možno dosegati z načinom dviganja kvalitete in 
cen – delat manj za več  

- Primerno spoštovanje delavcev in nagrajevanje s strani delodajalcev  

- gospodarstvo naj išče rešitve za povečanje motivacije z urejanjem delovnih časov  

- večanje ugleda poklica natakarja: večje nagrajevanje, večja popularizacija  

- glavni kader »obrtniški«, s srednješolsko izobrazbo, so spoštovani in primerno nagrajeni 
ter imajo možnosti napredovanja  

- dvigniti ugled poklica s tem, da se dviguje stopnja zahtevane izobrazbe  

- dodatno nagrajevanje kadrov glede na uspeh podjetja 

Priporočilo za izobraževanje na delovnem mestu:  

- spoznavanje kadrov z vsemi internimi procesi znotraj podjetja  

Migrantska delovna sila:  

- še večje spodbujanje ugleda poklica med Slovenci: Kontekst - migrantska sila – izziv – 

avtohtonost doživetja  

Doživeti doživetje:  

-  nagrade kadrom čez doživetje doživetja  
- priporočilo STO in javnim financerjem: spodbujanje 5 * doživetij zahteva tudi financiranje 

višjega statusa obiska tujine  

Specifično: poklic natakarja (edino priporočilo na regulatorni ravni, ob zgornjem za STO)  

- ugled natakarja proti vodenju gostinskega lokala – za slednjega potrebni standardi  

6.6 Zaključek 

V Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 (MGRT 2017) je navedeno, da je težko 
dobiti večje kakovosten kader 5. stopnje, ker so programi presplošni in ne dajejo pravih 
kompetenc.  

Vendar pa je ena izmed osrednjih ugotovitev pogovorov s predstavniki turizma to, da so 

udeleženci govorili skoraj izključno o splošnih kompetencah, torej kakšna znanja potrebujemo v 
turizmu na splošno in manj, kakšna specifična znanja potrebuje njihov specifični podsektor.  

V gostinstvu in turizmu trenutno obstaja splošno strinjanje, da je treba dvigniti ugled teh poklicev, 
saj zahtevajo ogromno znanja, požrtvovalnosti in veščin dela z ljudmi. Glede tega, kaj naj se uči 
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na fakultetah, da se bodo ljudje, ki se sedaj izobražujejo, znali upirati izzivom slovenskega turizma 
prihodnosti, pa je strinjanja precej manj.  

Predstavniki slovenskega turizma si želijo, da bi izobraževanje za poklice turizma prihodnosti 
vključevalo izgrajevanje karakterja in vrednost, širino v znanjih a hkrati specializacijo, 

digitalizacijo in nadgradnjo avtomatizaciji v obliki kompetenc izgrajevanja pristnih človeških 
odnosov, inovativnost in segmentacijo, predvsem pri doživetjih, pomoč študentom pri iskanju 
karierne usmeritve in predvsem mehke veščine sodelovanja in emocionalne inteligence. 

Osrednje ugotovitve raziskave se izredno povezujejo s podobnimi raziskavami v tujini. Udeleženci 
fokusnih skupin, predstavniki slovenskega turizma, se strinjajo, da z množičnostjo turizma, 
avtomatizacijo in vse večjo digitalizacijo prihaja obdobje, ko je treba še bolj kot kadarkoli poprej 
iskati načine čim boljšega izobraževanja za turizem, ne samo na visokošolski ravni temveč po 
celotni vertikali.  
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7 ANKETA MED ZAPOSLENIMI V TURISTIČNEM GOSPODARSTVU 

7.1 Opis metode in izvedbe raziskave  

 

V okviru DS 3 - Analiza potreb turističnega gospodarstva na področju kadrov smo v drugi fazi - 
Analiza kompetenc po poklicu - predvideli pripravo anketnega vprašalnika, skozi katerega smo 
analizirali stališča zaposlenih v posameznem poklicu do kompetenc, ki jih za svoje delo 

potrebujejo danes in kako zaposleni ocenjujejo, katere kompetence bodo potrebovali v 

prihodnosti. 

 

Za osnovo izdelave vprašalnika smo privzeli rezultate, ki smo jih zbrali skozi fokusne skupine, ki 
smo jih izvedli. Kot ključne rezultate fokusnih skupin smo identificirali naslednja znanja, 
sposobnosti in veščine, ki jih zaposleni potrebujejo: 
 

(a) Poznavanje turistične ponudbe v Sloveniji 
(b) Lastno izkušnjo različnih turističnih produktov 

(c) Sposobnost prizadevanja za trajnostno delovanje 

(d) Poznavanje različnih tipov turističnih produktov 

(e) Znanje/sposobnost/veščino spremljanja aktualnega dogajanja v turizmu 

(f) Poznavanje slovenske kulturne dediščine 

(g) Sposobnost sporazumevanja v več tujih jezikih 

(h) Strokovno znanje iz turizma 

(i) Razumeti pomen 5* doživetja 

(j) Veščino gostoljubnosti 
 

Sprva smo sicer načrtovali izdelavo povsem lastnega vprašalnika, a smo se ob dobljenih rezultatih 
fokusnih skupin odločili za sestavo lastnega vprašalnika na podlagi že obstoječih vprašalnikov na 
izbrano tematiko, ki smo jih našli. Ugotovili smo, da so že izdelani vprašalniki pokrili vsa potrebna 
področja. Ker ni bilo moč najti enega samega vprašalnika, smo tako izdelali svoj vprašalnik s 
kombinacijo več vprašalnikov. Za prvi sklop, v katerem analiziramo znanja, sposobnosti in veščine, 
ki so pomembne za različna delovna mesta v turizmu, smo uporabili kombinacijo trditev, ki so jih 
v svojih vprašalnikih uporabili Munar in Montaño (2009), Parvadhavardhini in Joshi (2017) ter 
Shariff, Kayat in Abidin (2014). Drugi, tretji in četrti sklop vprašalnika smo oblikovali na podlagi 
rezultatov, ki smo jih pridobili skozi izvedbo fokusnih skupin in analize, ki smo jo opravili v 

povezavi z izobraževalnimi programi v Republiki Sloveniji. V petem in šestem sklopu vprašanj, kjer 
smo proučevali, kako se posamezniki poistovetijo s poklicem (peti sklop) in kako posamezniki 
doživljajo potrebo po delu z ljudmi (šesti sklop), pa smo uporabili vprašanja, ki jih v svojem delu 
zastavlja Angela Duckworth (2016), ki je predstavila koncept GRIT, ki se nanaša na moč vztrajnosti 
in strasti za delo. Zadnji del vprašalnika predstavljajo demografski podatki, ki smo jih zbrali o 
zaposlenih, ki smo jih anketirali.  

 

V anketiranje smo vključili naključne zaposlene po skupinah, kot smo jih opredelili v prvi fazi 

projekta. Tako smo anketo razposlali med zaposlene v petih izbranih pod-segmentih: hotelirstvo, 

gostinstvo, turistične agencije, doživetja v turizmu in organizacije, ki opravljajo vloge 
managementa destinacij. Skladno s podatki Statističnega urada Republike Slovenije je na dan 
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31.12.2018 v poklicih, ki smo jih opredelili, delovalo skupaj 30173 oseb (Statistični urad Republike 
Slovenije, 2018).  

 

V naš vzorec smo zajeli 1000 naključno izbranih zaposlenih v turističnem gospodarstvu, ki jim je 

bila poslana spletna povezava do anketnega vprašalnika na spletni strani 1ka.si, ali ponujena 
papirnata oblika istega vprašalnika. Na anketo se je odzvalo 226 oseb, kar predstavlja 22,6% 
stopnjo odzivnosti med tistimi, ki smo jih zajeli v vzorec. Ob predpostavki možnosti napake v višini 
6,5% lahko zbrane podatke tudi generaliziramo na celotno populacijo, opredeljeno v raziskavi.  

7.2 Zanesljivost merjenja  

Nadalje utrjujemo ustreznost vzorca v primerjavi s populacijo skozi izračun enostranskega t-testa, 

ki je za vrednost starost pokazal vrednost -1,507 in vrednost p=0,133, kar pomeni, da je vzorec 

primerljiv s populacijo v tem segmetnu (Tabachnick, Fidell in Ullman, 2007). Prav tako smo 

spremenljivko spol testirali s testom hi-kvadrat (χ2), ki je pokazal vrednost 0,263 in sgnifikanco 

p=0,608. Za spremenljivke z enim nivojem prostosti (v našem primeru spremenljivki spol in 
velikost enote) znašajo vrednosti hi-kvadrata porazdelitve 3,8415, pri p= 0,05 (Košmelj in Rovan, 
1997). V našem primeru je hi-kvadrat manjši od 3,8415, signifikanca p = večja od 0,05. Zaradi 
navedenega lahko trdimo, da je vzorec s populacijo primerljiv in rezultate posplošujemo na 
celotno populacijo.  

 

Prav tako smo za podatke, ki smo jih prejeli s strani anketirancev, izvedli test Cronbach Alpha, ki 

je pokazal vrednosti za posamezne sklope na razponu med 0,818 in 0,957, kar predstavlja dobro 

(vrednosti med 0,800 in 0,899) ali odlično (vrednosti nad 0,900) notranjo konsistenco merjenega 

(Cronbach, 1951).  

7.3 Predstavitev demografskih podatkov  

V nadaljevanju smo najprej opravili analizo demografskih podatkov zajetega vzorca anketiranih, 

rezultate prikazujemo v Tabeli 7.1. 

 

Tabela 7.1: Demografski podatki 

Spremenljivka 

Število odgovorov 
% 

Spol anketiranca 

moški 71 33,8 

ženski 134 63,8 

ne želim odgovoriti 5 2,4 

Starost    

Povprečna starost 41,01 let  

Skupna delovna doba   

Povprečna skupna delovna doba 17,55 let  

Delovna doba na sedanjem delovnem mestu   

Povprečna delovna doba na sedanjem delovnem 

mestu 
8,77 let  

Pozicija v organizaciji  % 

Zaposleni v enoti 109 53,2 

Vodja enote 63 30,7 
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Uprava 20 9,8 

Samozaposlen 13 6,3 

Velikost organizacije  % 

Mikro organizacija  

(do 10 zaposlenih) 
39 18,8 

Majhna organizacija 

(od 11 do 50 zaposlenih) 
45 21,7 

Srednje velika organizacija 

(od 51 do 250 zaposlenih) 
61 29,5 

Velika organizacija 

(nad 251 zaposlenih) 
57 27,5 

Ne vem / Ne želim odgovoriti 5 2,4 

Področje dela v turizmu  % 

Hotelirstvo 81 38,9 

Turistične agencije 33 15,9 

Hrana in pijača 32 15,4 

Destinacijski management 31 14,9 

Doživetja v turizmu 7 3,4 

Drugo 24 11,5 

Izobrazba  % 

Osnovno šolska ali manj 12 5,8 

Srednja poklicna (3. leta) 22 10,6 

Srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 41 19,7 

Višja strokovna 28 13,5 

Visoka strokovna / Univerzitetna 74 35,6 

Podiplomska 31 14,9 

 

Iz Tabele 7.1 je razvidno, da smo med anketiranci zajeli 71 (33,8%) moških, 134 (63,8%) žensk, 
medtem ko je 5 (2,4%) anketirancev izbralo možnost, da ne razkrijejo svojega spola. Povprečna 
starost anketirancev je bila izračunana na 41,01 let, skupno so imeli povprečno 17,55 let delovne 

dobe, od tega 8,77 let na sedanjem delovnem mestu. Največji delež vzorca predstavljajo 
zaposleni v enotah, 109 anketirancev (53,2%), sledijo vodje enote, 63 anketirancev (30,7%), sledi 

uprava 20 (9,8%) in 13 samozaposlenih (6,3%). Med anketiranci jih je največji delež, 61 (29,5%), 
zaposlen v srednje velikih organizacijah, sledijo velike organizacije 57 (27,5%), tem sledijo majhne 

organizacije 45 (21,7%) in mikro organizacije 39 (18,8%). Dodatnih 5 anketirancev (2,4%) ni 

vedelo ali ni želelo razkriti, v kako veliko organizaciji so zaposleni.  

 

Glede na področje dela je največji delež, 81 (38,9%) anketirancev, iz hotelirstva, sledijo tisti, ki so 
zaposleni v turističnih agencijah, 33 (15,9%), nato tisti, ki so zaposleni v sektorju hrane in pijače 
32 (15,4%), in tisti, ki so zaposleni na področju managementa destinacij 31 (14,9%). Najmanjši 
delež, 7 anketirancev (3,4%), izhaja iz področja doživetji v turizmu. Skupno 24 anketirancev 
(11,5%) jih je izbralo kot področje »drugo«, pri čemer so vpisovali svoja področja kot: velnes, 
kamping, letalske vozovnice, hotelirstvo in gostinstvo, zdravstvo, marketing, turistično vodenje, 
in podobno; katerih kljub nekaterim očitnim pozicijam (primer: turistični vodnik – doživetja v 
turizmu) nismo prestavili v svoje namenjeno mesto.  

 

Zadnje demografsko vprašanje je bilo vezano na stopnjo zaključene izobrazbe. Tukaj smo 
ugotovili, da med anketiranci prednjačijo tisti z visoko / univerzitetno izobrazbo, 74 (35,6%), 
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sledijo tisti s srednjo strokovno izobrazbo 41 (19,7%), podiplomska izobrazba 31 (14,9%), višja 
strokovna 28 (13,5%), srednja poklicna 22 (10,6%), in osnovnošolska ali manj, 12 (5,8%).  

7.4 Opisna statistika  

V nadaljevanju smo opravili analizo opisne statistike za vse merjene spremenljivke. Rezultate 

prikazujemo v Tabelah 7.2 do 7.7. 

 

Tabela 7.2: Opisna statistika vseh 40 spremenljivk skozi katere so anketiranci ocenjevali v kolikšni meri 
so določena znanja, sposobnosti in veščine potrebne pri njihovem delu v tem trenutku 

Spremenljivka N Srednja 

vrednost 

Stand. 

odklon 

… biti pošten, odgovoren. 217 4,93 0,2791 

… delovati v timu. 221 4,87 0,3720 

… biti sposoben obvladovati konflikte. 218 4,79 0,5067 

… biti prilagodljiv. 215 4,78 0,4990 

… biti gostoljuben. 219 4,74 0,6642 

… biti vztrajen. 217 4,73 0,5713 

… znati uporabljati svoje delovne pripomočke. 217 4,73 0,5379 

… dobro prenašati stres na delovnem mestu. 220 4,71 0,6937 

… delovati skladno s profesionalnimi standardi. 218 4,67 0,6291 

… biti zmožen se nenehno učiti. 221 4,64 0,7539 

… biti večopravilno sposoben. 217 4,62 0,7430 

… biti sposoben aktivno poslušati. 218 4,61 0,7487 

… motivirati sebe in druge. 218 4,59 0,6951 

… biti čustveno inteligenten. 218 4,57 0,6633 

… biti sposoben prenašati znanje na druge. 216 4,56 0,6933 

… učinkovito načrtovati svoj delovni čas. 215 4,55 0,7768 

… skrbeti za varnost gosta. 217 4,53 0,7204 

… razumeti vizijo organizacije. 216 4,50 0,8572 

… biti digitalno pismen. 218 4,46 0,9409 

… načrtovati porabo sredstev. 217 4,45 0,9757 

… vnaprej prepoznavati potencialne probleme in jih reševati. 214 4,44 0,7777 

… poglobljeno razmišljati. 222 4,44 0,8581 

… poznavanje gostov (segmentacija). 221 4,43 0,8367 

… se učinkovito povezovati z ljudmi (mreženje). 218 4,42 0,8235 

… izkazovati inovativnost pri delu. 218 4,42 0,9036 

… osebno poznati zelo različne turistične produkte. 221 4,41 0,9375 

… kritično razmišljati. 218 4,39 0,8695 

… se sporazumevati v več tujih jezikih. 219 4,38 1,0086 

… biti željan uspeha. 219 4,37 0,8708 

… imeti dolgoročno strast za delo v turizmu. 215 4,34 1,1034 

… prizadevanje za trajnostno delovanje organizacije. 215 4,32 1,0386 

… spremljati aktualna dogajanja v turizmu. 216 4,31 1,0780 

… biti sposoben voditi ljudi. 217 4,29 1,0415 

… imeti podjetniške sposobnosti. 217 4,23 1,0285 

… poznati kulturo in navade drugih držav. 218 4,22 0,8625 

… razumeti pomen 5* doživetja. 215 4,21 1,1724 

… znati prepričevati druge. 218 4,21 1,0167 
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… imeti široko strokovno znanje iz turizma. 218 4,11 1,1452 

… poznati turistično ponudbo Slovenije. 217 4,09 1,1290 

… poznavanje zakonodaje. 218 4,05 1,0507 

 

Iz Tabele 7.2 lahko vidimo, da so najvišjo srednjo vrednost dosegli odgovori, … biti pošten, 
odgovoren (srednja vrednost 4,93), sledi trditev … delovati v timu (srednja vrednost 4,87) kot 
tretjo najpomembnejšo so anketiranci ocenili trditev … biti sposoben obvladovati konflikte 
(srednja vrednost 4,79). Najnižje so anketiranci ocenili trditev … poznavanje zakonodaje (srednja 
vrednost 4,05). Ob tem velja opozoriti, da so prav vse trditve anketiranci pravzaprav ocenili kot 

pomembne (srednja vrednost nad 4,00) ali zelo pomembne (srednja vrednost nad 4,50).  

 

 

Tabela 7.3: Opisna statistika spremenljivk, ki izkazujejo ključna znanja, sposobnosti in veščine za turizem 
prihodnosti, kot jih vidijo udeleženci fokusnih skupin 

Spremenljivka N Srednja 

vrednost 

Stand. 

odklon 

Visoka mera gostoljubja, zmožnosti dela z ljudmi, 
sodelovanja in emocionalne inteligence 

209 3,68 1,2888 

Prilagodljivost in fleksibilnost s stalno pripravljenostjo 

na učenje 

209 3,38 1,1626 

Strast in zavezanost do trdega dela 207 3,11 1,4422 

Kreativnost in inovativnost pri oblikovanju 5* turističnih 
produktov. 

209 2,52 1,4042 

Digitalna pismenost 207 2,34 1,3084 

 

Za Tabelo 7.3 velja najprej opozorilo, da so v anketi morali anketiranci razvrstiti trditve v 

zaporedju od najbolj pomembne (1) do najmanj pomembne (5) trditve, zato smo najprej obrnili 

vrednosti, ki smo jih prejeli in šele nato opravili analizo. Anketiranci tako ocenjujejo, da bo za 
turizem prihodnosti najpomembnejša: visoka mera gostoljubja, zmožnosti dela z ljudmi, 
sodelovanja in emocionalne inteligence (srednja vrednost 3,68) najmanj pomembna pa bo po 

oceni anketirancev digitalna pismenost (srednja vrednost 2,34). 

 

Tabela 7.4: Opisna statistika spremenljivke ocene pomembnosti znanja posameznega tujega jezika za 

turizem v Sloveniji v prihodnosti 

Spremenljivka N Srednja 

vrednost 

Stand. 

odklon 

Angleški jezik 211 4,84 0,5156 

Nemški jezik 211 4,28 0,8004 

Italijanski jezik 209 4,06 0,8326 

Ruski jezik 209 3,54 1,1265 

Hrvaški jezik 208 3,34 1,1687 

Španski jezik 210 3,06 1,0149 

Francoski jezik 207 2,97 1,0398 

Kitajski jezik 208 2,93 1,2646 

Nizozemski jezik 207 2,63 1,0482 

 

Iz Tabele 7.4 lahko vidimo, da je pričakovano najvišjo srednjo vrednost doseglo znanje angleškega 
jezika (4,84), sledi znanje nemškega jezika (4,28) in znanje italijanskega jezika (4,06). Najnižje so 
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anketiranci ocenili potrebo po znanju nizozemskega jezika (2,63). Vprašanje je dopuščalo tudi 
možnost zapisa morebitnih drugih jezikov, ki jih anketiranci ocenjujejo kot pomembne, med 
zapisanimi smo zabeležili: latinski jezik, izraelski jezik (hebrejščina), madžarski jezik, arabski jezik, 
portugalski jezik in japonski jezik.  

 

Tabela 7.5: Opisna statistika glede vprašanja, kje so posamezna znanja sposobnosti in veščine pridobili 

Spremenljivka N Srednja 

vrednost 

Stand. 

odklon 

Sposobnost sporazumevanja v več tujih jezikih … 210 3,70 1,3689 

Strokovno znanje iz turizma … 209 3,39 1,4475 

Poznavanje slovenske kulturne dediščine … 208 3,14 1,4407 

Poznavanje različnih tipov turističnih produktov … 209 2,92 1,3258 

Razumeti pomen 5* doživetja … 204 2,89 1,3747 

Sposobnost prizadevanja za trajnostno delovanje … 208 2,83 1,2723 

Znanje/sposobnost/veščino spremljanja aktualnega 
dogajanja v turizmu … 

209 2,67 1,3795 

Poznavanje turistične ponudbe v Sloveniji … 210 2,65 1,3793 

Lastno izkušnjo različnih turističnih produktov … 209 2,48 1,3412 

Veščino gostoljubnosti … 208 2,30 1,4801 

 

Pri Tabeli 7.5 moramo izpostaviti, da ni šlo za ocenjevanje pomembnosti, temveč za ocenjevanje, 
kje so se večinsko naučili določenih znanj, pridobili določene veščine. Višja kot je ocenjena 
vrednost, bolj izrazito anketiranci ocenjujejo, da so določeno znanje ali veščini pridobili skozi 

formalno izobraževanje, in nižja kot je ocenjena srednja vrednost, bolj izrazito anketiranci 
ocenjujejo, da so določeno znanje ali veščino pridobili skozi neformalno izobraževanje. Tako 
lahko iz Tabele 5 vidimo, da so anketiranci sposobnost sporazumevanja v več tujih jezikih (srednja 
vrednost 3,70) v največji meri skozi formalno izobraževanje, med tem, ko so veščino 
gostoljubnosti pridobili večinoma skozi neformalno izobraževanje (srednja vrednost 2,30).  
 

Tabela 7.6: Poistovetenje posameznikov s situacijo pri delu 

Spremenljivka N Srednja 

vrednost 

Stand. 

odklon 

Trdo delam. 207 4,65 0,5951 

Sem marljiv/a. 208 4,65 0,6114 

Končam vse, kar začnem. 208 4,48 0,6734 

Ne ustavim se ob ovirah. 208 4,37 0,9068 

Bil/a sem že močno navdušen/a nad določeno idejo 
ali projektom in potem izgubil/a interes. 

206 2,37 1,0909 

Pogosto si zastavim cilj, a si kasneje premislim in ga 

zamenjam za drugega. 

207 2,18 1,1596 

Imam težave z osredotočenostjo na projekte, ki 
trajajo več mesecev. 

206 2,08 1,2907 

Zaradi novih idej in projektov izgubim interes za 

tekoče projekte. 
205 2,06 1,1950 

 

Iz Tabele 7.6 je razvidno, da so anketiranci z najvišjo srednjo vrednostjo označili dve trditvi, trditev 
trdo delam (srednja vrednost 4,65) in trditev sem marljiv (srednja vrednost 4,65), najnižje pa 
trditev zaradi novih idej in projektov izgubim interes za tekoče projekte (srednja vrednost 2,06).  
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Tabela 7.7: Potreba po delu z ljudmi 

Spremenljivka N Srednja 

vrednost 

Stand. 

odklon 

Skriti svoja negativna čustva (npr. jezo, slabo voljo ali 
žalost). 

209 4,19 0,9616 

Biti obziren/a in na stvari gledati skozi oči drugih. 207 4,06 0,8627 

Se posvetiti vsaki osebi, s katero delam. 209 3,90 1,0192 

Porabiti večino svojega časa za interakcijo z ljudmi 
(npr. gosti, sodelavci, poslovnimi partnerji). 

209 3,75 1,0732 

Skriti svoja prava čustva, ko govorim in delam z 
ljudmi. 

207 3,46 1,2015 

 

Iz Tabele 7.7 je razvidno, da so anketiranci z najvišjo srednjo vrednostjo označili trditev skriti svoja 
negativna čustva (srednja vrednost 4,19) najnižje pa trditev skriti svoja prava čustva, ko govorim 
in delam z ljudmi (srednja vrednost 3,46). Zaradi lažjega obvladovanja količine podatkov, smo 
prvih 40 trditev, ki so merile v kolikšni meri posamezniki potrebujejo določena znanja, 
sposobnosti in veščine pri njihovem delu v tem trenutku združili s pomočjo faktorske analize. 
Rezultate prikazujemo v Tabeli 7.8.  

 

Tabela 7.8: Faktorska analiza 40 spremenljivk, ki merijo merile v kolikšni meri posamezniki potrebujejo 
določena znanja, sposobnosti in veščine pri njihovem delu v tem trenutku 

Spremenljivke Vrednost 

faktorja 

Srednja 

vrednost 

Stand. 

odklon 

F1 – Podjetniške kompetence (44,51 % var.) 

… biti sposoben aktivno poslušati 0,975 4,61 0,7487 

… biti digitalno pismen 0,968 4,46 0,9409 

… imeti podjetniške sposobnosti 0,726 4,23 1,0285 

… učinkovito načrtovati svoj delovni čas 0,685 4,55 0,7768 

… se sporazumevati v več tujih jezikih 0,661 4,38 1,0086 

… se učinkovito povezovati z ljudmi (mreženje) 0,644 4,42 0,8235 

… načrtovati porabo sredstev 0,636 4,45 0,9757 

… imeti široko strokovno znanje iz turizma 0,619 4,10 1,1452 

… biti zmožen se nenehno učiti 0,589 4,64 0,7539 

… delovati skladno s profesionalnimi standardi 0,574 4,67 0,6291 

… poznavanje zakonodaje 0,551 4,05 1,0507 

… znati prepričevati druge 0,498 4,21 1,0167 

… poznati turistično ponudbo Slovenije 0,491 4,09 1,1290 

… spremljati aktualna dogajanja v turizmu 0,462 4,31 1,0780 

… imeti dolgoročno strast za delo v turizmu 0,449 4,34 1,1032 

… izkazovati inovativnost pri delu 0,443 4,42 0,9036 

… biti željan uspeha 0,430 4,37 0,8708 

F2 – Osebnostne kompetence (5,86 % var.) 

… biti vztrajen 0,662 4,73 0,5713 

… biti pošten, odgovoren 0,583 4,93 0,2791 

… znati uporabljati svoje delovne pripomočke 0,419 4,73 0,5379 

F3 – Kompetence osredotočenosti na gosta (3,35 % var.) 

… skrbeti za varnost gosta. 0,571 4,52 0,7204 
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… poznati kulturo in navade drugih držav. 0,547 4,22 0,8625 

… delovati v timu. 0,485 4,87 0,3720 

… biti gostoljuben. 0,356 4,74 0,6642 

F4 – Kompetence prilagodljivosti (3,14 % var.) 

… biti večopravilno sposoben. 0,744 4,62 0,7430 

… dobro prenašati stres na delovnem mestu. 0,514 4,71 0,6937 

… biti sposoben obvladovati konflikte. 0,337 4,79 0,5067 

… biti prilagodljiv. 0,386 4,78 0,4990 

F5 – Strokovne kompetence (2,36 % var.) 

… osebno poznati zelo različne turistične produkte. -0,454 4,41 0,9375 

… poznavanje gostov (segmentacija). -0,453 4,42 0,8367 

… prizadevanje za trajnostno delovanje organizacije. -0,413 4,32 1,0386 

… razumeti pomen 5* doživetja. -0,306 4,21 1,1724 

F6 – Kompetence vodenja (1,81 % var.) 

… motivirati sebe in druge. -0,682 4,59 0,6951 

… biti sposoben voditi ljudi. -0,632 4,29 1,0415 

… biti sposoben prenašati znanje na druge. -0,461 4,56 0,6933 

… biti čustveno inteligenten.  -0,407 4,57 0,6633 

… kritično razmišljati. -0,404 4,39 0,8695 

… vnaprej prepoznavati potencialne probleme in jih 
reševati. 

-0,397 
4,44 0,7777 

… razumeti vizijo organizacije.  -0,353 4,50 0,8572 

… poglobljeno razmišljati.  -0,338 4,44 0,8581 

 

Iz Tabele 7.8 je razvidno, da smo s faktorsko analizo oblikovali 6 faktorjev, ki skupaj pojasnijo 

61,04% variabilnosti kompetenc. V prvi faktor se je uvrstilo skupaj sedemnajst spremenljivk, ki 

smo jih označili kot F1 - Podjetniške kompetence in pojasnjujejo skupaj 44,51% variabilnosti 

kompetenc, potrebnih za delovanje v turizmu danes. V drugi faktor so se uvrstile tri 

spremenljivke, faktor smo označili kot F2 - Osebnostne kompetence in pojasnjujejo skupaj 

dodatne 5,86 variabilnosti kompetenc potrebnih za delovanje v turizmu danes. V tretji faktor so 

se uvrstile štiri spremenljivke, faktor smo označili kot F3 – Kompetence osredotočenosti na gosta 
in pojasnjujejo skupaj dodatne 3,35% variabilnosti kompetenc potrebnih za delovanje v turizmu 

danes. V četrti faktor so se uvrstile štiri spremenljivke, faktor smo označili kot F4 – Kompetence 

prilagodljivosti in pojasnjujejo skupaj dodatne 3,14% variabilnosti kompetenc potrebnih za 

delovanje v turizmu danes. V peti faktor so se uvrstile štiri spremenljivke, faktor smo označili kot 
F5 – Strokovne kompetence in pojasnjujejo skupaj dodatne 2,36% variabilnosti kompetenc 

potrebnih za delovanje v turizmu danes. V zadnji, šesti faktor, se je uvrstilo skupaj osem 
spremenljivk, ki smo jih označili kot F6 – Kompetence vodenja in pojasnjujejo skupaj še dodatnih 
1,81% variabilnosti kompetenc potrebnih za delovanje v turizmu danes. 

 

Test Kaiser-Meyer-Olkin oziroma KMO-test je pokazal vrednost 0,932, Bartlettov test pa je 

pokazal vrednost p=0,000, kar nakazuje, da faktorska analiza, ki smo jo opravili, podaja značilne 
in zanesljive faktorje. Prav tako smo samo za izbrane spremenljivke, ki so se umestile v faktorsko 

analizo, opravili test Cronbach alfa, kjer izračunana vrednost znaša 0,818, kar nakazujejo visoko 
zanesljivost merjenja.  
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Tabela 7.9: Opisna statistika združenih faktorjev 

Spremenljivka N Srednja 

vrednost 

Stand. 

odklon 

F1 – Podjetniške kompetence  207 4,37 0,7536 

F2 – Osebnostne kompetence 215 4,80 0,3638 

F3 – Kompetence osredotočenosti na gosta 212 4,59 0,4454 

F4 – Kompetence prilagodljivosti 213 4,73 0,4422 

F5 – Strokovne kompetence 209 4,39 0,8637 

F6 – Kompetence vodenja 212 4,47 0,6433 

 

Iz Tabele 7.9 je razvidno, da je najvišjo srednjo vrednost (4,80) anketiranci namenjajo faktorju F2 
– Osebnostne kompetence, sledi faktor F4 – Kompetence prilagodljivosti (srednja vrednost 4,73) 

in faktor F3 – Kompetence osredotočenosti na gosta (srednja vrednost 4,59). Najnižja srednja 
vrednot (4,37) je bila zabeležena pri faktorju F1 – Podjetniške kompetence.  
 

V fazi analize opisne statistike smo ugotovili, da spremenljivke, ki jih uporabljamo v analizi, niso 

normalno porazdeljene, zato smo se odločili za neparametrične teste, ki ustrezajo tej 
porazdelitvi. Najprej smo opravili Mann Whitney – U test, s katerim smo primerjali ocene 

posamezne spremenljivke glede na spol. Rezultate prikazujemo v Tabeli 7.10.  

 

Tabela 7.10: Mann Whitney – U test združenih faktorjev glede na spol 

Kompetence po faktorjih  

U 

 

p 

Srednji rang 

moški ženske 

F1 - Podjetniške kompetence 3392,000 0,017 84,16 104,15 

F4 – Kompetence prilagodljivosti 3662,000 0,012 87,58 106,89 

F5 – Strokovne kompetence 3463,500 0,020 85,43 104,73 

 

Iz Tabele 7.10 lahko ugotovimo, da obstajajo statistično značilne razlike med ocenami 
posameznih združenih faktorjev glede na spol. Tako smo ugotovili, da moški statistično značilno 
(U = 3392,00, p = 0,017) ocenjujejo združeni faktor F1 – Podjetniške kompetence nižje (srednji 
rang 84,16) kot ženske (srednji rang 104,15). Podobno velja za združeni faktor F4 – Kompetence 

prilagodljivosti (U = 3662,00, p = 0,012), kjer pri moških beležimo prav tako nižjo oceno (srednji 
rang 87,58), kot pri ženskah (srednji rang 106,89). Razlika se je pokazala tudi pri združenem 
faktorju F5 – Strokovne kompetence (U = 3463,50, p = 0,020), kjer prav tako pri moških beležimo 
prav tako nižjo oceno (srednji rang 85,43), kot pri ženskah (srednji rang 104,73). 
 

Ugotavljanje razlik smo izvedli tudi na ostalih spremenljivkah, ki smo jih analizirali. Pri nobeni 

izmed njih se statistično značilne razlike glede na spol niso pokazale. Tako smo v nadaljevanju 
opravili analizo statistično značilnih razlik s pomočjo neparametričnega testa Kruskal-Wallis glede 

na določene demografske spremenljivke, ki imajo več prostorskih stopenj, kot so: izobrazba, 

pozicija v organizaciji, velikost organizacije ter področje dela v turizmu. Vse te smo najprej 
primerjali z združenimi faktorji. Rezultate prikazujemo v Tabelah od 7.11 do 7.13.  
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Tabela 7.11: Kruskal-Wallis test združenih faktorjev glede na izobrazbo 

Spremenljivka H p izobrazba 
srednji 

rang 

 

 

K 1 – Podjetniške 
kompetence 

 

 

31,625 

 

 

0,000 

osnovnošolska ali manj 15,42 

srednja poklicna (3. letna) 84,80 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 103,09 

višja strokovna 95,44 

visoka strokovna / univerzitetna  109,60 

podiplomska 110,12 

 

K 5 –  

Strokovne 

kompetence 

 

 

31,370 

 

 

0,000 

osnovnošolska ali manj 16,08 

srednja poklicna (3. letna) 86,39 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 102,57 

višja strokovna 115,15 

visoka strokovna / univerzitetna  105,14 

podiplomska 106,30 

 

 

K 6 –  

Vodstvene 

kompetence 

 

 

32,437 

 

 

0,000 

osnovnošolska ali manj 12,50 

srednja poklicna (3. letna) 95,73 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 104,62 

višja strokovna 101,30 

visoka strokovna / univerzitetna  107,56 

podiplomska 116,98 

 

Iz Tabele 7.11 je razvidno, da se statistično značilne razlike izkazujejo pri treh izmed šestih 
faktorjev. Tako se je statistično značilna razlika (H = 32,625, p = 0,000), pokazala pri faktorju F1 – 

Podjetniške kompetence, kjer izrazito najvišjo vrednost izkazuje skupina tistih s podiplomsko 
izobrazbo (srednji rang 110,12), najnižjo pa skupina tistih z osnovnošolsko izobrazbo ali manj 
(srednji rang 15,42). Pri faktorju K 5 – Strokovne kompetence se prav tako pojavi statistično 
značilna razlika (H = 31,370, p = 0,000), kjer izrazito najvišjo vrednost izkazuje skupina tistih z višjo 
strokovno izobrazbo (srednji rang 116,98), najnižjo pa skupina tistih z osnovnošolsko izobrazbo 
ali manj (srednji rang 16,08). Pri faktorju K 6 – Vodstvene kompetence se prav tako pojavi 

statistično značilna razlika (H = 32,437, p = 0,000), kjer izrazito najvišjo vrednost izkazuje skupina 

tistih s podiplomsko izobrazbo (srednji rang 116,98), najnižjo pa skupina tistih z osnovnošolsko 
izobrazbo ali manj (srednji rang 12,50).   

 

Tabela 7.12: Kruskal-Wallis test združenih faktorjev glede na pozicijo v organizaciji 

Spremenljivka H p pozicija v organizaciji 
srednji 

rang 

K 1 – Podjetniške 
kompetence 

 

 

9,218 

 

 

0,027 

Zaposleni v enoti 87,42 

Vodja enote 105,79 

Uprava 99,06 

Samozaposlen 131,67 

K 6 –  

Vodstvene 

kompetence 

 

 

17,688 

 

 

0,001 

Zaposleni v enoti 48,70 

Vodja enote 113,68 

Uprava 109,42 

Samozaposlen 137,96 

 

Iz Tabele 7.12 je razvidno, da se statistično značilne razlike izkazujejo pri dveh faktorjih. Tako se 
je statistično značilna razlika (H = 9,218, p = 0,027) pokazala pri faktorju F1 – Podjetniške 
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kompetence, kjer izrazito najvišjo vrednost izkazuje skupina tistih, ki so samozaposleni (srednji 
rang 131,67), najnižjo pa skupina tistih, ki so zaposleni v enoti (srednji rang 87,42). Pri faktorju K 

6 – Vodstvene kompetence se prav tako pojavi statistično značilna razlika (H = 17,688, p = 0,001), 

kjer izrazito najvišjo vrednost izkazuje skupina tistih, ki so samozaposleni (srednji rang 137,96), 
najnižjo pa skupina tistih, ki so zaposleni v enoti (srednji rang 48,70). 

 

Tabela 7.13: Kruskal-Wallis test združenih faktorjev glede na velikost organizacije 

Spremenljivka H p velikost organizacije 
srednji 

rang 

K 1 – Podjetniške 
kompetence 

10,818 0,013 

Mikro organizacija  104,58 

Majhna organizacija  95,50 

Srednje velika organizacija 107,02 

Velika organizacija 75,21 

K 5 –  

Strokovne 

kompetence 

9,048 0,029 

Mikro organizacija  100,74 

Majhna organizacija  99,85 

Srednje velika organizacija 107,64 

Velika organizacija 78,09 

K 6 –  

Vodstvene 

kompetence 

10,245 0,017 

Mikro organizacija  107,53 

Majhna organizacija  108,26 

Srednje velika organizacija 101,77 

Velika organizacija 77,97 

 

Iz Tabele 7.13 je razvidno, da se statistično značilne razlike izkazujejo pri treh izmed šestih 
faktorjev. Tako se je statistično značilna razlika (H = 10,818, p = 0,013) pokazala pri faktorju F1 – 

Podjetniške kompetence, kjer izrazito najvišjo vrednost izkazuje skupina tistih, ki izhajajo iz 
srednje velikih organizacij (srednji rang 107,02), najnižjo pa skupina tistih, ki izhajajo iz velikih 
organizacij (srednji rang 75,21). Pri faktorju K 5 – Strokovne kompetence se prav tako pojavi 

statistično značilna razlika (H = 9,048, p = 0,029), kjer izrazito najvišjo vrednost izkazuje skupina 
tistih iz srednje velikih organizacij (srednji rang 107,64), najnižjo pa skupina tistih, ki izhaja iz 

velikih organizacij (srednji rang 78,09). Pri faktorju K 6 – Vodstvene kompetence se prav tako 

pojavi statistično značilna razlika (H = 10,245 , p = 0,017), kjer najvišjo vrednost izkazuje skupina 
tistih, ki izhaja iz majhnih organizacij (srednji rang 108,26), najnižjo pa skupina tistih, ki izhaja iz 
velikih organizacij (srednji rang 77,97).  

 

Kruskal-Wallis test združenih faktorjev glede na področje dela v turizmu ni zaznal statistično 
značilnih razlik.  
 

Drugi sklop primerjav se nanaša na pet identificiranih sklopov znanj, sposobnosti in veščin, ki 
bodo potrebne za turizem prihodnosti in demografske spremenljivke. Rezultate prikazujemo v 

Tabelah od 7.14 do 7.17. 

 

Tabela 7.14: Kruskal-Wallis test sklopov znanj, ki bodo potrebni za turizem prihodnosti glede na 

izobrazbo 

Spremenljivka H p izobrazba 
srednji 

rang 

 

 

 

 

osnovnošolska ali manj 135,50 

srednja poklicna (3. letna) 117,89 
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Strast in 

zavezanost do 

trdega dela 

11,391 0,044 srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 110,77 

višja strokovna 103,19 

visoka strokovna / univerzitetna  94,10 

podiplomska 83,26 

Visoka mera 

gostoljubja, 

zmožnosti dela z 
ljudmi, 

sodelovanja in 

emocionalne 

inteligence 

 

 

17,207 

 

 

0,004 

osnovnošolska ali manj 47,17 

srednja poklicna (3. letna) 87,09 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 102,06 

višja strokovna 103,65 

visoka strokovna / univerzitetna  108,10 

podiplomska 121,47 

Digitalna 

pismenost 

 

 

19,894 

 

 

0,001 

osnovnošolska ali manj 160,25 

srednja poklicna (3. letna) 124,20 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 93,56 

višja strokovna 105,02 

visoka strokovna / univerzitetna  94,89 

podiplomska 88,61 

Kreativnosti in 

inovativnost pri 

oblikovanju 5* 

turističnih 
produktov 

 

 

15,262 

 

 

0,009 

osnovnošolska ali manj 43,33 

srednja poklicna (3. letna) 95,73 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 106,28 

višja strokovna 101,31 

visoka strokovna / univerzitetna  111,90 

podiplomska 104,37 

 

Iz Tabele 7.14 je razvidno, da se statistične razlike glede na stopnjo izobrazbe pojavljajo pri štirih 
izmed petih skupin znanj, ki bodo potrebne za turizem prihodnosti. Tako statistično značilno 
razliko (H = 11,391, p = 0,044) opažamo pri strasti in zavezanosti do trdega dela, kjer najvišjo 
vrednost izkazuje skupina tistih, ki imajo osnovnošolsko izobrazbo ali manj (srednji rang 135,50), 
najnižjo pa skupina tistih, ki imajo podiplomsko izobrazbo (srednji rang 83,26). Pri spremenljivki 
Visoka mera gostoljubja, zmožnosti dela z ljudmi, sodelovanja in emocionalne inteligence, se prav 
tako pojavi statistično značilna razlika (H = 17,207, p = 0,004), kjer izrazito najvišjo vrednost 
izkazuje skupina tistih s podiplomsko izobrazbo (srednji rang 121,47), najnižjo pa skupina tistih, z 
osnovnošolsko izobrazbo (srednji rang 47,17). Pri spremenljivki digitalna pismenost se prav tako 
pojavi statistično značilna razlika (H = 19,894, p = 0,001), kjer izrazito najvišjo vrednost izkazuje 
skupina tistih z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (srednji rang 160,25), najnižjo pa skupina tistih 
s podiplomsko izobrazbo (srednji rang 88,61). Pri spremenljivki kakovost in inovativnost pri 

oblikovanju 5* turističnih produktov se prav tako pojavi statistično značilna razlika (H = 15,262, p 

= 0,009), kjer izrazito najvišjo vrednost izkazuje skupina tistih z visoko strokovno / univerzitetno 
izobrazbo (srednji rang 111,90), najnižjo pa skupina tistih z osnovnošolsko izobrazbo (srednji rang 

43,33). 

 

Tabela 7.15: Kruskal-Wallis test sklopov znanj, ki bodo potrebni za turizem prihodnosti glede na pozicijo 

v organizaciji 

Spremenljivka H p pozicija v organizaciji 
srednji 

rang 

Visoka mera 

gostoljubja, 

zmožnosti dela z 
14,407 0,002 

Zaposleni v enoti 88,12 

Vodja enote 117,27 
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ljudmi, 

sodelovanja in 

emocionalne 

inteligence 

Uprava 125,16 

Samozaposlen 
98,62 

Digitalna 

pismenost 

 

 

11,513 

 

 

0,009 

Zaposleni v enoti 112,59 

Vodja enote 86,06 

Uprava 81,66 

Samozaposlen 92,23 

 

Iz Tabele 7.15 je razvidno, da se statistično značilne razlike izkazujejo pri dveh spremenljivkah. 
Tako se je statistično značilna razlika (H = 14,407, p = 0,002) pokazala pri spremenljivki Visoka 

mera gostoljubja, zmožnosti dela z ljudmi, sodelovanja in emocionalne inteligence, kjer izrazito 
najvišjo vrednost izkazuje skupina tistih, ki so zaposleni v upravi (srednji rang 125,16), najnižjo pa 
skupina tistih, ki so zaposleni v enoti (srednji rang 88,12). Pri spremenljivki digitalna pismenost 

se prav tako pojavi statistično značilna razlika (H = 11,513, p = 0,009), kjer izrazito najvišjo 
vrednost izkazuje skupina tistih, ki so zaposleni v enoti (srednji rang 112,59), najnižjo pa skupina 
tistih, ki so zaposleni v upravi (srednji rang 81,66). 

 

Tabela 7.16: Kruskal-Wallis test sklopov znanj, ki bodo potrebni za turizem prihodnosti glede na velikost 

organizacije 

Spremenljivka H p velikost organizacije 
srednji 

rang 

Visoka mera 

gostoljubja, 

zmožnosti dela z 
ljudmi, 

sodelovanja in 

emocionalne 

inteligence 

7,841 0,049 

Mikro organizacija  106,90 

Majhna organizacija  116,34 

Srednje velika organizacija 90,53 

Velika organizacija 90,56 

 

Iz Tabele 7.16 je razvidno, da se statistično značilna razlika (H = 7,841, p = 0,049; značilnost je 
mejna) izkazuje pri spremenljivki Visoka mera gostoljubja, zmožnosti dela z ljudmi, sodelovanja 
in emocionalne, kjer ima najvišjo vrednost skupina tistih, ki izhajajo iz majhnih organizacij (srednji 
rang 116,34), najnižjo pa skupina tistih, ki izhajajo iz srednje velikih organizacij (srednji rang 

90,53). 

 

Tabela 7.17: Kruskal-Wallis test sklopov znanj, ki bodo potrebni za turizem prihodnosti glede na področje 
dela v turizmu 

Spremenljivka H p področje dela v turizmu 
srednji 

rang 

Visoka mera 

gostoljubja, 

zmožnosti dela z 
ljudmi, 

sodelovanja in 

emocionalne 

inteligence 

10,010 0,040 

Hotelirstvo 95,23 

Turistične agencije 71,48 

Hrana in pijača 89,28 

Destinacijski management 105,75 

Doživetja v turizmu 64,29 

14,393 0,006 Hotelirstvo 78,39 
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Kreativnosti in 

inovativnost pri 

oblikovanju 5* 

turističnih 
produktov 

Turistične agencije 108,69 

Hrana in pijača 104,27 

Destinacijski management 81,50 

Doživetja v turizmu 119,64 

 

Iz Tabele 7.17 je razvidno, da se statistično značilna razlika (H = 10,010, p = 0,040) izkazuje pri 

spremenljivki Visoka mera gostoljubja, zmožnosti dela z ljudmi, sodelovanja in emocionalne, kjer 
najvišjo vrednost izkazuje skupina tistih, ki so zaposleni na področju desitnacijskega 
managementa (srednji rang 105,75), najnižjo pa skupina tistih, ki so zaposleni na področju 
doživetji v turizmu (srednji rang 64,29). Pri spremenljivki kreativnost inovativnost pri oblikovanju 
5* turističnih produktov se prav tako pojavi statistično značilna razlika (H = 14,393, p = 0,006), 

kjer je izrazito najvišja vrednost pri tistih, ki so zaposleni na področju doživetji v turizmu (srednji 
rang 119,64), najnižja pa pri skupini tistih, ki so zaposleni na področju hotelirstva (srednji rang 
78,39). 

 

Tretji sklop primerjav se nanaša na nabor tujih jezikov in demografske spremenljivke. Rezultate 
prikazujemo v Tabelah od 7.18 do 7.20. 

 

Tabela 7.18: Kruskal-Wallis test tujih jezikov glede na izobrazbo 

Spremenljivka H p izobrazba 
srednji 

rang 

 

 

Angleški jezik 

 

 

106,536 

 

 

0,000 

osnovnošolska ali manj 15,92 

srednja poklicna (3. letna) 104,43 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 106,69 

višja strokovna 114,00 

visoka strokovna / univerzitetna  110,05 

podiplomska 110,85 

 

 

Nemški jezik 

 

 

27,803 

 

 

0,000 

osnovnošolska ali manj 23,50 

srednja poklicna (3. letna) 112,02 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 107,21 

višja strokovna 104,29 

visoka strokovna / univerzitetna  111,87 

podiplomska 106,27 

 

 

Italijanski jezik 

 

 

30,091 

 

 

0,000 

osnovnošolska ali manj 30,50 

srednja poklicna (3. letna) 140,25 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 103,20 

višja strokovna 105,85 

visoka strokovna / univerzitetna  103,13 

podiplomska 101,58 

 

 

Ruski jezik 

 

 

38,316 

 

 

0,000 

osnovnošolska ali manj 9,50 

srednja poklicna (3. letna) 99,02 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 98,24 

višja strokovna 120,46 

visoka strokovna / univerzitetna  111,77 

podiplomska 112,31 

 

 

 

 

 

 

osnovnošolska ali manj 12,00 

srednja poklicna (3. letna) 127,50 
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Hrvaški jezik 35,509 0,000 srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 104,70 

višja strokovna 110,00 

visoka strokovna / univerzitetna  105,94 

podiplomska 102,32 

 

 

Španski jezik 

 

 

36,724 

 

 

0,000 

osnovnošolska ali manj 10,50 

srednja poklicna (3. letna) 96,55 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 106,50 

višja strokovna 119,43 

visoka strokovna / univerzitetna  108,85 

podiplomska 113,92 

 

 

Kitajski jezik 

 

 

34,243 

 

 

0,000 

osnovnošolska ali manj 19,00 

srednja poklicna (3. letna) 78,98 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 103,01 

višja strokovna 115,31 

visoka strokovna / univerzitetna  113,45 

podiplomska 113,94 

 

 

Francoski jezik 

 

 

34,925 

 

 

0,000 

osnovnošolska ali manj 12,50 

srednja poklicna (3. letna) 104,84 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 100,97 

višja strokovna 101,37 

visoka strokovna / univerzitetna  109,10 

podiplomska 119,71 

 

 

Nizozemski jezik 

 

 

32,024 

 

 

0,000 

osnovnošolska ali manj 17,50 

srednja poklicna (3. letna) 88,75 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 112,35 

višja strokovna 103,19 

visoka strokovna / univerzitetna  112,72 

podiplomska 104,92 

 

Iz Tabele 7.18 je razvidno, da zanimivo prav pri vseh jezikih lahko zaznamo statistično značilne 
razlike med različnimi stopnjami izobrazbe. Pri vseh jezikih je moč ugotoviti, da najnižje 
ocenjujejo pomen jezika najnižje izobraženi. Najvišjo oceno podajajo sicer zelo različno, a 
večinoma je najvišja ocena vidna pri tistih s srednjo strokovno izobrazbo, srednjo poklicno 
izobrazbo ali visoko strokovno oziroma univerzitetno izobrazbo.  

 

Kruskal-Wallis test tujih jezikov glede na pozicijo v organizaciji ni pokazal statistično značilnih 
razlik.  

 

Tabela 7.19: Kruskal-Wallis test tujih jezikov glede na velikost organizacije 

Spremenljivka H p velikost organizacije 
srednji 

rang 

Angleški jezik 15,666 0,001 

Mikro organizacija  100,27 

Majhna organizacija  110,50 

Srednje velika organizacija 105,75 

Velika organizacija 89,00 

Španski jezik 24,833 0,000 

Mikro organizacija  108,67 

Majhna organizacija  121,18 

Srednje velika organizacija 107,88 

Velika organizacija 70,96 
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Kitajski jezik 19,288 0,000 

Mikro organizacija  93,38 

Majhna organizacija  114,23 

Srednje velika organizacija 115,16 

Velika organizacija 74,59 

Francoski jezik 10,226 0,017 

Mikro organizacija  109,59 

Majhna organizacija  107,09 

Srednje velika organizacija 104,37 

Velika organizacija 79,30 

 

Iz Tabele 7.19 je razvidno, da se statistično značilna razlika (H = 15,666, p = 0,001) izkazuje pri 

spremenljivki angleški jezik, kjer ima najvišjo vrednost skupina tistih, ki izhajajo iz majhnih 
organizacij (srednji rang 110,50), najnižjo pa skupina tistih, ki izhajajo iz velikih organizaciji 
(srednji rang 89,00). Za spremenljivo španski jezik smo prav tako zaznali statistično značilne 
razlike (H = 24,833, p = 0,000). Najvišjo vrednost ima skupina tistih, ki izhajajo iz majhnih 
organizacij (srednji rang 121,18), najnižjo pa skupina tistih, ki izhajajo iz velikih organizaciji 

(srednji rang 70,96). Za spremenljivo kitajski jezik smo prav tako zaznali statistično značilne razlike 
(H = 19,288, p = 0,000). Najvišjo vrednost ima skupina tistih, ki izhajajo iz srednje velikih 
organizacij (srednji rang 115,16), najnižjo pa skupina tistih, ki izhajajo iz velikih organizaciji 

(srednji rang 74,59). Za spremenljivo francoski jezik smo prav tako zaznali statistično značilne 
razlike (H = 10,226, p = 0,017). Najvišjo vrednost ima skupina tistih, ki izhajajo iz mikro organizacij 
(srednji rang 109,59), najnižjo pa skupina tistih, ki izhajajo iz velikih organizaciji (srednji rang 
79,30). 

 

Tabela 7.20: Kruskal-Wallis test tujih jezikov glede na področje dela v turizmu 

Spremenljivka H p področje dela v turizmu 
srednji 

rang 

Italijanski jezik 15,141 0,004 

Hotelirstvo 94,53 

Turistične agencije 78,59 

Hrana in pijača 116,83 

Destinacijski management 73,71 

Doživetja v turizmu 81,21 

Španski jezik 21,978 0,000 

Hotelirstvo 73,20 

Turistične agencije 117,71 

Hrana in pijača 96,75 

Destinacijski management 103,97 

Doživetja v turizmu 95,29 

Kitajski jezik 10,995 0,027 

Hotelirstvo 82,23 

Turistične agencije 115,06 

Hrana in pijača 81,69 

Destinacijski management 92,05 

Doživetja v turizmu 99,07 

Francoski jezik 13,832 0,008 

Hotelirstvo 76,08 

Turistične agencije 106,94 

Hrana in pijača 88,34 

Destinacijski management 107,61 

Doživetja v turizmu 95,21 

Nizozemski jezik 17,160 0,002 
Hotelirstvo 76,24 

Turistične agencije 106,18 
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Hrana in pijača 89,06 

Destinacijski management 100,19 

Doživetja v turizmu 138,86 

 

Iz Tabele 7.20 je razvidno, da se statistično značilna razlika (H = 15,141, p = 0,004) izkazuje pri 

spremenljivki italijanski jezik, kjer vidimo najvišjo vrednost pri skupini tistih, ki so zaposleni na 
področju hrane in pijače (srednji rang 116,83), najnižjo pa pri skupini tistih, ki so zaposleni na 
področju desitnacijskega managementa (srednji rang 73,71). Pri spremenljivki španski jezik se 
prav tako pojavi statistično značilna razlika (H = 21,978, p = 0,006), kjer je izrazito najvišja 
vrednost pri tistih, ki so zaposleni na področju turističnih agencij (srednji rang 117,71), najnižja 
pa je pri skupina tistih, ki so zaposleni na področju hotelirstva (srednji rang 73,20). Pri 
spremenljivki kitajski jezik se prav tako pojavi statistično značilna razlika (H = 12,995, p = 0,027), 

kjer je izrazito najvišja vrednost pri tistih, ki so zaposleni na področju turističnih agencij (srednji 
rang 115,06), najnižja pa pri skupini tistih, ki so zaposleni na področju hrane in pijače (srednji rang 
81,69). Pri spremenljivki francoski jezik se prav tako pojavi statistično značilna razlika (H = 13,832, 

p = 0,008), kjer je izrazito najvišja vrednost pri tistih, ki so zaposleni na področju desitnacijskega 
managementa (srednji rang 107,61), najnižja pa pri skupini tistih, ki so zaposleni na področju 
hotelirstva (srednji rang 76,08). Pri spremenljivki nizozemski jezik se prav tako pojavi statistično 
značilna razlika (H = 17,160, p = 0,002), kjer je izrazito najvišja vrednost pri tistih, ki so zaposleni 
na področju doživetji v turizmu (srednji rang 138,86), najnižja pa pri tistih, ki so zaposleni na 

področju hotelirstva (srednji rang 76,24). 
 

Četrti sklop primerjav se nanaša na nabor vsebin in vprašanje kje so se določenih vsebin naučili 
in demografske spremenljivke. Rezultate prikazujemo v Tabelah od 7.21 do 7.23. 

 

Tabela 7.21: Kruskal-Wallis test vsebin in vprašanja, kje so se naučili, glede na izobrazbo 

Spremenljivka H p izobrazba 
srednji 

rang 

Poznavanje 

turistične 
ponudbe v 

Sloveniji 

 

 

16,351 

 

 

0,006 

osnovnošolska ali manj 46,13 

srednja poklicna (3. letna) 119,89 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 116,01 

višja strokovna 112,36 

visoka strokovna / univerzitetna  102,32 

podiplomska 96,08 

Lastno izkušnjo 
različnih 

turističnih 
produktov 

 

 

12,835 

 

 

0,025 

osnovnošolska ali manj 51,13 

srednja poklicna (3. letna) 116,11 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 112,50 

višja strokovna 112,48 

visoka strokovna / univerzitetna  102,28 

podiplomska 97,97 

Sposobnost 

prizadevanja za 

trajnostno 

delovanje 

 

 

16,530 

 

 

0,005 

osnovnošolska ali manj 39,88 

srednja poklicna (3. letna) 116,84 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 108,62 

višja strokovna 104,39 

visoka strokovna / univerzitetna  102,31 

podiplomska 110,92 

Poznavanje 

različnih tipov 
 

 

 

 

osnovnošolska ali manj 27,46 

srednja poklicna (3. letna) 112,66 
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turističnih 
produktov 

22,338 0,000 srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 104,44 

višja strokovna 108,48 

visoka strokovna / univerzitetna  106,62 

podiplomska 113,37 

Zanje, 

sposobnost, 

veščino 
spremljanja 

aktualnega 

dogajanja v 

turizmu 

 

 

18,892 

 

 

0,002 

osnovnošolska ali manj 40,54 

srednja poklicna (3. letna) 122,61 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 108,24 

višja strokovna 118,55 

visoka strokovna / univerzitetna  99,75 

podiplomska 103,44 

Poznavanje 

slovenske 

kulturne 

dediščine 

 

 

21,771 

 

 

0,001 

osnovnošolska ali manj 30,58 

srednja poklicna (3. letna) 117,05 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 100,97 

višja strokovna 112,04 

visoka strokovna / univerzitetna  109,65 

podiplomska 99,87 

Sposobnost 

sporazumevanja v 

več tujih jezikih 

 

 

37,769 

 

 

0,000 

osnovnošolska ali manj 13,50 

srednja poklicna (3. letna) 88,84 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 99,55 

višja strokovna 111,82 

visoka strokovna / univerzitetna  118,37 

podiplomska 114,16 

Strokovno znanje 

iz turizma 

 

 

27,459 

 

 

0,000 

osnovnošolska ali manj 25,00 

srednja poklicna (3. letna) 116,18 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 96,43 

višja strokovna 114,80 

visoka strokovna / univerzitetna  104,95 

podiplomska 120,73 

Razumeti pomen 

5* doživetja 

 

 

17,603 

 

 

0,003 

osnovnošolska ali manj 38,08 

srednja poklicna (3. letna) 110,39 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 103,61 

višja strokovna 117,27 

visoka strokovna / univerzitetna  100,70 

podiplomska 105,90 

Veščina 
gostoljubnosti 

 

 

11,743 

 

 

0,038 

osnovnošolska ali manj 58,38 

srednja poklicna (3. letna) 115,36 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 111,68 

višja strokovna 111,52 

visoka strokovna / univerzitetna  103,88 

podiplomska 91,06 

 

Iz Tabele 7.21 je razvidno, da - zanimivo - ponovno prav pri vseh spremenljivkah lahko zaznamo 

statistično značilne razlike med različnimi stopnjami izobrazbe. Pri vseh je moč ugotoviti, da 
najnižje ocenjujejo spremenljivke tisti, ki imajo najnižjo izobrazbo. Najvišjo oceno podajajo sicer 

zelo različno, a večinoma je najvišja ocena vidna pri tistih s srednjo poklicno izobrazbo in 
podiplomsko izobrazbo. 

 

Kruskal-Wallis test vsebin in vprašanja, kje so se jih naučili, glede na pozicijo v organizaciji ni 
pokazal statistično značilnih razlik.  
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Tabela 7.22: Kruskal-Wallis test vsebin in vprašanja, kje so se jih naučili, glede na velikost organizacije 

Spremenljivka H p velikost organizacije 
srednji 

rang 

Poznavanje 

različnih tipov 
turističnih 
produktov 

11,803 0,008 

Mikro organizacija  88,69 

Majhna organizacija  102,71 

Srednje velika organizacija 119,66 

Velika organizacija 87,00 

Strokovno znanje 

iz turizma 
11,368 0,010 

Mikro organizacija  95,09 

Majhna organizacija  92,88 

Srednje velika organizacija 120,73 

Velika organizacija 88,82 

Razumeti pomen 

5* doživetja 
7,868 0,049 

Mikro organizacija  96,01 

Majhna organizacija  104,47 

Srednje velika organizacija 110,70 

Velika organizacija 82,87 

 

Iz Tabele 7.22 je razvidno, da se statistično značilna razlika (H = 11,803, p = 0,008) izkazuje pri 

spremenljivki poznavanje različnih tipov turističnih produktov, kjer najvišjo vrednost izkazuje 
skupina tistih, ki izhajajo iz srednje velikih organizacij (srednji rang 119,66), najnižjo pa skupina 
tistih, ki izhajajo iz velikih organizaciji (srednji rang 87,00). Za spremenljivo strokovno znanje iz 

turizma smo prav tako zaznali statistično značilne razlike (H = 11,368, p = 0,010). Najvišjo vrednost 
ima skupina tistih, ki izhajajo iz srednje velikih organizacij (srednji rang 120,73), najnižjo pa 
skupina tistih, ki izhajajo iz velikih organizaciji (srednji rang 88,82). Za spremenljivko razumeti 

pomen 5* doživetja smo prav tako zaznali statistično značilne razlike (H = 7,868, p = 0,049; razlika 

je statistično mejna). Najvišjo vrednost ima skupina tistih, ki izhajajo iz srednje velikih organizacij 

(srednji rang 110,70), najnižjo pa skupina tistih, ki izhajajo iz velikih organizaciji (srednji rang 
82,87).  

 

Tabela 7.23: Kruskal-Wallis test vsebin in vprašanja, kje so se naučili, glede na področje dela v turizmu 

Spremenljivka H p področje dela v turizmu 
srednji 

rang 

Poznavanje 

turistične 
ponudbe v 

Sloveniji 

10,973 0,027 

Hotelirstvo 83,96 

Turistične agencije 95,06 

Hrana in pijača 117,88 

Destinacijski management 83,81 

Doživetja v turizmu 87,50 

 

Iz Tabele 7.23 je razvidno, da se statistično značilna razlika (H = 10,973, p = 0,027), izkazuje pri 

spremenljivki poznavanje turistične ponudbe v Sloveniji, kjer vidimo najvišjo vrednost pri skupini 
tistih, ki so zaposleni na področju hrane in pijače (srednji rang 117,88), najnižjo pa pri skupini 

tistih, ki so zaposleni na področju desitnacijskega managementa (srednji rang 83,81). 

Peti sklop primerjav se nanaša na občutke na delovnem mestu in demografske spremenljivke. 
Rezultate prikazujemo v Tabelah od 7.24 do 7.26. 
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Tabela 7.24: Kruskal-Wallis test občutki na delovnem mestu glede na izobrazbo 

Spremenljivka H p izobrazba 
srednji 

rang 

Ne ustavim se ob 

ovirah 

 

 

15,195 

 

 

0,010 

osnovnošolska ali manj 148,50 

srednja poklicna (3. letna) 122,30 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 97,65 

višja strokovna 108,73 

visoka strokovna / univerzitetna  97,53 

podiplomska 89,61 

Sem marljiv/a 

 

 

24,143 

 

 

0,000 

osnovnošolska ali manj 134,00 

srednja poklicna (3. letna) 129,55 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 88,48 

višja strokovna 108,59 

visoka strokovna / univerzitetna  107,11 

podiplomska 79,55 

Končam vse, kar 
začnem 

 

 

21,684 

 

 

0,001 

osnovnošolska ali manj 148,00 

srednja poklicna (3. letna) 134,91 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 97,88 

višja strokovna 93,46 

visoka strokovna / univerzitetna  100,86 

podiplomska 86,05 

Pogosto si zastavim 

cilj, a si kasneje 

premislim in ga 

zamenjam za 

drugega 

 

 

14,237 

 

 

0,014 

osnovnošolska ali manj 48,75 

srednja poklicna (3. letna) 108,84 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 114,36 

višja strokovna 92,38 

visoka strokovna / univerzitetna  105,61 

podiplomska 109,31 

Trdo delam 19,248 0,002 

osnovnošolska ali manj 133,00 

srednja poklicna (3. letna) 122,84 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 87,14 

višja strokovna 99,57 

visoka strokovna / univerzitetna  109,60 

podiplomska 85,21 

Imam težave z 
osredotočenostjo 

na projekte, ki 

trajajo več mesecev  

 

 

14,915 

 

 

0,011 

osnovnošolska ali manj 49,00 

srednja poklicna (3. letna) 92,50 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 111,05 

višja strokovna 97,54 

visoka strokovna / univerzitetna  111,27 

podiplomska 103,66 

 

Iz Tabele 7.24 je razvidno, da se statistične razlike glede na stopnjo izobrazbe pojavljajo pri šestih 
izmed osmih spremenljivkah, tako statistično značilno razliko (H = 15,195, p = 0,010) opažamo pri 
spremenljivki ne ustavim se ob ovirah, kjer najvišjo vrednost izkazuje skupina tistih, ki imajo 
osnovnošolsko izobrazbo ali manj (srednji rang 148,50), najnižjo pa skupina tistih, ki imajo 
podiplomsko izobrazbo (srednji rang 89,61). Pri spremenljivki sem marljiv/a, se prav tako pojavi 

statistično značilna razlika (H = 24,143, p = 0,000), kjer izrazito najvišjo vrednost izraža skupina 
tistih z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (srednji rang 134,00), najnižjo pa skupina tistih s 

podiplomsko izobrazbo (srednji rang 79,55). Pri spremenljivki končam vse, kar začnem, se prav 
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tako pojavi statistično značilna razlika (H = 21,684, p = 0,001), kjer izrazito najvišjo vrednost izraža 
skupina tistih z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (srednji rang 148,00), najnižjo pa skupina tistih 
s podiplomsko izobrazbo (srednji rang 86,05). Pri spremenljivki pogosto si zastavim cilj, a si 

kasneje premislim in ga zamenjam za drugega, se prav tako pojavi statistično značilna razlika (H 

= 14,237, p = 0,014), kjer izrazito najvišjo vrednost izraža skupina tistih s srednjo strokovno 
izobrazbo (srednji rang 114,36), najnižjo pa skupina tistih z osnovnošolsko izobrazbo ali manj 
(srednji rang 48,75). Pri spremenljivki trdo delam, se prav tako pojavi statistično značilna razlika 
(H = 19,248, p = 0,002), kjer izrazito najvišjo vrednost izraža skupina tistih z osnovnošolsko 
izobrazbo ali manj (srednji rang 133,00), najnižjo pa skupina tistih, s podiplomsko izobrazbo 
(srednji rang 85,21). Pri spremenljivki imam težave z osredotočenostjo na projekte, ki trajajo več 
mescev, se prav tako pojavi statistično značilna razlika (H = 14,915, p = 0,011), kjer najvišjo 
vrednost izraža skupina tistih z visoko strokovno / univerzitetno izobrazbo (srednji rang 111,27), 
najnižjo pa skupina tistih, z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (srednji rang 49,00). 
 

Kruskal-Wallis test občutkov na delovnem mestu glede na pozicijo v organizaciji ni pokazal 
statistično značilnih razlik.  
 

Tabela 7.25: Kruskal-Wallis test občutkov na delovnem mestu glede na velikost organizacije 

Spremenljivka H p velikost organizacije 
srednji 

rang 

Zaradi novih idej in 

projektov izgubim 

interes za tekoče 
projekte 

15,379 0,002 

Mikro organizacija  109,35 

Majhna organizacija  108,17 

Srednje velika organizacija 109,02 

Velika organizacija 75,22 

Sem marljiv/a 10,991 0,012 

Mikro organizacija  94,23 

Majhna organizacija  83,50 

Srednje velika organizacija 108,83 

Velika organizacija 109,61 

Pogosto si zastavim 

cilj, a si kasneje 

premislim in ga 

zamenjam za 

drugega 

9,014 0,029 

Mikro organizacija  116,58 

Majhna organizacija  100,54 

Srednje velika organizacija 105,74 

Velika organizacija 83,65 

Imam težave z 
osredotočenostjo 

na projekte, ki 

trajajo več mesecev 

10,483 0,015 

Mikro organizacija  116,50 

Majhna organizacija  96,36 

Srednje velika organizacija 106,28 

Velika organizacija 82,55 

 

Iz Tabele 7.25 je razvidno, da se statistično značilna razlika (H = 15,379, p = 0,002) izkazuje pri 

spremenljivki zaradi novih idej in projektov izgubim interes za tekoče projekte, kjer najvišjo 
vrednost izkazuje skupina tistih, ki izhajajo iz mikro organizacij (srednji rang 109,35), najnižjo pa 
skupina tistih, ki izhajajo iz velikih organizaciji (srednji rang 75,22). Za spremenljivko sem 

marljiv/a, smo prav tako zaznali statistično značilne razlike (H = 10,991, p = 0,012), najvišjo 
vrednost ima skupina tistih, ki izhajajo iz velikih organizacij (srednji rang 109,61), najnižjo pa 
skupina tistih, ki izhajajo iz majhnih organizaciji (srednji rang 83,50). Za spremenljivko pogosto si 

zastavim cilj, a si kasneje premislim in ga zamenjam za drugega, smo prav tako zaznali statistično 
značilne razlike (H = 9,014, p = 0,029). Najvišjo vrednost ima skupina tistih, ki izhajajo iz mikro 
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organizacij (srednji rang 116,58), najnižjo pa skupina tistih, ki izhajajo iz velikih organizaciji 
(srednji rang 83,65). Za spremenljivko imam težave z osredotočenostjo na projekte, ki trajajo več 
mesecev, smo prav tako zaznali statistično značilne razlike (H = 10,483, p = 0,015). Najvišjo 
vrednost ima skupina tistih, ki izhajajo iz mikro organizacij (srednji rang 116,50), najnižjo pa 
skupina tistih, ki izhajajo iz velikih organizaciji (srednji rang 82,55).  

 

Tabela 7.26: Kruskal-Wallis test občutkov na delovnem mestu glede na področje dela v turizmu 

Spremenljivka H p področje dela v turizmu 
srednji 

rang 

Zaradi novih idej in 

projektov izgubim 

interes za tekoče 
projekte 

13,979 0,007 

Hotelirstvo 75,42 

Turistične agencije 109,14 

Hrana in pijača 92,48 

Destinacijski management 102,60 

Doživetja v turizmu 95,71 

Imam težave z 
osredotočenostjo 

na projekte, ki 

trajajo več mesecev 

13,032 0,011 

Hotelirstvo 78,81 

Turistične agencije 114,39 

Hrana in pijača 90,22 

Destinacijski management 97,65 

Doživetja v turizmu 90,71 

 

Iz Tabele 7.26 je razvidno, da se statistično značilna razlika (H = 13,979, p = 0,007) izkazuje pri 

spremenljivki zaradi novih idej in projektov izgubim interes za tekoče projekte, kjer vidimo 
najvišjo vrednost pri skupini tistih, ki so zaposleni na področju turističnih agencij (srednji rang 
109,14), najnižjo pa pri skupini tistih, ki so zaposleni na področju hotelirstva (srednji rang 75,42). 
Pri spremenljivki imam težave z osredotočenostjo na projekte, ki trajajo več mesecev, smo prav 
tako zaznali statistično značilne razlike (H = 13,032, p = 0,011). Najvišje to spremenljivko 

ocenjujejo tisti, ki izhajajo iz turističnih agencij (srednji rang 114,39), najnižje pa tisti, ki izhajajo 
iz hotelirstva (srednji rang 78,81). 

Šesti sklop primerjav se nanaša na potrebo po delu z ljudmi in demografske spremenljivke. 
Rezultate prikazujemo v Tabelah od 7.27 do 7.30. 

 

Tabela 7.27: Kruskal-Wallis test potreba po delu z ljudmi glede na izobrazbo 

Spremenljivka H p izobrazba 
srednji 

rang 

Se posvetiti vsaki 

osebi, s katero 

delam 

 

 

13,628 

 

 

0,018 

osnovnošolska ali manj 47,13 

srednja poklicna (3. letna) 100,45 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 112,84 

višja strokovna 111,68 

visoka strokovna / univerzitetna  105,82 

podiplomska 105,85 

Skriti svoja prava 

čustva, ko govorim 
in delam z ljudmi 

 

 

18,834 

 

 

0,002 

osnovnošolska ali manj 150,50 

srednja poklicna (3. letna) 110,59 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 106,13 

višja strokovna 123,15 

visoka strokovna / univerzitetna  93,62 

podiplomska 80,13 

  osnovnošolska ali manj 123,96 
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Skriti svoja 

negativna čustva 
(jeza, slaba volja, 

žalost) 

 

13,254 

 

0,021 

srednja poklicna (3. letna) 130,32 

srednja strokovna (4. letna ali 3+2 leti) 110,03 

višja strokovna 111,48 

visoka strokovna / univerzitetna  95,02 

podiplomska 84,50 

 

Iz Tabele 7.27 je razvidno, da se statistične razlike glede na stopnjo izobrazbe pojavljajo pri treh 
izmed petih spremenljivk. Tako statistično značilno razliko (H = 13,628, p = 0,018), opažamo pri 
spremenljivki se posvetiti vsaki osebi s katero delam, kjer najvišjo vrednost izkazuje skupina tistih, 
ki imajo srednjo strokovno izobrazbo (srednji rang 112,84), najnižjo pa skupina tistih, ki imajo 
osnovnošolsko izobrazbo ali manj (srednji rang 47,13). Pri spremenljivki skriti svoja prava čustva, 
ko govorim in delam z ljudmi, se prav tako pojavi statistično značilna razlika (H = 18,834, 

p = 0,002), kjer izrazito najvišjo vrednost izraža skupina tistih z osnovnošolsko izobrazbo ali manj 

(srednji rang 150,50), najnižjo pa skupina tistih, s podiplomsko izobrazbo (srednji rang 80,13). Pri 
spremenljivki skriti svoja negativna čustva se prav tako pojavi statistično značilna razlika (H = 

13,254, p = 0,021), kjer izrazito najvišjo vrednost izraža skupina tistih s srednjo poklicno izobrazbo 
(srednji rang 130,32), najnižjo pa skupina tistih s podiplomsko izobrazbo (srednji rang 84,50). 

Tabela 7.28: Kruskal-Wallis test potreba po delu z ljudmi glede na pozicijo v organizaciji 

Spremenljivka H p pozicija v organizaciji 
srednji 

rang 

Se posvetiti vsaki 

osebi, s katero 

delam 

8,883 0,031 

Zaposleni v enoti 93,73 

Vodja enote 112,32 

Uprava 98,32 

Samozaposlen 134,38 

 

Iz Tabele 7.28 je razvidno, da se je statistično značilna razlika (H = 8,883, p = 0,031), pokazala pri 

spremenljivki se posvetiti vsaki osebi, s katero delam, kjer izrazito najvišjo vrednost izraža skupina 
tistih, ki so samozaposleni (srednji rang 134,38), najnižjo pa skupina tistih, ki so zaposleni v enoti 

(srednji rang 93,73). 

 

Tabela 7.29: Kruskal-Wallis test potreba po delu z ljudmi glede na velikost organizacije 

Spremenljivka H p velikost organizacije 
srednji 

rang 

Biti obziren/a in na 

stvari gledati skozi 

oči drugih 

8,524 0,036 

Mikro organizacija  100,82 

Majhna organizacija  87,42 

Srednje velika organizacija 94,94 

Velika organizacija 116,74 

 

Iz Tabele 7.29 je razvidno, da se statistično značilna razlika (H = 8,524, p = 0,036), izkazuje pri 

spremenljivki biti obziren/a in na stvari gledati skozi oči drugih, kjer najvišjo vrednost izkazuje 
skupina tistih, ki izhajajo iz velikih organizacij (srednji rang 116,74), najnižjo pa skupina tistih, ki 
izhajajo iz majhnih organizaciji (srednji rang 87,42). 
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Tabela 7.30: Kruskal-Wallis test potreba po delu z ljudmi glede na področje dela v turizmu 

Spremenljivka H p področje dela v turizmu 
srednji 

rang 

Biti obziren/a in na 

stvari gledati skozi 

oči drugih 

10,004 0,040 

Hotelirstvo 102,16 

Turistične agencije 72,03 

Hrana in pijača 91,89 

Destinacijski management 83,61 

Doživetja v turizmu 84,71 

 

Iz Tabele 7.30 je razvidno, da se statistično značilna razlika (H = 10,004, p = 0,040) izkazuje pri 

spremenljivki biti obziren/a in na stvari gledati skozi oči drugih, kjer najvišjo vrednost beležimo 
pri skupini tistih, ki so zaposleni na področju hotelirstva (srednji rang 102,16), najnižjo pa pri 
skupini tistih, ki so zaposleni na področju turističnih agencij (srednji rang 72,03). 
 

Ob koncu preverjamo še povezanost med posamezniki spremenljivkami in določenimi 
demografskimi podatki. Rezultate prikazujemo v Tabeli 7.31. 

 

Tabela 7.31: Povezanost med posameznimi spremenljivkami in demografskimi podatki 

Spremenljivka Starost Delovna doba 
Delovna doba na 

sedanjem delovnem mestu 

Strokovne kompetence   0,176* 

Vodstvene kompetence   0,153* 

Visoka mera gostoljubja, zmožnost 
dela z ljudmi, sodelovanje in 

emocionalna inteligenca 

0,205** 0,193**  

Digitalna pismenost -0,175* -0,142* -0,156* 

Italijanski jezik 0,179* 0,174* 0,140* 

Veščino gostoljubnosti   0,144* 

Ne ustavim se ob ovirah  0,144*  
*p=<0,05 

**p=<0,01 

 

Iz Tabele 7.31 je razvidno, da starejši anketiranci pogosteje poročajo, da je visoka mera 
gostoljubja, zmožnost dela z ljudmi, sodelovanje in emocionalna inteligenca, pomembno znanje 
za turizem prihodnosti.  

 

Starejši manj pogosto poročajo, da je digitalna pismenosti pomembno znanje za turizem 

prihodnosti. Starejši prav tako pogosteje poročajo, da je znanje italijanskega jezika pomembno v 
turizmu.  

 

Tisti zaposleni, ki imajo več delovne dobe, bolj pogosto poročajo, da je visoka mera gostoljubja, 
zmožnost dela z ljudmi, sodelovanje in emocionalna inteligenca pomembno znanje za turizem 

prihodnosti. Zaposleni, ki imajo več delovne dobe, manj pogosto poročajo, da je digitalna 
pismenost pomembna za turizem prihodnosti. Prav tako zaposleni, ki imajo več delovne dobe, 
pogosteje poročajo, da je znanje italijanskega jezika pomembno. Zaposleni, ki imajo več delovne 
dobe se pogosteje poistovetijo s trditvijo, ne ustavim se ob ovirah, kot tisti, ki imajo manj delovne 

dobe.  
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Zaposleni, ki imajo več delovne dobe na sedanjem delovnem mestu, ocenjujejo tako strokovne 

kot vodstvene kompetence kot pomembne za današnje delovanje v turizmu. Zaposleni, ki imajo 
več delovne dobe na sedanjem delovnem mestu, manj pogosto poročajo, da je digitalna 
pismenost pomembna za turizem prihodnosti. Prav tako zaposleni, ki imajo več delovne dobe na 
sedanjem delovnem mestu, pogosteje poročajo, da je znanje italijanskega jezika pomembno. 
Zaposleni, ki imajo več delovne dobe na sedanjem delovnem mestu, pogosteje poročajo, da so 
veščino gostoljubja pridobili skozi formalno izobraževanje.  

7.5 Osrednje ugotovitve  

• Ključna kompetenca za delo v turizmu danes, je po mnenju anketirancev biti pošten, biti 
odgovoren (4,93) – vse kompetence visoko ocenjene (nad 4,00). 

• Za prihodnost zaposleni ocenjujejo, da je najpomembnejša visoka mera gostoljubja, 
zmožnosti dela z ljudmi, sodelovanja in emocionalne inteligence (3,68). Strast in 
zavezanost do trdega dela (3,11), ki so jo v fokusnih skupinah izpostavljali kot izjemno 

pomembno, se med anketiranci najde šele na tretjem mestu.  
• Najvišjo oceno pomembnosti znanja tujega jezika pričakovano prejme angleški jezik, 

sledita nemški jezik in italijanski jezik – sosledje je logično glede na naravo gostov, ki nas 
obiskujejo.  

• Anketiranci poročajo, da so se poznavanje turistične ponudbe Slovenije naučili večinoma 
neformalno (srednja vrednost 2,65, trditev uvrščena na 7. od 10 mest) medtem pa so se 
naučili poznavanja Slovenske kulturne dediščine bolj formalno (srednja vrednost 3,14, 
trditev uvrščena na 3. od 10 mest) 

• Faktorska analiza izpostavi 6 značilnih faktorjev. Največji delež pripada F1 – Podjetniške 
kompetence – pojasnjeni del variance 44,51%. V tem trenutku so torej podjetniška 
znanja v turizmu najpomembnejša; le-ta niso zgolj ekonomska, temveč širša, to 
dopolnjujejo ostali faktorji, ki so izrazito sociološki.  

• Ženske statistično značilno različno kot moški ocenjujejo tri faktorje, F1 – Podjetniške 
kompetence, F4 - Kompetence prilagodljivosti in F5 – Strokovne kompetence. Vse te 

ocenjujejo po pomembnosti višje od moških kolegov. 
• Statistično značilne razlike glede na izobrazbo je mogoče najti tudi pri faktorjih F1 – 

Podjetniške kompetence in F6 – Vodstvene kompetence; v obeh primerih visoko 

ocenjujejo to spremenljivko univerzitetno izobraženi in podiplomsko izobraženi, sledijo 
srednješolsko izobraženi. Zanimivo, to spremenljivko nekoliko nižje ocenjujejo višje 
strokovno izobraženi. To se da pojasniti s tem, da so ali srednješolsko izobraženi ali 
univerzitetno oziroma podiplomsko izobraženi načeloma vodje ali imajo lastno podjetje, 
medtem ko so višje strokovno izobraženi predvsem delavci in ne lastniki.  

• F5 – Strokovne kompetence ravno obratno najvišje ocenjujejo višješolsko izobraženi, ki 
najbolj razumejo pomen strokovnega znanja.  

• Glede na pozicijo v organizaciji F1 – Podjetniške kompetence in F6 – Vodstvene 

kompetence; najvišje ocenjujejo samozaposleni, kar je povsem razumljivo, saj morajo 
sami skrbeti za svoje celotno delovanje. Morda presenetljivo, da te kompetence najnižje 
ocenjujejo vodje. 

• Nižje izobraženi ocenjujejo, da so digitalna znanja pomembna za prihodnost turizma, kar 
je pričakovano, saj digitalizacija posega vse globje v vsakodnevne operacije v turizmu; 
višje izobraženi jemljejo to isto digitalizacijo kot samoumevno. 
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• Znanje s področja kreativnosti in inovativnost pri oblikovanju 5* turističnih produktov 
kot zelo pomembno za turizem prihodnosti ocenjujejo predvsem tisti, ki delajo na 

področju doživetji v turizmu, najnižje tisti, ki delajo na področju hotelirstva. 
• Glede znanja tujih jezikov ocenjujejo tisti s srednjo poklicno izobrazbo znanje 

italijanskega jezika kot izjemno pomembno, enako velja glede na področje dela za tiste, 
ki delajo na področju hrane in pijače; iz tega je mogoče sklepati, da je potreba po znanju 
italijanskega jezika predvsem pri tistih, ki imajo direkten kontakt s stranko, torej na 

srednjem nivoju v organizaciji.  

• Pomen poznavanja španskega in kitajskega jezika izpostavljajo predvsem tisti, ki delajo 
v turističnih agencijah. Gre za dva specifična trga, ki izrazito skrbita za lastne goste s 

pomočjo lastnih spremljevalcev na poti. Torej gostje pripotujejo s domačim 
spremljevalcem, ki je ves čas z njimi. Delavci v turističnih agencijah tudi vidijo, da je to 
znanje pomembno, če sploh želijo pridobiti omenjene goste.  

• Zaposleni na področju doživetji v turizmu ocenjujejo, da je znanje nizozemskega jezika 
pomembno. To je mogoče pojasniti z dejstvom, da nizozemski gostje izjemno radi 
potujejo v lastni režiji in preizkušajo avtentična lokalna doživetja.  

• Pri ocenjevanju, kako so pridobili določeno znanje sposobnost ali veščino, smo ugotovili, 
da pri spremenljivki poznavanje turistične ponudbe Slovenije predstavniki skupine, ki 
deluje na področju desitnacijskega managementa, poročajo, da so se le-tega naučili 
primarno v praksi, najbolj organizirano v izobraževalnem sistemu pa so se tega istega 
naučili predstavniki tistih, ki delajo na področju hrane in pijače.  

• Pri analizi trditev, s katerimi se lahko posameznik poistoveti pri delu, smo ugotovili, da 

manj izobraženi izkazujejo višjo mero vztrajnosti, saj bolj pogosto kot višje izobraženi 
trdijo, da se ne ustavijo ob ovirah.  

• Prav tako smo ugotovili, da pri spremenljivkah zaradi novih idej in projektov izgubim 

interes za tekoče projekte in imam težave z osredotočenostjo na projekte, ki trajajo več 
mesecev, najvišjo oceno podajajo zaposleni v turističnih agencijah. To je moč pojasniti z 
dejstvom, da se vsebina njihovega dela v primerjavi z drugimi najhitreje spreminja.  

• Pri analizi potrebe po delu z ljudmi se izkazuje, da imajo nižje izobraženi več težav, kako 
skriti svoja prava čustva, ko govorim in delam z ljudmi – torej več težav z emocionalnim 
delom.  

• Starejši in tudi tisti z več delovne dobe, ki pa niso nujno samo starejši, bolje razumejo 
pomen gostoljubja za turizem prihodnosti od mladih. 

• Tisti z več delovne dobe samoocenjujejo, da so bolj vztrajni.  

7.6 Priporočila  

1) Poudarek na vključevanju v izobraževanje vsebin, ki bodo zagotavljale strast in 
predanost do dela.  

2) Dodajanje vsebin, ki so vezane na poznavanje turistične ponudbe v Sloveniji med obvezni 
del vsebin učnih načrtov.  

3) Večji poudarek na vsebinah, ki so vezane na strokovne kompetence, in tistih, ki so vezane 
na osebnostne kompetence.  

4) Znanje s področja kreativnosti in inovativnost pri oblikovanju 5* turističnih produktov 
moramo ozavestiti med vsemi nivoji in smermi dela v turizmu.  

5) Intenzivirati izobraževanje v tujih jezikih za tiste, ki delajo v direktnem stiku s stranko.  
6) Usposabljanje v smeri vztrajnosti pri delu za višje izobražene.  
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7) Vključevanje vsebin, ki so povezane z razumevanjem in obvladovanjem emocionalnega 

dela.  
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8 ANALIZA OBSTOJEČIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV NA 
PODROČJU TURIZMA 

8.1 Uvod 

Ko razmišljamo o izobraževanju na področju gostinstva in turizma v Sloveniji, moramo gledati na 
več sovpadajočih procesov in dejavnikov, ki so zaznamovali tako spremembe celotnega 

političnega in družbenega sistema v državi, samo dejavnost gostinstva in turizma, spremembe 
izobraževalnega sistema in tudi odnos do dejavnosti in poklicev v tej dejavnosti v zadnjih 30 letih.  

Prva šola, Srednja šola za gostinstvo in turizem, je bila ustanovljena že leta 1946 in je bila tudi 
prva takšna šola v bivši skupni državi (Repe, 1996, str. 158). V naslednjih letih sta začeli izhajati 
tudi prvi strokovni publikaciji, Turizem in gostinstvo ter Turistični vestnik, ki sta prispevala k 
širjenju znanja in usposobljenosti zaposlenih v dejavnosti. Turistični sektor v socialistični državi je 
bil sprva usmerjen v domačega gosta in sindikalno dejavnost, s politično podporo pa je v 
šestdesetih letih postal upoštevanja vredna gospodarska panoga (Repe, 1996, str. 169). Na 

področju izobraževanja je predvsem zadnje obdobje socialistične Jugoslavije zaznamovalo t. i. 
usmerjeno izobraževanje, ki je želelo odgovoriti na vse večji razkorak med obstoječimi nazivi ob 

zaključku izobraževanja in dinamičnim pojavljanjem novih delovnih mest na trgu. Poskus, da bi 
skozi usmerjeno izobraževanje ustvarjali ozko specializirano strokovno znanje za poklice, ki naj bi 
jih trg dela ustvaril v prihajajočih letih, se ni uresničil v želeni smeri, pač pa le še podkrepil 
izobrazbeno-poklicno razvezo (Kramberger, 1999). 

V samostojni Sloveniji sta se tako turistični sektor kot tudi izobraževanje za področje turizma 
soočila s številnimi izzivi in reformami. Kot poročajo Lebe idr. (2009) so v svoji analizi za sodobni 

model upravljanja s kadri v turizmu zapisali, da je izobraževalni sistem za področje turizma, 
gostinstva in hotelirstva razvit na vseh ravneh in tudi na vseh univerzah. Vendar pa navedena 

področja sodijo med nestimulativna študijska in karierna okolja predvsem zaradi neusklajene 
vertikale izobraževanja, prenizkega vrednotenja poklicev s strani pristojnega ministrstva in 

nerazumevanje potrebe po izobraževanju v tem sektorju (Lebe idr., 2009, str. 12). Po drugi strani 

avtorji poročila navajajo tudi nizko stopnjo zainteresiranosti zaposlovalcev za izobraževanje ter 
pomanjkanje strokovnega pristopa k ravnanju s kadri v turističnih podjetjih. Vsi dejavniki skupaj 
pa vplivajo na slab ugled poklicev na vseh ravneh in deficitarnost poklicev. Za izboljšanje stanja 
avtorji predlagajo analizo izobraževalnega sistema, uskladitev izobraževalne vertikale ter 
ponovno uvedbo neke vrste dualnega sistema (Lebe idr., 2009). Sistem izobraževanja in 
izobraževalno politiko (ter seveda tudi prakso) je v Sloveniji v letih od 2004 bistveno zaznamovala 
vključenost v Evropsko skupnost, bolonjska prenova študijskih programov in odpiranje 
internacionalizaciji šolstva preko študijskih, praktičnih, pedagoških in strokovnih izmenjav, 
vključevanja tujih strokovnjakov v izobraževanje in tudi tujih študentov ter tudi 
internacionalizacija kompetenc. 

V preteklih letih je bilo na področju pregleda, organizacije in sprejema nacionalnih kvalifikacij na 
različnih nivojih izvedenih veliko projektov, ki se odražajo v izdelavi oz. prenovo nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij (NPK) in poklicnih standardov (PS), pa tudi slovenskega ogrodja kvalifikacij 

(SOK), ki nam predstavljajo osnovo za analizo izobraževalnega sistema. Vzajemno povezani 
procesi so botrovali prenovi sekundarnega oz. srednješolskega izobraževanja ter s tem 
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prenavljanju kurikulov srednješolskih (NPI – nižje poklicno izobraževanje, SPI – srednje poklicno 

izobraževanje, SSI – srednje strokovno izobraževanje, PTI – poklicno tehniško izobraževanje, PT – 

poklicni tečaj) programov.  

Na terciarni ravni je izobraževanje za poklice v turizmu dobilo svoj zagon z ustanovitvijo dveh 

fakultet, ki izvajata študijske programe samo na področju turizma in se tudi raziskovalno in 
projektno usmerjata v turistični sektor. Leta 2008 je bila kot prva fakulteta ustanovljena Fakulteta 
za turistične študije Turistica v okviru Univerze na Primorskem, ki se je razvila iz prej obstoječe 
Visoke šole za hotelirstvo in turizem Turistica, ki je tako kot prva začela izvajati tudi univerzitetni 
študijski program na področju turizma. Leta 2009 je bila ustanovljena Fakulteta za turizem v 

okviru Univerze v Mariboru, ki je leta 2012 začela izvajati svoje programe na 1. in 2. stopnji 
bolonjskega študija. Leta 2011 je bil pri NAKVIS prvič akreditiran do sedaj edini doktorski študijski 
program na področju turizma, Inovativni turizem na Fakulteti za turistične študije Turistica. Vstop 
turizma na akademski nivo pomeni pomembno prelomnico v dojemanju turizma, učinek tega 
prehoda pa do sedaj še ni bil jasno ovrednoten. Del odgovora na stanje v izobraževanju in 
raziskovanju v turizmu v Sloveniji prinaša kratka analiza avtorjev Rangus in Brumen, ki poroča o 
po eni strani skromni beri strokovnih in znanstvenih del na področju turizma, po drugi strani pa 
o vrhunskosti nekaterih raziskovalcev, ki zaradi sistemskega vrednotenja turizma v sklopu 

ekonomskih oz. družbenih ved ne more biti niti vidna (Rangus in Brumen, 2016).7  

V nadaljnjih letih je svoje študijske programe na področju turizma ponudilo še več javnih in 
zasebnih samostojnih izobraževalnih ustanov, med katerimi nekatere ponujajo zgolj modulne 
končne usmeritve na področju turizma, medtem ko kandidati ob zaključku študija pridobijo 
splošne nazive z drugih disciplinarnih področjih. 

Podrobnejša analiz izobraževalnih programov je predstavljena v nadaljevanju. 

Znotraj drugega delovnega sklopa CRP projekta smo si zadali analizo obstoječih izobraževalnih 
programov na področju turizma v Sloveniji. Pri tem smo dali poseben poudarek terciarnemu 
izobraževanju na področju turizma, saj so učni načrt na nivoju srednjega poklicnega in 
strokovnega izobraževanja standardizirani. Študijski programi na področju turizma na terciarni 
ravni so tako bolj raznoliki, poleg tega pa podvrženih pogostejšim spremembam, saj predloge za 
spremembe v postopke lahko vlagajo izvajalke (fakultete oz. univerze) same in s tem tudi 

prevzemajo odgovornost za vsebine študijskih programov. 

Srednješolski izobraževalni programi so dostopni katalogizirano na javno dostopnih spletni strani, 
kjer lahko dostopamo do vseh opisov na vseh ravneh in podrobneje analiziramo zahtevana znanja 

in kompetence. Na področju nižjega poklicnega izobraževanja je trenutno veljaven en program 
izobraževanja, ki ga lahko umeščamo v področje dejavnosti v turizmu in sicer Pomočnik v 
biotehniki in oskrbi, ki je pripravljen tudi kot prilagojen izobraževalni program z enakovrednim 

izobrazbenim standardom (za slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne osebe ter osebe z govorno 
- jezikovno motnjo). 

 
7 Turizem se kot samostojna znanstvena disciplina še ni povsem uveljavil v akademskih krogih, kjer zadnjih 30 let 

poteka zelo intenzivna in živahna razprava o epistemoloških in ontoloških premisah turizma. S tega vidika bo analiza 
izobraževalnih programov prispevala svoj delček k razumevanju širše disciplinarne slike turizma v Sloveniji in po 

svetu. 



  

147 

 

Na področju srednjega poklicnega izobraževanja se izvajajo programi Gastronomske in hotelske 
storitve, Pek, Slaščičar in Živilec. 

Na področju srednjega strokovnega izobraževanja se izvaja program Gastronomija in turizem. 

Na področju poklicno-tehniškega izobraževanja se izvajata programa Gastronomija in Živilsko 
prehranski tehnik. 

Višješolsko izobraževanje, ki zavzema vmesni prostor med poklicnim oz. poklicno-tehniškim ter 
terciarnim izobraževanje, je po mnenju MIZŠ nepogrešljiv del tudi slovenskega izobraževalnega 
prostora. Z novim zakonom o višješolskem izobraževanje iz leta 2004 je bilo določeno oblikovanje 
krajših dveletnih izobraževalnih programov, ki so nastali na osnovi poklicnih standardov za 
različne poklice, tudi poklice za področja dejavnosti v turizmu. Trenutno različne programe na 
področju gostinstva in turizma, upravljanja podeželja in krajine, velnesa ter živilstva in prehrane 

izvaja skupno 16 zavodov. Poklicni standardi kot osnova za višješolsko izobraževanje so analizirani 
v okviru sklopa DS 1 ter so del analiz tudi sklopa DS 2. 

Javni študijski programi na terciarni ravni izobraževanja so predstavljeni v EVŠ evidenci 
visokošolskih zavodov in študijskih programov. Iz odgovora Nacionalne agencije za kakovost v 
visokem šolstvu, ki je priložen v obliki Tabele 8.1, in EVŠ evidence je razvidno, da so bili v Sloveniji 
na področju turizma v letu 2018 aktualni visokošolski študijski programi: 10 študijskih programov 
1. stopnje (visokošolski strokovni in univerzitetni programi), 4 študijski programi 2. stopnje ter en 
doktorski študijski programi (3. stopnja).  

Usmeritve na področju turizma omogočata tudi študijski program 1. stopnje Poslovna ekonomija 

Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru ter študijski program 2. stopnje Turizem, ki 
ga izvaja Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ob zaključku obeh programov študenti 
pridobijo splošni naziv s področja ekonomije oz. poslovnih ved (diplomirani ekonomist (VS) oz. 

magister poslovnih ved), ne vezanega na turizem. Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled izvaja 
še visokošolski strokovni program Hotelirstvo in turizem, diplomanti pa ob zaključku pridobijo 
naziv diplomirani organizator/organizatorka v hotelirstvu in turizmu. Zasebna fakulteta DOBA 

izvaja on-line visokošolski strokovni študijski program Poslovanje in upravljanje v turizmu, 
diplomanti pa na koncu prejmejo naziv s področja poslovanja in upravljanja 
(diplomant/diplomantka poslovanja in upravljanja v turizmu). Navedeni programi v analizo niso 

bili zajeti. 8 

 

 
8 Analiza je narejena na osnovi Javne evidence študijskih programov NAKVIS, na dan 27.6.2018. 
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Tabela 8.1: Visokošolski študijski programi na področju turizma na dan 27.6.2018 po evidenci NAKVIS 

UNIVERZA ZAVOD PROGRAM STOPNJA VRSTA 

SVZ Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled  Zdravstveni turizem 1 visokošolski strokovni 

SVZ 
Fakulteta za poslovne in komercialne 

vede 
Turizem 1 visokošolski strokovni 

SVZ 
Fakulteta za poslovne in komercialne 

vede 
Turizem 2 magistrski 

SVZ ERUDIO Visokošolsko središče Dediščinski in kulinarični turizem 1 visokošolski strokovni 
UM Fakulteta za turizem Turizem 1 visokošolski strokovni 
UM Fakulteta za turizem Turizem 1 univerzitetni 

UM Fakulteta za turizem Turizem 2 magistrski 

UP Fakulteta za turistične študije - Turistica Inovativni turizem 3 doktorski 

UP Fakulteta za turistične študije – Turistica  Kulturni turizem 1 univerzitetni 

UP Fakulteta za turistične študije - Turistica 
Management turističnih 
destinacij  

1 visokošolski strokovni 

UP Fakulteta za turistične študije - Turistica Management turističnih podjetij  1 visokošolski strokovni 
UP Fakulteta za turistične študije - Turistica Mediacija v turizmu  1 visokošolski strokovni 
UP Fakulteta za turistične študije – Turistica Turizem 1 univerzitetni 

UP Fakulteta za turistične študije - Turistica Turizem 2 magistrski 

UP 
Fakulteta za turistične študije - Turistica in 

Fakulteta za humanistične študije 
Dediščinski turizem 2 magistrski 
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8.2 Metodološki pristop 

V okviru analize študijskih programov znotraj DS II smo se osredotočili predvsem na analizo 
terciarnih študijskih programov. Po analizi sestavin posameznih študijskih programov in učnih 
načrtov smo ugotovili, da lahko na primerljivi ravni analiziramo posamezne učne izide znotraj 
učnih načrtov za posamezne učne enote študijskih programov (ŠP) ter ključna znanja, 
določena znotraj posameznih poklicnih standardov (PS). Ker so ključna znanja, opredeljena 
znotraj nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), sestavni del poklicnih standardov, bomo v 

analizo zajeli le slednje. 

Višješolske študijske programe smo zajeli preko poklicnih standardov, ki smo jih zajeli in 
analizirali že v okviru DS I.  

Pri pridobivanju učnih načrtov za posamezne študijske programe smo se najprej obrnili na 
posamezne visokošolske zavode. Visokošolski zavodi na svojih spletnih straneh sicer objavljajo 
cilje študijskih programov in dele učnih načrtov, v večini primerov pa učni načrti niso dostopni 
v celoti. V začetni fazi analize smo tako razpolagali z učnimi načrti študijskih programov, ki jih 

izvajata obe partnerici v projektu (Fakulteta za turistične študije Turistica UP ter Fakulteta za 
turizem UM), kar predstavlja veliko večino vseh študijskih programov na področju turizma v 
Sloveniji (11 od skupno 16) in študijske programe na vseh treh stopnjah. Večina drugih 
visokošolskih zavodov se na naše prošnje ni odzvala oz. je sporočila, da so njihovi učni načrti 
poslovna skrivnost oz. so ustrezno dostopni na spletnih straneh, smo se na pomoč za dostop 
obrnili najprej na pristojno ministrstvo in nato še na NAKVIS. S strani NAKVIS smo prejeli 
odgovor, da lahko zaprosimo za dostop do učnih načrtov javnih študijskih programov. Končna 
odločba informacijskega pooblaščenca z dne 26.7.2019 je presodila, da učni načrti niso 
poslovna skrivnost in je njihova vsebina v interesu javnosti, prav tako pa se učni načrti ne 
smatrajo kot avtorsko varovana dela. Raziskovalna skupina ima skladno z odločbo pravico do 
vpogleda v učne načrte in s tem možnost analize učnih izidov. Kljub izdani odločbi do dneva 

oddaje poročila nismo prejeli vseh zahtevanih učnih načrtov, zato le-ti v analizo niso bili 

vključeni (učni načrti Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled).  

Metodološki pristop k analizi učnih izidov in ključnih del je bil torej zasnovan na osnovi 

dostopnih učnih načrtov prej omenjenih študijskih programov. Znotraj PS in ŠP so določili 
minimalno temeljno enoto analize, ki jo predstavljajo učni izidi in ključna znanja. Pri analizi 
učnih izidov in ključnih znanj smo se osredotočili na ciljno znanje, zmožnost in samostojnost 
samo, ne na predmet, poklic ali študijski program, iz katerega izhajamo.  

Analizo učnih izidov in ključnih del izvajamo na več ravneh, na ravni stopnje izobraževalnih 
programov, na ravni učnih enot in na ravni učnih izidov. Priročnik za uporabo SOK in učnih 
izidov v praksi opredeljuje UČNI IZID kot znanje, spretnost in kompetenco, standardizirano na 
določeni kvalifikacijski ravni. Je izjava o tem, kar kandidat na neki kvalifikacijski ravni po 
zaključenem učnem obdobju ve, je zmožen narediti in se odločiti. Učni izidi so lahko oblikovani 
v povezavi s tečaji, programskimi enotami, z moduli, s programi. V teh povezavah se učni izidi 
povezujejo v kvalifikacijo oziroma izobrazbo (Skubic Ermenc, Biloslavo in Mikulec, 2015). Učni 
izidi so predvsem izraz učno-ciljnega načrtovanja izobraževalnih programov, katerega glavno 
vprašanje se nanaša na dejstvo, kaj bo kandidat ob zaključku študija lahko izkazal, kaj bo mogel 
s pridobljenimi oblikami izidov narediti. Učni izidi so običajno pisani iz perspektive učečega se, 
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torej njegovega končnega znanja, spretnosti in/ali kompetence in so običajno povezani tudi z 
ocenjevanjem samega dosežka. Tako se večina učnih izidov izraža z aktivnimi glagoli, ki glede 
na Bloomov taksonomijo lahko izražajo tudi določeno zahtevano raven samega dosežka 
(Skubic Ermenc, Biloslavo in Mikulec, 2015).  

Na vsaki ravni smo pri analizi učnih izidov izhajali iz treh vidikov.  

1) Z vsebinskega vidika analiziramo učne načrte glede na umestitev v eno od področij 
dejavnosti v turizmu, ki smo jih opredelili znotraj DS I. V nadaljevanju analiziramo 

posamezne enote glede na njeno specifičnost oz. glede na izvor znanja, ki temelji na 
Jafar Jafarjevi analizi temeljnih znanj, ki prispevajo k razvoju znanstvene discipline 

turizma (v Goeldner in Brent Ritchie 2012, str. 18). Informacije, zbrane na takšen način, 
nam omogočajo analizo temeljnih področji znanj, ki jih potrebujejo zaposleni v turizmu 
ter prinašajo nabor predmetno-specifičnih znanj za turistični sektor. 

 

2) Z analizo kategorije oz. domene učnega izida dobimo vpogled v strukturo učnih izidov, 
ki jo izgrajujejo posamezni izobraževalni programi. Različni avtorji opredeljujejo tri 
skupine (kategorije, domene, ravni) učnih izidov. 

Bloom s sodelavci v svojem temeljnem delu Taxonomy of Educational Objectives učne izide 
opredeljuje v treh domenah: 

(a) Kognitivna (priučeno, naučeno znanje) domena se nanaša tiste izide, ki izražajo priklic 

ali poznavanje znanja ter razvoj intelektualnih zmožnosti in spretnosti– vednosti 

(Bloom 1956, str. 7). 

(b) Afektivna domena (stališča, čustva, vrednote). Ta domena se nanaša zlasti izide, ki 
opisujejo spremembo v zanimanju, vedenju in vrednotah ter razvoj spoštovanja in 
ustrezne prilagoditve (Bloom 1956, str. 7).  

(c) Psihomotorična domena - zmožnosti (zlasti motorične spretnosti, ki zahtevajo 
koordinacijo možganske in mišične aktivnosti). Predloge za taksonomijo učnih izidov 
v tej domeni so razvili avtorji kasneje (Kennedy, str. 37). 

Metodološki priročnik za kurikule na nacionalni in šolski ravni v poklicnem in strokovnem 

izobraževanju razvoj kompetenc kot temeljni pojem uporablja pojem kompetence, ki se 
razvijajo na treh področjih (Pevec Grm idr., 2006): 

(a) Pridobivanje vednosti, tj. teoretičnega, konceptualnega, abstraktnega znanja 
(uporaba teorij, konceptov, znanja strok) – kognitivni vidik.  

(b) Razvoj spretnosti in proceduralnega znanja (zmožnost reševanja problemov v 
različnih življenjskih in delovnih okoliščinah) – funkcionalni vidik.  

(c) Razvoj avtonomne in etične drže v odnosu do sočloveka, skupnosti in okolja, razvoj 

odgovornosti, avtonomnosti – vzgojno-socializacijski vidik. 

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) pri umeščanju ravni izobrazbe uporablja opisnike ravni 
SOK za učne izide, ki predstavljajo izhodišče za presojo ustreznosti, zahtevnosti in 
kompleksnosti. Opisniki so za vsako raven vsebujejo tri kategorije učnih izidov (MIZŠ, 2018): 
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(a) Znanje (kot rezultat učenja in osvajanja pojmov, načel, teorij in praks. Pridobivanje 
znanja poteka v različnih okoljih: v izobraževalnem procesu, pri delu in v kontekstu 
zasebnega ter družbenega življenja). 

(b) Spretnosti (kognitivne (npr. uporaba logičnega, intuitivnega in ustvarjalnega 
mišljenja) in/ ali praktične (npr. ročne, kreativne spretnosti in uporaba materialov, 

orodij in instrumentov). 

(c) Kompetence (nanašajo se na sposobnost uporabe in povezovanja znanja in spretnosti 
v izobraževalnih, profesionalnih in osebnih situacijah. Kompetence se razvrščajo 
glede na kompleksnost, samostojnost in odgovornost delovanja, ločimo generične in 
poklicno specifične kompetence). 

 

1) Z analizo pričakovane stopnje zahtevnosti, v kateri so izraženi učni izidi, lahko 

ocenjujemo zahtevnost in ambicioznost posameznih učnih izidov in posledično tudi 
učnih načrtov in študijskih programov, tako kot tudi poklicnih standardov na področju 
turizma. Posameznim izobraževalnim stopnjam so Pri analizi izhajamo iz Bloomove 
taksonomije domen kompetenc in ravni glagolov delovanja, s katerimi so učni izidi 
opredeljeni (Bloom, 1956).  

Za namen analize smo oblikovali kodirno knjigo za vnos podatkov v bazo. Podatke smo v 

nadaljevanju analizirali po posameznih kategorijah, jih primerjali po relevantnih kategorijah in 

interpretirali tudi z vidika uveljavljenih mednarodnih študij in ugotovitev, ki jih prinašajo.  

Načrt analize in oblikovanje kodirne knjige 

Turistični poklici in študijski programi spadajo v področje osebnih storitev. Po KLASIUS-P v 

področje osebnih storitev spadajo (SURS, 2006): 

• hotelirstvo in gostinstvo, 

• potovanja, turizem, prosti čas, 
• šport, 
• storitve za gospodinjstva, 

• frizerstvo in kozmetika. 

V našo analizi bomo zajeli izobraževalne programe, ki spadajo v kategorijo »hotelirstvo in 

gostinstvo« ter »potovanja, turizem, prosti čas«. 

Na 1. ravni analiziramo posamezne izobraževalne programe (srednješolske poklicne in 
tehnična, višješolske, visokošolske ŠP) oz. standarde (PS), ki jih bomo v nadaljevanju povezali 
z analizo na ravni učnih izidov ali ključnih del oz. opisov znanj in kompetenc, ki bodo izražene 
v intervjujih z gospodarstvom. Za ta namen moramo imeti na voljo celotno akreditacijsko vlogo 

oz. informacijo o izobraževalnem programu, ki omogoča odgovore na zastavljena vprašanja.  

Srednješolski poklicni izobraževalni programi so sestavljeni iz katalogov znanj za splošne 
predmete in strokovne predmete, zato je v osnovi temeljna analiza predmetov že narejena. 
Podlaga za srednješolske izobraževalne programe so poklicni standardi za III., IV. In V. raven. 

Srednješolski programi so opredeljeni kot (MIZŠ 1, n.d.):  
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• NPI – nižje poklicno izobraževanje, 
• SPI – srednje poklicno izobraževanje, 
• SSI – srednje strokovno izobraževanje, 
• PTI – poklicno tehniško izobraževanje, 
• PT – poklicni tečaj. 

Višješolski izobraževalni programi (VŠI) so opredeljeni kot dopolnjevalni in zaokrožajo 
ponudbo v terciarnem izobraževanju (MIZŠ 2, n.d.). Podlaga za oblikovanje višješolskih 
programov so poklicni standardi za VI. raven. 

Poklicni standard (PS) je skupek pričakovanih ključnih znanj oz. učnih izidov, ki so predpisani s 
standardom za posamezni poklic v povezavi s certificirano shemo nacionalnih poklicnih 

kvalifikacij. Pri razvoju PS sodelujejo posamezni zainteresirani partnerji, kot so delodajalci, 

delojemalci, druge pravne osebe, pristojna ministrstva, šole itd. PS ni formalni izobraževalni 
program, pač pa skupek znanj za opravljanje posameznih poklicev, določenih do največ 6. 
stopnje izobrazbe. Oblikovanje poklicnih standardov je centralno vodeno s strani Centra za 

poklicno izobraževanje. PS so podlaga za oblikovanje srednješolskih in višješolskih 
izobraževalnih programov. En program lahko izobražuje za več poklicnih standardov. Povezave 
med PS in izobraževalnimi programi do VI. ravni so razvidni iz poročila CPI (Marentič in Kunčič 
Krapež, 2013). 

Študijski program (ŠP) je formalni izobraževalni program za VII. Izobrazbeno ravne in dalje 
(SOK), sestavljen iz splošnih informacij o programu (vrsta programa, področje, dolžina trajanja, 
primerljivost, vpisni pogoji itd.) in iz učnih načrtov za izvedbo predmetov oz. učnih enot (UE). 
S ŠP se predpiše dosežena raven izobrazbe, naziv in obseg kompetenc, ki jih oseba pridobi z 
uspešnim zaključkom ŠP. Vsaka UE ima seznam učnih izidov oz. rezultatov, ki naj bi jih dosegali 

slušatelji, na ravni ŠP pa so določene kompetence, ki so povzetek vseh posameznih učnih 
izidov vseh UE. Izvajalci ŠP so visokošolski zavodi (v okviru univerz ali samostojni). Z uspešno 
zaključenim študijskim programom posamezni pridobi najmanj 7. stopnjo izobrazbe (SOK 

klasifikacija). 

1. Raven analize – Analiza izobraževalnih programov 

Na prvi ravni analize smo analizirali izobraževalne programe na področju turizma od 4. ravni 
SOK dalje in jim pripisali, v kolikor obstajajo, tudi ustrezne nacionalne poklicne kvalifikacije in 

poklicne standarde. 

2. Raven analize – analiza učnih enot 

Pri analizi na 2. ravni izhajamo iz temeljnih učnih enot posameznega izobraževalnega 
programa na posamezni izobraževalni stopnji.  

Izobraževalni programi za pridobitev poklicne oziroma strokovne izobrazbe se oblikujejo na 

podlagi poklicnih standardov. Poleg splošnih sestavin programa in podatkov o organizaciji ter 
pogojih za izvajalce, ključne vsebinske enote srednješolskih izobraževalnih programov 
sestavljajo predmetnik, učne enote . predmeti oz. katalogi znanj in izpitni katalogi ter 
izobraževanje, ki se izvaja pri delodajalcu. V predmetniku so za vsak izobraževalni program 
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navedeni splošnoizobraževalni predmeti, strokovni moduli (kot ožje vsebinske izbirne 
opredelitve) ter praktično izobraževanje. Posamezne izvajalke programov pripravljajo 
izvedbene kurikule, ki se razlikujejo od standardnega.  

Višješolski študijski programi so del terciarnega izobraževanja, ki je krajše od visokošolskih 
študijskih programov in bolj usmerjeno v poklice. Programi se oblikujejo na podlagi poklicnih 

standardov, ki se sprejemajo v skladu z zakonom. Višješolske študijske programe prav tako 
predstavljajo standardizirani katalogi znanj, predavateljski zbor šole pa določeni izvedbeni 
študijski program.  

Izobraževalne programe na terciarni ravni poleg splošnih informacij in zahtevanih pogojev za 
delovanje vsebinsko opredeljujejo pričakovane kompetence diplomantov, predmetnik in učni 
načrti za posamezne učne enote (predmete).  

Temeljno enoto raziskovanja srednješolskih in višješolskih izobraževalnih programov 
predstavljajo standardizirani katalogi znanj.  

3. Raven analize – analiza učnih izidov 

Osnovo enoto analize tretje ravni predstavljajo posamezni učni izidi. 

Za analizo potrebujemo učne načrte za posamezno učno enoto, v tiskani in elektronski obliki. 
V učnih načrtih za VŠI programe analiziramo informativne in formativne cilje, v učnih načrtih 
za ŠP pa učne izide oz. predvidene študijske rezultate. Na tej ravni smo analizirali učne izide 
po vsebini glede določene sklope znanj. Ker lahko posamezni učni izidi posegajo v več sklopov 
znanja, smo izidom pripisovali primarni (prevladujoči) in sekundarni sklop znanj. 

SKLOP ZNANJ= sklop znanj, v katerega sodi UI in UE: 

(a) Socialne veščine = Komuniciranje (jeziki, poslovna komunikacija, promocija, stik z 

gostom, družbena omrežja, digitalno komuniciranje, retorika, turistično vodenje….) 
(b) Poslovanje (računovodstvo, finance, ekonomika, korporacije, mednarodno 

gospodarstvo, javne finance, pravo, potovalna dejavnost, organiziranost turističnih 
podjetij, logistika …) 

(c) Menedžment (kadrov, virov, manjših/večjih podjetij), destinacij, kulturne in naravne 
dediščine, oskrbovalnih verig, javnih zavodov, kakovost, inovativnosti, strategije, 
projektiranje in investiranje, razvoj podeželja, prehrambenih obratov 

(d) Marketing (marketing, trženje, raziskave turističnih trgov, segmentacija, marketing za 
specifične trge, vedenje potrošnikov), 

(e) Družboslovna znanja (etika, mreženje, psihologija, sociologija (odnos do gosta, odnos 

do posebnih skupin – gerontologija, odnos med gostom in gostiteljem, mediji in 

kultura, prosti čas), politologija (participacija deležnikov, organizacija turizma, moč v 
turizmu, globalizacija), varnost, geografija, …) 

(f) Metodologija (metodologija, statistika, analiza podatkov) 

(g) Dediščina in kultura (kulturna dediščina, gastronomija, enologija, zgodovina) 
(h) Gostinska dejavnost (prehrambeno gostinstvo in nastanitveno gostinstvo),  

(i) Turistični produkti (športni T, igralniški T, velnes, zeleni turizem, prireditve, trajnostni 

turizem, kulturni T, zdravstveni T,  
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(j) DRUGO: turistični prostori, informatika, 
(k) PREŠIROKO ZA IZID (= sistemsko razmišljanje). 

 

Poleg sklopa znanj smo vsakemu izidu pripisali tudi domeno glede na Bloomov delitev. Zbrana 

baza podatkov omogoča tudi vrednotenje taksonomske stopnje posameznih učnih izidov. 

8.3 Rezultati  

Na podlagi analize poklicnih standardov in nacionalnih poklicnih kvalifikacij smo identificirali 

srednješolske, višješolske in visokošolske izobraževalne programe, ki sodijo v širše področje 
turizma.  

1. Raven analize 

Tabela 8.2: Ravni analize – programi za izobraževanje v turizmu (vsi identificirani) 

 

IME IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

VRSTA 

IZOB. 

PROG. 

RAVEN 

IZOBRAZBE 

(SOK) 

1 Pomočnik v biotehniki in oskrbi NPI 4. 

2 Gastronomske in hotelske storitve SPI 4. 

3 Pek SPI 4. 

4 Slaščičar SPI 4. 

5 Živilec SPI 4. 

6 Gastronomija in turizem SSI 5. 

7 Živilsko-prehranski tehnik SSI 5. 

8 Gastronomija PTI 5. 

9 Živilsko-prehranski tehnik PTI 5. 

10 Velnes VŠI 6. 

11 Gostinstvo in turizem VŠI 6. 

12 Turizem (VŠ) ŠP 7. 

13 Turizem (UN) ŠP 7. 

14 Kulturni turizem (UN) ŠP 7. 

15 Management turističnih destinacij (VŠ) ŠP 7. 

16 Management turističnih podjetij (VŠ) ŠP 7. 

17 Mediacija v turizmu (VŠ) ŠP 7. 

18 Turizem (VŠ) ŠP 7. 

19 Turizem (UN) ŠP 7. 

20 Turizem (UN) ŠP 7. 

21 Hotelirstvo in turizem (VŠ) ŠP 7. 

22 Zdravstveni turizem (VŠ) ŠP 7. 

23 Dediščinski in kulinarični turizem (VŠ) ŠP 7. 

24 Poslovanje in upravljanje v turizmu (VŠ) ŠP 7. 

25 Turistični menedžment ŠP 8. 

26 Turizem ŠP 8. 
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27 Dediščinski turizem  ŠP 8. 

28 Turizem ŠP 8. 

29 Turizem ŠP 8. 

30 Inovativni turizem ŠP 10. 

Iz predstavljene Tabele 8.2 je razvidno, da so izobraževalni programi na nižjih stopnjah, to je 
srednješolski stopnji, bolj specialistično poimenovani in se povezujejo s poklici, za katere 
izobražujejo. Večina teh programov v imenu vsebuje besede, ki se vežejo predvsem na 
gostinstvo (Pek, Slaščičar, Živilec, Gastronomske in hotelske storitve, Gastronomija in turizem, 
Prehransko-živilski tehnik), delno tudi hotelirstvo. Podobne usmeritve opazimo tudi na 
višješolskih programih, ki nakazujejo obravnavanje področij gostinstva, turizma in velnesa. 

Med terciarnimi izobraževalnimi programi, ne glede na stopnjo, za katerega izobraževalni 
programi izobražujejo, prevladuje splošno poimenovanje Turizem (8 od skupno 19 vključenih 
v analizo na 1. raziskovalni ravni). Dva programa na 1. stopnji in 1 program na 2. stopnji so 

usmerjeni v menedžment (turističnih destinacij in podjetij), trije programi (1 na 1. stopnji in 2 
na 2. stopnji) izražajo usmerjenost v kulturni turizem (Kulturni turizem, Dediščinski in 
kulinarični turizem ter Dediščinski turizem), eden pa predvsem v medkulturni vidik turizma, to 

je program Mediacija v turizmu. V druge specifične produkte sta usmerjena še 2 programa, to 
je Hotelirstvo in turizem ter Zdravstveni turizem. Eden od programov kaže že po imenu 
izrazitejšo ekonomsko in poslovno usmeritev. Doktorski študijski program se v imenu 
opredeljuje ne v specifične turistične produkte, pač pa koncepte znotraj interdisciplinarnega 
znanstvenega polja turističnih študij. Poimenovanje posameznih programov glede na 
specifične produktne in konceptualne usmeritve po eni strani nakazuje izrazito poklicno 

naravnanost predvsem visokošolskih strokovnih študijskih programov, po drugi strani pa 
poskus odmika od stroge ozke disciplinske identifikacije, kot jih izražajo študijski programi z 
imeni, kot so Turizem, Sociologija, Psihologija, Kulturologija, Fizika itd. 

2. Raven analize 

Na 2. ravni analize smo pod drobnogled vzeli predmetnike posameznih izobraževalnih 
programov na sekundarni in terciarni stopnji izobraževanja. V analizo so bili zajeti vsi 

srednješolski izobraževalni programi, ki na osnovi analize poklicnih standardov in nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij, za katere izobražujejo, sodijo v širše področje turizma. Zajeti so bili tudi 
vsi študijski programi, na katerih študenti ob zaključku študija prejmejo naziv, ki je vezan na 
področje turizma. V analizo so bile tako vključene vse učne enote (predmeti), ki so nam bile 
dostopne v času izvajanja projekta in sicer vsi srednješolski izobraževalni programi 
(standardizirani katalogi znanj), višješolska programa (standardizirani katalogi znanj) ter 
študijski programi, ki so predstavljeni v Tabeli 8.3. 

Tabela 8.3: Študijski programi, zajeti v analizo na 2. raziskovalni ravni 

Naziv študijskega programa Izvajalec 

Turizem (UN) Fakulteta za turistične študije UP 

Kulturni turizem (UN) Fakulteta za turistične študije UP 

Management turističnih destinacij (VŠ) Fakulteta za turistične študije UP 

Management turističnih podjetij (VŠ) Fakulteta za turistične študije UP 

Mediacija v turizmu (VŠ) Fakulteta za turistične študije UP 
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Turizem (MAG) Fakulteta za turistične študije UP 

Dediščinski turizem (MAG) 

Fakulteta za turistične študije UP in Fakulteta za 
humanistične študije 

Inovativni turizem (DR) Fakulteta za turistične študije UP 

Turizem (VŠ) Fakulteta za turizem UM 

Turizem (UN)  Fakulteta za turizem UM 

Turizem (MAG) Fakulteta za turizem UM 

Turizem (VŠ) Fakulteta za komercialne in poslovne vede 

Turizem (MAG) Fakulteta za komercialne in poslovne vede 

Hotelirstvo in turizem (VŠ)  Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled 

Zdravstveni turizem (VŠ) Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled 

Dediščinski in kulinarični turizem (VŠ) ERUDIO Visokošolsko središče 

Poslovanje in upravljanje v turizmu (VŠ) 
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije 
Maribor 

V analizo učnih enot na 2. stopnji smo zajeli vse predmete oz. učne enote po posameznih 
programih. Skupno je bilo tako v analizo zajetih 988 učni enot oz. katalogov znanj in učnih 
načrtov na vseh ravneh izobraževanja; od tega 247 na srednješolski ravni, 65 na višješolski 
ravni ter 676 na visokošolski ravni. Pri vseh učnih enotah oz. katalogih znanj in učnih načrtih 
smo opazovali naziv enote analize ter izvor znanj v odnosu do temeljnih disciplinskih ved, ki 

soustvarjajo disciplino turističnega vedenja in znanosti. Vsaki enoti analize smo pripisali 

temeljno disciplinsko področje oz. mu določili predmetno, tj. turistično specifično znanje. 
Analiza katalogov znanj na tej ravni je mogoča zgolj na zelo površinski ravni, kljub temu pa 
nam lahko da informacijo o pogledih na temeljna področja znanj v turizmu oz. kaj konstituira 
disciplinarno znanje v turizmu. 

Tabela 8.4: Prikaz števila učnih enot oz. katalogov znanj, zajetih v analizo glede na stopnjo 
izobraževalnega programa 

Stopnja izobraževalnega programa Št. 
programov 

Št. učnih enot oz. katalogov znanj 

NPI – nižje poklicno izobraževanje 1 29 

SPI – srednje poklicno izobraževanje 4 92 

SSI – srednje strokovno izobraževanje 2 65 

PTI – poklicno tehniško izobraževanje 2 61 

VŠI – višješolsko izobraževanje 2 65 

Visokošolski strokovni študijski programi 9 396 

Univerzitetni študijski programi 3 123 

Magistrski študijski programi  4 109 

Doktorski študijski programi 1 33 

Nižje poklicno izobraževanje 

Na ravni nižjega poklicnega izobraževanja smo identificirali 1 program, ki izobražuje za poklice 
na področju turizma in sicer program Pomočnik v biotehniki in oskrbi. 

Izobraževalni program opredeljuje naslednje cilje za dijake, ki ob pridobitvi te izobrazbe: 

• razvijajo ustvarjalnost in pripravljenost za vseživljenjsko učenje, 
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• razvijajo pozitivne moralne vrednote, 

• odgovorno skrbijo za lastno zdravje, zdravje potrošnikov in razvijajo pozitiven odnos 
do zdravega načina življenja, 

• se seznanijo z načeli trajnostnega razvoja, 
• razvijajo poklicne kompetence, 

• skrbijo za urejenost delovnega mesta/prostora, 

• znajo pripraviti izdelke za prodajo in nadaljnjo predelavo, 

• pripravijo živali in živalske proizvode za prodajo in nadaljnjo predelavo, 

• se seznanijo z vplivi stroke na naravno okolje in so zmožni izvajati delo skladno z načeli 
trajnostnega razvoja, 

• ustrezno shranjujejo surovine in izdelke, 

• pakirajo izdelke ali pridelke, 

• čistijo delovne prostore, orodja, naprave in stroje, 
• sodelujejo pri pripravi obrokov, 

• pridobivajo znanje iz varstva pri delu, 

• razvijajo ekološko zavest, varčnost in osebno odgovornost, 
• razvijajo sposobnosti prilagajanja delovnemu okolju in sodelovanja v kolektivu, 

• zagotovijo kakovost opravljenega dela, 

• znajo sodelovati v skupini ter pisno in ustno komunicirati s sodelavci in drugimi ter pri 

tem uporabljati temeljno strokovno terminologijo.9 

Iz pregleda seznam katalogov znanj je razvidno, da je poudarek izobraževanja na gostinstvu 
(znanja, vezana na pridelavo, predelavo, pripravo in postrežbe hrane) in kmetijstvu. Med 
vsebinami ni tujih jezikov, ekonomije in/ali podjetništva, IKT komunikacij in turističnih 
dejavnosti. Med cilji programa so poudarjene tudi vrednote, ki jih dijaki razvijajo in t.i. 

emocionalno delo oz. kompetence na področju avtonomne in etične drže. Iz analize na ravni 
predmetnikov ne moremo sklepati o dejanski vključenosti naštetih vsebin v izvedbo 

programov, saj bi bila za takšne ugotovitve potrebna podrobna analiza izvedbenih kurikulov in 
učnih izidov, kar pa ni bil predmet te raziskave. 

Srednje poklicno izobraževanje 

V analizo srednješolskih poklicnih programov so bili zajeti programi Gastronomske in hotelske 

storitve, Pek, Slaščičar in Živilec. Skupno je bilo v analizo zajetih 92 nazivov katalogov znanj, 
od tega 33 enot predstavljajo predmeti, kot so matematika, slovenski jezik, športna vzgoja, 
praktično usposabljanje, interesne dejavnosti ter naravoslovje in družboslovje. 59 enot na 4 
programih predstavlja kataloge znanj s predmetno specifičnih področij, ki jih zastopa 
posamični program. Vsebinsko so katalogi znanj usmerjeni predvsem v pripravo in strežbo 
hrane. Vsi programi vsebujejo tuj jezik, dodatno izobraževanja na področju IKT in poslovnega 
komuniciranja pa programi Pek, Slaščičar in Živilec, prav tako poseben predmet Osnove 
podjetništva in prodaje. Program Gastronomske in hotelske storitve vsebuje predmet 
Komuniciranje in poslovanje, ne pa tudi posebej predmeta na področju podjetništva ali po 
drugi strani izrazitejše usmerjenosti v IKT. Navedeni trije programi, Pek, Slaščičar in Živilec za 
razliko od programa Gastronomske in hotelske storitve prav tako vsebujejo predmet 

 
9  
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Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja. Na programu Gastronomske in hotelske 

storitve je več predmetov, vezanih na kreativnost in življenjski slog. 

Glede na cilje navedenih programov je moč zaznati nekatere manjše razlike med že 
izpostavljenim programom Gastronomske in hotelske storitve ter programi Pek, Slaščičar in 
Živilec. Med generičnimi cilji slednjih treh programov velja izpostaviti predvsem 
usposobljenost za načrtovanje, ki mi jo lahko povezovali s predmetom Osnove podjetništva in 
prodaje. Sicer so si cilji vseh treh programov zelo podobni in se razlikujejo le v manjši meri, to 
je v največ 2 ciljih od 15 navedenih. Program Gastronomske in hotelske storitve z vidika ciljev 
precej odstopa od ostalih omenjenih treh, prav tako predmetnik tega programa. Iz ciljev je 

razvidna usmerjenost v komunikacijo v več (vsaj 2) tujih jezikih, ki pa iz katalogov znanj ni 
razvidna. Med cilji je poudarjeno širše poznavanje turistične stroke, usposobljenost na 
načrtovanje in vodenje turistične dejavnosti ter tudi spretnost pri uporabi IKT, o čemer pa iz 
dostopnih predmetnikov ni razvidno oz. ni mogoče sklepati o usmerjenosti programa na te 
vsebine. Nobeden izmed programov ne vsebuje specifično turističnega predmeta oz. med 
vsemi učnimi enotami je le eden predmet, ki ima besedo »turizem« oz. »turistični« v nazivu; 
to je Eko turizem na programu Gastronomske in hotelske storitve. Z vidika sklopov dejavnosti 

v turizmu, ki smo jih opredelili v začetku naše raziskave, je torej zastopan predvsem sektor 
gostinstva (F&B), medtem ko drugih vsebin (agencijsko poslovanje, turistične destinacije in 
doživetja), niti s področja hotelirstva, ki je izpostavljeno v imenu, ni zaznati na tej ravni. 
Izpostaviti velja tudi, da kljub temu, da imajo 3 od 4 v analizo vključenih programov vsebovan 

predmet Varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja, se trajnost med cilji analiziranih 

programov ne pojavlja. 

Med navedenimi programi ima le program Živilec opredeljene kompetence celotnega 
izobraževalnega programa (kompetence, ki jih dijak doseže ob zaključku programa). 

Srednje strokovno izobraževanje 

V analizo srednjega strokovnega izobraževanja sta bila zajeta dva programa, Gastronomija in 
turizem ter Živilsko-prehranski tehnik, kar predstavlja skupno 64 enot oz. katalogov znanj. 

Glede na to, da je eden od programov že poimenovan »turizem«, je pričakovano, da se na tem 
programu pojavlja več turistično-specifičnih vsebin. Med drugim je na programu Gastronomija 
in turizem zavedenih skupno 22 strokovnih modulov, med katerimi je 6 takšnih, ki v nazivu 

nosijo besedo »turizem« ali »turistični« (Osnove gostinstva in turizma, Turistično spremljanje 
in vodenje, Svetovanje in prodaja turističnih proizvodov Obdelava turističnih informacij, 
Organizacija turističnih storitev, Turistično destinacijski menedžment). Z razširjenem 
vrednotenja turistično-specifičnih vsebin, lahko identificiramo na obeh tem programih še 
dodatne kataloge znanj, ki jih lahko opredelimo kot ožje specifične za turizem: Hotelska in 
receptorska dela, Animacija, Dopolnilne dejavnosti v hotelu, Naravna in kulturna dediščina, 
Kulinarika in vina v Sloveniji in v svetu ter Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač. Skupno 
ti predmeti predstavljajo nekaj več kot tretjino vseh vsebin na programu. Ostali katalogi znanj 
predstavljajo splošne predmete, ki jih je vključno z dvema tujima jezikoma 13 ter strokovne 
kataloge znanj, vezane predvsem na pripravo in strežbo jedi. Program Živilsko-prehranski 

tehnik je izrazito usmerjen v predelavo hrane in kakovost ter varnost živil. Program je definiran 
kot širše področje turizma ravno zaradi svoje usmerjenosti v prehrano in gastronomijo, ki 
predstavljata eno ključnih od 5 dejavnosti v turizmu, kot smo jih identificirali na začetku te 
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raziskave. Program vsebuje predmet Trajnostni razvoj, ki je razviden tudi iz ciljev programa. 

Program Gastronomija in turizem tega predmeta ne vsebuje, niti cilja. 

Z vidika dejavnosti v turizmu so na programu Gastronomija in turizem vključene vsebine z vseh 
sklopov delovanja v turističnem sektorju: hotelirstvo (Hotelska in receptorska dela, Dopolnilne 

dejavnosti v hotelu), gostinstvo (F&B; Priprava rednih obrokov, Priprava izrednih obrokov, 

Strežba rednih obrokov, Strežba izrednih obrokov, Priprava dietnih jedi, Catering, Estetika in 

senzorika, Restavracijsko slaščičarstvo, Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač), agencije 
(Turistično spremljanje in vodenje, Svetovanje in prodaja turističnih proizvodov), destinacij 
(Obdelava turističnih informacij in organizacija turističnih storitev, Turistično destinacijski 
menedžment) in doživetja (Animacija, Naravna in kulturna dediščina, Kulinarika in vino v 
Sloveniji in posvetu). 

Cilji obeh programov so predvsem predmetno-specifično usmerjeni, manj je generičnih ciljev, 
kar vodi k večji raznolikosti ciljev med analiziranima programoma. Podobnih ali enakih ciljev 

skoraj ni, posamezne kompetence pa se seveda pojavljajo v obeh programih, vendar na 

različnih mestih in v različnih povezavah. Cilji obeh programov poudarjajo sposobnost prenosa 
teoretičnega znanja v prakso, sodelovanje v timu ter kritično razmišljanje. Cilji programa 
Gastronomija in turizem segajo tudi na področja, ki jih naša analiza ni zaznala (npr. trženje, 
organizacijska kultura, finančno poslovanje. Cilji obeh programov poudarjajo tudi kompetence 
na področju avtonomije in etične drže posameznika. Med navedenimi cilji je tudi manj takšnih, 
ki se nanašajo na samostojnost in etično držo posameznika oz. cilje, ki se navezujejo na 
emocionalno delo. Program Gastronomija in turizem ima navedene tudi končne kompetence 
programa, ki pa so predvsem generične in bolj izražajo pripravljenost na emocionalno delo. 
Program Živilsko-prehranski tehnik teh kompetenc nima navedenih. 

Poklicno-tehniško izobraževanje 

V slovenskem izobraževalnem sistemu poklicno-tehniško izobraževanje omogoča 
absolventom srednjega poklicnega izobraževanja pridobiti srednjo strokovno izobrazbo, ki je 
enakovredna izobrazbi, pridobljeni po štiriletnih izobraževalnih programih srednjega 
strokovnega izobraževanja. S poklicno maturo končan izobraževalni program poklicno-

tehniškega izobraževanja prav tako omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega 
strokovnega izobraževanja, z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature pa tudi 
v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.10 

Ker so značilnosti in cilji poklicno-tehniškega izobraževanja enaki srednjemu strokovnemu 
izobraževanju, lahko prenesemo ugotovitve iz analize srednjega strokovnega izobraževanja 
glede vsebinske orientacije in povezanosti predmetnikov s cilji programa. 

Višješolsko izobraževanje 

V analizo višješolskih programov na 2. ravni sta bila zajeta programa Velnes ter Gostinstvo in 
turizem, ki imata skupaj 65 učnih enot oz. katalogov znanj. Oba programa zaznamuje velik 
delež praktičnega usposabljanja, kar je tudi namen teh programov. Programa sta umeščena 

 
10 http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/skupne_inf.htm#124 

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/skupne_inf.htm#124
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nekje med srednjim strokovnim izobraževanjem in visokošolskim izobraževanjem in formalno 
spadata v terciarno izobraževanje, kot krajši program.  

Študijska progama vsebujeta veliko strokovnih modulov, ki se nanašata neposredno na 

gostinstvo, hotelirstvo in velneško dejavnost. Med temeljnimi disciplinarnimi vedami so 
najbolj prisotni tuji jeziki, vendar je na programu Gastronomija in turizem jezik bistveno bolj 

poudarjen, saj študenti na programu poslušajo kar 2,7 –krat več kontaktnih ur v tujem jeziku 
kot na programu Velnes. Program Gastronomija in turizem vsebuje 2 predmeta s področja 
ekonomije (Ekonomika podjetja in Ekonomika turizma), znanja s področja pravnih predpisov, 
poslovne informatike in poslovnega komuniciranja, trženja in projektnega menedžmenta. 
Veliko predmetov je posvečenih področju gostinstva in gastronomije (Osnove gastronomije, 
Kuharstvo z organizacijo dela, Strežba z organizacijo dela, Osnove kuharstva, Osnove strežbe, 
Gastronomija, Hrana in pijače, Organizacije gostinskih dogodkov, Barmanstvo, Harmonija 

okusov, Kulinarika za vitalnosti, Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov) ter 
hotelirstva (Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov, poslovanje hotelov in 
turističnih agencij, Osnove hotelskega gospodinjstva, Osnove in menedžment hotelskega 
gospodinjstva, Kultura bivalnega okolja). Program ponuja tudi kar nekaj predmetov, vezanih 

na doživetja v turizmu (Osnove kongresne dejavnosti, Tehnični standardi v kongresnem 
turizmu, Organizacija kongresov, Wellness turizem), izpostavljeno je tudi poslovanje 

turističnih agencij. Progam ne vsebuje katalogov znanj, vezanih na turistično vodenje. Prav 
tako na tej ravni ni zaznati izobraževanja za destinacijski menedžment in trajnostni razvoj. V 
programu ni posebnega kataloga znanj za področje informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij oz. digitalnega komuniciranja in medkulturnega komuniciranja, prav tako ne na 

področju naravne dediščine. Katalogi znanj v veliki meri podpirajo cilje in predmetno-

specifične kompetence samega programa, ki so usmerjeni predvsem v gostinsko in hotelirsko 
dejavnost ter organizacijo dogodkov. Med specifičnimi kompetencami izstopa vrednotenje 
prostora in kakovosti turističnega območja, ki je na tej ravni ne moremo povezati s konkretnim 

katalogom znanj. Med generičnimi kompetencami je velik poudarek na podjetništvo in 
samostojnost, manj je poudarka na emocionalnem delu. 

Progam Velnes skozi kataloge znanj izkazuje orientacijo predvsem na področje zdravja 
(Osnove zdravega prehranjevanja, Kulinarika za vitalnost, Osnove gibanja in športne 
aktivnosti) in lepote (Principi lepote in telesne nege ter higiene, Stilno svetovanje in pravila 

vedenja) ter vsebinami, ki so vezane na koncept velnesa (Menedžment stresa in metode 
sproščanja, Čustvena inteligenca in osebnostni razvoj, Športna animacija in osebno 
trenerstvo). Med splošnimi moduli je velik poudarek na ekonomiki in podjetništvu, posebej na 
poslovanju in trženju velneških proizvodov ter upravljanja in poslovanja velneške dejavnosti 
oz. centrov. Od ostalih področij delovanja v turizmu je izpostavljen katalog znanj, ki se nanašan 
na turizem in destinacijski menedžment. Program sicer ne vsebuje drugih vsebin, ki bi posegale 
na področje poslovanja turističnih agencij, hotelirstva, gostinstva oz. F&B, destinacijskega 

menedžmenta in le delno na področje doživetij (velneška doživetja, športna animacija). 
Program ne vsebuje katalogov znanj s področja naravne in kulturne dediščine, medkulturnega 
komuniciranja, digitalnega komuniciranja oz. splošno širša povezana znanja s področja 
turizma. Katalogi znanj v temelju podpirajo cilje in kompetence zastavljenega programa. 

Nekatere kompetence so opredeljene na visoki zahtevnostni ravni, kot je npr. uporaba 

znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov ali načrtovanje izvajanja funkcij 
destinacijskega menedžmenta, čeprav na tej ravni ni zaznati poglobljene zastopanosti vsebin 
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v katalogih znanj. Nadaljnja analiza učnih izidov bo lahko odgovorila na to vprašanje. Med cilji 
je zaznati poudarek na obvladovanju stresa in skrbi zase, kar je skladno tudi z vsebinami, ki jih 

opazujemo med katalogi znanj na programu in s konceptom programa. 

Glede na to, da govorimo o programih, ki spadata v terciarno izobraževanje, lahko 
ovrednotimo prisotnost nekaterih temeljnih vsebin glede na opredeljena temeljna znanja za 

področje turizma. Na obeh programih je zaznati predvsem primanjkljaj na področju 
družboslovja in humanistike oz. znanja, vezana na socialne veščine (sociologija, psihologija, 
komunikologija; zgodovina, umetnost, etnologija in antropologija). Bolj pa so prisotna znanja 

s področja poslovanja, menedžmenta in marketinga. V razmeroma skromnem obsegu so 
prisotna tudi specifična turistična znanja o turistični dejavnosti, turističnih produktih, 
destinacijskem menedžmentu, različnih tipih in konceptih turizma. 

Visokošolski strokovni študijski programi 

Visokošolski strokovni študijski programi predstavljajo največjo posamično skupino 
analiziranih programov. V našo analizo jih je zajetih 9 in imajo skupaj 396 učnih enot oz. učnih 
načrtov. Dva od teh programov nosita splošni naziv, to je Turizem, ostali že z imeni nakazujejo 
ožje vsebinske usmeritve: Menedžment turističnih destinacij, Menedžment turističnih 
podjetij, Mediacija v turizmu, Hotelirstvo in turizem, Zdravstveni turizem ter Poslovanje in 

upravljanje v turizmu. 

V nadaljevanju podajamo grob pregled vsebin na visokošolskih strokovnih študijskih 
programih, podrobnejši pregled pa bo prinesla nadaljnja, to je 3. raven analize na osnovi učnih 
izidov posameznih učnih načrtov. 

Visokošolske strokovne študijske programe v primerjavi z univerzitetnimi programi 
opredeljuje predvsem prisotnost praktičnega usposabljanja, ki je z najmanj 1 enoto vključeno 
v vsak program in večji poudarek na poznavanju gospodarstva in tudi strokovnega dela.  

Izmed 396 učnih enot na programih jih lahko 283 oz. kar 72 odstotkov opredelimo kot takšne, 
ki izvirajo iz drugih disciplinskih področij in sooblikujejo polje turističnega znanja in turističnega 
izobraževanja. 109 učnih enot na teh programih smo prepoznali kot specifična znanja na 
področju turizma. Turizem predstavlja interdisciplinarno polje znanja, zato je velik vpliv drugih 

disciplin tudi pričakovan. Posamično so med učnimi enotami najbolj zastopani tuji jeziki, ki 
predstavljajo kar 68 enot oz. 17 % vseh učnih enot na visokošolskih strokovnih študijskih 
programih oz. četrtino vseh temeljnih enot. Med tujimi jeziki so navedeni angleški, nemški in 
italijanski jezik ter na enem programu izjemoma tudi ruski jezik. Drugi posamezni največji sklop 

predstavljajo učne enote s področja ekonomije in poslovanja turističnih organizacij. V tem 
sklopu se poleg splošne ekonomike pojavljajo vsebine kot računovodstvo, poslovne finance, 
e-poslovanje, podjetništvo, nabavno poslovanje idr. V naši analizi smo zaznali skupno 42 

takšnih učnih enot. Nadaljnjih 22 učnih enot smo prepoznali kot enote, vezane na področje 
marketinga. Tu so zajeti predmeti s področja trženja in marketinških raziskav, e-trženja, 
marketinških strategij in vedenja potrošnikov. 29 enot se nanaša na različne učne enote s 
področja menedžmenta, med njimi največ enot na področju človeških virov oz. ravnanja z 
ljudmi pri delu, projektnega menedžmenta, strateškega menedžmenta, menedžmenta 
inovacij in znanja, menedžmenta stresa, pa tudi menedžmenta organizacij. Pomembno so 

zastopane tudi vsebine na področju prava (8). Naštete učne enote, ki se nanašajo na 
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ekonomski in upravljavski vidik turizma (učne enote s področja ekonomije, poslovanja, 
menedžmenta, marketinga in prava), predstavljajo četrtino vseh vsebin, ki sestavljajo 

visokošolske strokovne študijske programe na področju turizma in tako tudi največji sklop 
vsebin na teh študijskih programih. Nadaljnji velik delež torej pripada učnim enotam, vezanim 
na komuniciranje (tuji jeziki in 16 učnih enot s področja poslovne in medkulturne komunikacije 
in retorike), ki tako predstavljajo petino vseh vsebin na analiziranih študijskih programih. Poleg 
metodoloških učnih enot, ki so zastopane na vseh obravnavanih študijskih programih, so 
pomemben sestavni del učne enote s področja etnologije. To so predmeti, vezani na kulturno 
dediščino ali posamezne elemente dediščine (gastronomija, enologija, muzeji, tehniška 
dediščina). Družboslovne vsebine, kot sta sociologija in psihologija, so zastopane v 10 enotah. 
Geografija kot še eno temeljno disciplinarno področje je prisotna na 3 študijskih programih, 
zgodovina, antropologija, agronomija in logistika pa po enkrat. Med drugimi enotami, ki niso 

izpostavljene kot temeljni disciplinarni viri za študije turizma, so zastopane še učne enote s 
področja informatike, IKT in informacijskih sistemov, varovanja in urejanja prostora (narave), 
kreativnosti, inovativnosti, kakovosti, varnosti in zdravstva. 

Tabela 8.5: Število enot po posameznih temeljnih področjih na VS programih 

Področje Število enot 

Delež znotraj 
temeljnih področij 

Antropologija 1 < 1 

Logistika 1 <1 

Zgodovina 1 <1 

Agronomija 1 <1 

Pravo 8 3 

Geografija 3 1 

Okoljske študije 3 1 

Sociologija 4 1,5 

Psihologija 6 2 

Metodologija 9 3 

Ekonomija 13 4,5 

Etnologija 13 4,5 

Komunikologija 16 5,5 

Marketing 22 8 

Menedžment 29 10 

Podjetništvo/ poslovne vede 29 10 

DRUGO - VSE 56 20 

DRUGO – Diplom. In prakt. 

seminarji (18) (6) 

DRUGO (IKT, informacijski 

sistemi, informatika) (11) (4) 

DRUGO (zdravstvo) (7) (2,5) 

TUJ – za vse tuje jezike 68 24 

SKUPAJ: 283 100 

Specifične turistične vsebine predstavljajo 109 oz. nekoliko več kot četrtino vseh učnih enot 
na analiziranih programih. 38 učnih enot se osredotoča predvsem na posamezne vrste turizma 
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in turistične produkte, kot so različna doživetja, ekoturizem, zdravstveni turizem, 

gastronomski turizem, pohodništvo in kolesarstvo, poslovni turizem in kongresni turizem, 
velnes in zdraviliški turizem. Ostale učne enote obravnavajo temeljna teoretična in 
konceptualna področja znotraj turizma, kot so teorije turizma, trajnostni turizem, 

menedžment turističnih destinacij, turistične agencije in turistično vodenje, menedžment 
prireditev, potovalna dejavnost, hotelirstvo in gostinstvo. 

Tabela 8.6: Število enot po posameznih specifičnih področjih na VS programih 

Področje Število enot 

Delež znotraj 
specifičnih 
področij 

Vrste turizma in turistični 
produkti 38 35 

gostinstvo 6 5,5 

hotelirstvo 15 14 

Menedžment prireditev 8 7 

Potovalna dejavnost 5 4,5 

Trajnostni turizem 8 7 

Trendi v turizmu 3 3 

Turistična destinacija 10 9 

Turistične agencije 3 3 

Turistično vodenje 3 3 

Turizem (teorija, osnove) 8 7 

Drugo (nerazporejeno 2 2 

SKUPAJ: 109 100 

Iz analize lahko ugotovimo, da so vsebine, ki so pogosto zastopane med analiziranimi učnimi 
enotami, relativno enakomerno porazdeljene. Posamezne vsebine, ki so zastopane v manjšem 
deležu so pojavljajo le po enkrat na posamezni učni progam, kar pomeni, da med programi ni 

velikih vsebinskih razlik. V največji meri e razlike kažejo v ponudbi učnih enot s področja 
različnih nišnih oblik turizma.  

Če gledamo posamezne skupine oz. sklope znanj, kot smo jih predstavili, lahko ugotovimo, da 
imata programa dveh zasebnih fakultet (FKPV in DOBA) največji delež ekonomskih in 
upravljavskih učnih enot glede na celotno ponudbo učnih enot (37 % in 45 % vseh enot). 
Največji delež enot, vezanih na komuniciranje, vključno s tujimi jeziki, ima program FTŠ UP 
Mediacija v turizmu. Največji delež turistično specifičnih učnih enot pa imata programa FTŠ UP 
Menedžment turističnih destinacij (34 %) in Hotelirstvo VŠHT (37 %). Ti trije sklopi znanj na 
skoraj vseh programih predstavljajo najmanj 73,5 % vseh učnih enot, razen pri programu 

Turizem FT UM (64,5 %) in Dediščinski in kulinarični turizem na Erudio (56 %). Oba programa 
imata veliko različnih učnih enot, ki so zastopane posamično in zato ne spadajo v nobenega 
od večjih sklopov. Program Dediščinski in kulinarični turizem pa ima še velik poudarek na 

gostinski dejavnosti oz. učnih enotah, povezanih s sektorjem F&B. 

Univerzitetni visokošolski študijski programi 
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V našo analizo so zajeti 3 univerzitetni študijski programi, ki imajo skupaj 123 učnih enot oz. 
učnih načrtov (pri čemer se učne enote z nazivom »izbirni predmet« ne štejejo kot učne enote, 
štejejo pa se izbirni predmeti kot takšni). Dva od teh programov nosita splošni naziv, to je 
Turizem, tretji z imenom nakazuje na ožjo vsebinsko usmeritev, t.j. »Kulturni turizem«. 

V nadaljevanju podajamo grob pregled vsebin na univerzitetnih študijskih programih, 
podrobnejši pregled pa bo prinesla nadaljnja, to je 3. raven analize na osnovi učnih izidov 
posameznih učnih načrtov. 

Izmed 123 učnih enot na programih jih lahko 93 oz. 76 odstotkov (na VS: 72 odstotkov) 

opredelimo kot takšne, ki izvirajo iz drugih disciplinskih področij. Višji odstotek je razumljiv, 
saj bi naj univerzitetni programi nudili širše polje znanj. 30 učnih enot na univerzitetnih 
programih smo prepoznali kot specifična znanja na področju turizma.  

Čeprav bi naj univerzitetnimi programi pokrivali bolj teoretične vsebine, pa vsi trije programi 
vsebujejo eno enoto, namenjeno praktičnemu usposabljanju.  

Tabela 8.7:Število enot po posameznih temeljnih področjih na UN programu 

Področje Število Delež 

Logistika 1 1% 

Sociologija 1 1% 

Antropologija 1 1% 

Pravo 2 2% 

Okoljske študije 2 2% 

Psihologija 3 3% 

Geografija 3 3% 

Ekonomija 4 4% 

Metodologija 4 4% 

Menedžment 6 6% 

Marketing 6 6% 

Komunikologija 7 8% 

Etnologija 7 8% 

Podjetništvo/ poslovne vede 10 11% 

TUJ – za vse tuje jezike 18 19% 

Drugo 18 19% 

SKUPAJ: 93 100% 

Posamično so med učnimi enotami najbolj zastopani tuji jeziki, ki predstavljajo kar 18 enot oz. 
19 % vseh učnih enot na visokošolskih strokovnih študijskih programih. Med tujimi jeziki so 
navedeni trije: angleški, nemški in italijanski jezik.  

Isto velik sklop (N=18) predstavljajo učne enote z drugih področij. Med temi enotami, ki niso 

izpostavljene kot temeljni disciplinarni viri za študije turizma, so zastopane učne enote s 
področja kakovosti, varnosti, umetnosti in designa, informatike, kreativnosti in inovativnosti. 

Tretji največji sklop (N=10) predstavljajo predmeti s področja podjetništva in poslovnih ved. V 
tem sklopu se poleg splošne ekonomike pojavljajo vsebine kot računovodstvo, poslovne 
finance, e-poslovanje, podjetništvo, nabavno poslovanje, pridobivanje EU-sredstev idr.  
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Sledita področji etnologije (N=7 / 8 %), kjer so enote, vezane na kulturno dediščino ali 
posamezne elemente dediščine (gastronomija, enologija, muzeji), in komunikologije (N=7 / 8 

%); pri slednji se pojavljajo enote komunikologija, trženjsko komuniciranje in 
komuniciranje/retorika. 

Nadaljnjih 6 učnih enot smo prepoznali kot enote, vezane na področje marketinga. Tu so zajeti 
predmeti s področja trženja in marketinških raziskav, digitalnega trženja ter promocije. 

S področja menedžmenta je prav tako identificiranih 6 enot oz. 6 %, največ s področja 
človeških virov, menedžmenta organizacij in športnih prireditev. 

Metodoloških enot je 4 oz. 16 %. 

Nadaljnjih 4 enot se nanaša na ekonomski in upravljavski vidik turizma (učne enote s področja 
ekonomije, financiranje, kalkulacije).  

Področji ekonomije in podjetništva tako skupaj predstavljata 15 % vseh enot in skupaj tvorita 
drugo največjo skupino za tujimi jeziki. 

Družboslovne vsebine, kot sta sociologija in psihologija, so zastopane v 4 enotah. Geografija 

kot še eno temeljno disciplinarno področje je prisotna na 3 študijskih programih. 

Dvakrat se pojavlja pravo, po enkrat pa logistika in antropologija.  

Specifične turistične vsebine predstavljajo 30 oz. slabo četrtino vseh učnih enot na analiziranih 
univerzitetnih programih. 16 učnih enot se osredotoča predvsem na posamezne vrste turizma 
in turistične produkte, kot so različna tematski turizem, turistične atrakcije, zdravstveni 
turizem, gastronomski turizem, poslovni in kongresni turizem, velnes in zdraviliški turizem oz. 
vezano na posamezne ciljne skupine.  

Ostale učne enote obravnavajo temeljna teoretična in konceptualna področja znotraj turizma, 
kot so teorije turizma, trajnostni turizem, menedžment turističnih destinacij, turistične 
agencije in turistično vodenje, menedžment prireditev, potovalna dejavnost, e-turizem, 

hotelirstvo in gostinstvo. 

Iz analize lahko ugotovimo, da so vsebine, ki so pogosto zastopane med analiziranimi učnimi 
enotami, relativno enakomerno porazdeljene. Posamezne vsebine, ki so zastopane v manjšem 
deležu so pojavljajo le po enkrat na posamezni učni progam, kar pomeni, da med programi ni 
velikih vsebinskih razlik. V največji meri se razlike kažejo v ponudbi učnih enot s področja 
različnih nišnih oblik turizma.  

Če gledamo posamezne skupine oz. sklope znanj, kot smo jih predstavili, lahko ugotovimo, da 
ima program Turizem FT UM ima 39 učnih enot, od tega 30 (77 %) temeljih enot in 9 turistično-

specifičnih. Od temeljnih prevladujejo jeziki (7 / 18 %), druge enote (6 / 15 %), etnologija (3 / 

8 %), ter podjetništvo, komunikologija in marketing s po dvema enotama (3x 5 %). Ostale 
enote so posamične. 
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Program Kulturni turizem FTŠ UP ima 40 enot, od tega 33 (83 %) temeljnih enot in 7 turistično-

specifičnih. Med temeljnimi prevladujejo tuji jeziki (7 / 18 %), druge enote (6 / 15 %), sledijo 

podjetništvo, komunikologija in etnologija s po tremi enotami (3x 8 %) ter ekonomija, 
management in metodologija s po dvema enotama (3x 5 %). Posamično se pojavljajo še enote 

s področja psihologije, antropologije, geografije, marketinga in okoljskih študij. 

Program turizem FTŠ UP ima 42 enot, od tega 30 (71 %) temeljnih enot in 12 turistično-

specifičnih. Med temeljnimi prevladujejo druge enote (6 / 14 %), podjetništvo (5 / 12 %), tuji 

jeziki (4 / 10 %) ter management in marketing vsak s po tremi enotami (2x 7 %). Komunikologija 

in metodologija imata dve enoti (2x 5 %), ostale enote so zastopane posamezno (psihologija, 

pravo, etnologija, ekologija, geografija). 

Razlike med programi so minimalne. Še najbolj izstopa, pričakovano, program Kulturni 
turizem, ki ima pretežno usmerjenost na etnologijo in komunikologijo, ob hkratnem 
precejšnjem deležu poslovnih/ekonomskih/upravljavskih ved. 

Prav tako opažamo majhno razliko med univerzitetnimi in visokošolskimi strokovnimi 
programi. 

Magistrski študijski programi 

V našo analizo so zajeti 4 magistrski študijski programi, ki imajo skupaj 109 učnih enot oz. učnih 
načrtov. V analizi nismo upoštevali učni enoti z nazivom »izbirni predmet« ne, štejejo pa se 

izbirni predmeti kot takšni). Trije od teh programov nosijo splošni naziv, to je Turizem, četrti z 
imenom nakazuje na ožjo vsebinsko usmeritev, t.j. »Dediščinski turizem«. Slednji se izvaja 
skupaj s Fakulteto za humanistične študije UP. 

V nadaljevanju podajamo grob pregled vsebin na magistrskih študijskih programih, 
podrobnejši pregled pa bo prinesla nadaljnja, to je 3. raven analize na osnovi učnih izidov 
posameznih učnih načrtov. 

Izmed 109 učnih enot na programih jih lahko 85 oz. 78 odstotkov (na VS: 72 %, UNI: 75 %) 

opredelimo kot takšne, ki izvirajo iz drugih disciplinskih področij. Višji odstotek je razumljiv, 
saj bi naj magistrski programi nudili bolj teoretična in raziskovalno usmerjena znanja. 24 učnih 
enot na magistrskih programih smo prepoznali kot specifična znanja na področju turizma.  

Čeprav naj bi magistrski programi pokrivali bolj teoretične vsebine, pa vendarle 2 od 4 
programov (Turizem FT UM in Dediščinski turizem FTŠ UP) vsebujejo eno enoto (FT) oz. 2 enoti 
(FTŠ), namenjeni praktičnemu usposabljanju oz. praktikumu. Tudi to kaže na izjemno poklicno 
in uporabno usmeritev turističnih študijev, kar ugotavljajo tudi mednarodne študije, 
predstavljene v uvodu. Prav tako se na ta način potrjuje močan neoliberalen pogled na 

turistične študije. 

Tabela 8.8: Število enot po posameznih temeljnih področjih na magistrskih programih 

Področje Število enot Delež 

Pravo 1 1% 

Antropologija 1 1% 
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Psihologija 2 2% 

Politologija 2 2% 

Zgodovina 2 2% 

Ekonomija 3 4% 

Marketing 3 4% 

Komunikologija 4 5% 

Sociologija 6 7% 

Okoljske študije 7 8% 

Metodologija 7 8% 

TUJ – za vse tuje jezike 7 8% 

Podjetništvo/ poslovne vede 8 9% 

DRUGO 9 11% 

Etnologija 10 12% 

Menedžment 13 15% 

SKUPAJ: 85 100% 

Posamično so med učnimi enotami najbolj zastopane enote s področja menedžmenta, ki 
predstavljajo 13 enot oz. 15 % vseh učnih enot na magistrskih študijskih programih. S tem se 
kaže usmerjenost vseh magistrskih programov k »upravljanju«, torej usposabljanju študentov 
za višje oz. vodstvene, menedžerske funkcije. 

Sledi področje etnologije z 10 enotami (12 %), kar je na prvi pogled presenetljivo, vendar 
podrobnejši pregled pokaže, da je temu področju namenjen en cel magistrski študijski 
program (Dediščinski turizem FTŠ). 

Tretja najbolj zastopana skupina so drugi predmeti (N=9, 11%), kjer so enote, namenjene 

pisanju magistrske naloge ter enote s področja kakovosti, avtentičnosti, ustvarjalnosti in 
varnosti. 

Četrta skupina so enote s področja podjetništva (N=8, 9%). V tem sklopu se pojavljajo vsebine 

kot so računovodstvo, projektiranje, podjetništvo, korporativno upravljanje, idr.  

Sledi skupina tujih jezikov (N=7, 8%), kjer so navedeni trije: angleški, nemški in italijanski jezik.  

Šesta skupina so skupina metodoloških predmetov (N=7, 8%), ki večinoma obsegajo 
raziskovalne metode. 

Okoljske študije (N=7, 8%) predstavljajo učne enote s področja podeželja, regionalizma, 
sonaravnosti in prostorskega planiranja.  

Sledijo sklopi sociologije (N=6, 7%), komunikologije (4 / 5%), marketinga (3 / 4%), ekonomije 

(3 / 4%), zgodovine (2 / 2%), politologije (2 / 2%), psihologije (2 / 2 %), antropologije (1 / 1%) 

in prava (1 / 1%). Ti sklopi skupaj predstavljajo manj kot 30 % vseh enot. 

Specifične turistične vsebine predstavljajo 24 oz. slabo četrtino vseh učnih enot na analiziranih 
magistrskih programih. 17 učnih enot se osredotoča predvsem na posamezne vrste turizma in 
turistične produkte, kot so poslovni turizem, športni turizem, verski turizem oz. vezano na 
posamezne ciljne skupine.  
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Ostale učne enote obravnavajo temeljna teoretična in konceptualna področja znotraj turizma, 
kot so turistični diskurz, trajnostni turizem ter različni menedžmentski vidiki turizma. 

Iz analize lahko ugotovimo, da so vsebine, ki so pogosto zastopane med analiziranimi učnimi 
enotami, relativno enakomerno porazdeljene med študijske programe. Tudi pri magistrskih 
študijskih programih ugotavljamo, da med programi ni velikih vsebinskih razlik. V največji meri 
se razlike kažejo v ponudbi dodatnih učnih enot oz. celo v ponudbi dodatnega specializiranega 

študijskega programa.  

Program zasebne fakultete (FKPV) ima v 17 enotah največji delež podjetništva (4 enote, 23 %), 
managementa (2 enoti, 11 %) in metodologij (2 enoti, 11 %). Ostale kategorije so zastopane s 

po eno enoto (zgodovina, komunikologija, marketing, okoljske študije, pravo, drugo). 
Turistično-specifične enote predstavljajo 3 enote oz. 18 % programa. Tudi pri magistrskem 
študijskem programu te fakultete – podobno kot pri univerzitetnem – ugotavljamo, da 

prevladujejo enote s širšega področja ekonomije. 

Magistrski program Turizem FT UM ima 32 učnih enot, od tega 24 (75 %) temeljih enot in 8 
(25 %) turistično-specifičnih. Od temeljnih prevladujejo jeziki in management (vsak po 4 / 13 
%), sledijo etnologija in druge enote (vsak po 3 / 9 %), ter po dve etnološki in metodološki 
enoti (2x 6 %). Ostale enote so posamične. 

Magistrski program Dediščinski turizem FTŠ UP ima 30 enot, od tega 24 (80 %) temeljnih enot 
in 6 turistično-specifičnih. Med temeljnimi prevladuje etnologija (7 / 23 %), jeziki (3 / 10 %), 
sledijo menedžment, komunikologija, okoljske študije in druge s po dvema enotama (4x 7 %). 
Posamično se pojavljajo še enote s področja sociologije, marketinga, metodologije, zgodovine, 

ekonomije in antropologije. 

Splošni magistrski program turizem FTŠ UP ima 30 enot, od tega 24 (80 %) temeljnih enot in 6 
turistično-specifičnih. Med temeljnimi prevladujejo menedžment (5 / 17 %) in sociologija (4 / 
13 %). S po tremi enotami sledijo podjetništvo, okoljske študije in drugo (3x 10 %). 
Metodološke učne enote obsegata dve enoti (7 %), psihologija in marketing sta zastopana s 

po eno enoto. 

Glavna značilnost vseh programov je usmerjenost v menedžment, tudi specifičnega programa 

dediščinski turizem. Sicer obstajajo razlike na poudarkih, tako je program FKPV usmerjen v 
ekonomijo, FT UM v turistične predmete in jezike, FTŠ pa v sociološke vidike turizma. 

Doktorski študijski programi 

V našo analizo je zajet edini doktorski študijski program na področju turizma v Sloveniji 
»Inovativni turizem«, ki ga izvaja FTŠ UP. Ima skupaj 33 učnih enot oz. učnih načrtov.  

Izmed teh 33 učnih enot na programih jih lahko 85 oz. 78 odstotkov (na VS: 72 %, UNI: 75 %) 
opredelimo kot takšne, ki izvirajo iz drugih disciplinskih področij. Višji odstotek je razumljiv, 
saj so doktorski študijski programi v temelju teoretično in znanstveno-raziskovalno usmerjeni 

študiju.. Predhodne študije (Rangus in Brumen 2016) sicer kažejo, da se doktorske naloge na 
področju turizma opravljajo tudi na drugih disciplinskih področjih, kar kaže na relativno 
mladost in neuveljavljenost znanstvene discipline, kar je značilno za stanje tako v Sloveniji kot 
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drugje po svetu. Omenjena študija sicer tudi izpostavlja potrebo po razvoju te znanosti glede 
na sicer uspešnost slovenskih raziskovalcev na tem področju in tudi nenazadnje glede na 
gospodarski pomen panoge, ki prinaša tudi mnoge potrebe po znanstveni obravnavi. 

Tabela 8.9: Število enot po posameznih temeljnih področjih na doktorskem programu 

Področje Število enot Delež 

Sociologija 1 3% 

Psihologija 1 3% 

Antropologija 1 3% 

Komunikologija 1 3% 

Marketing 1 3% 

Kineziologija 1 3% 

Ekonomija 2 6% 

Podjetništvo/ poslovne vede 2 6% 

Etnologija 2 6% 

Okoljske študije 3 9% 

Menedžment 6 18% 

Metodologija 6 18% 

DRUGO 6 18% 

Skupaj: 33 100% 

Pričakovano precejšnji delež enot predstavljajo metodološki predmeti (6 / 18 %), predmeti s 
področja menedžmenta (6/ 18 %) in drugi predmeti, kot so inovativnost, avtentičnost, 
kakovost, varnost, strategije in kreativnost (6 / 18 %). 

Sledijo okoljske študije (3 / 9 %), ter s po dvema enotama zastopani etnologija (6 %), 

podjetništvo (6 %) in Ekonomija (6%). Ostala področja so zastopana s po eno enoto. 

Podobno kot pri univerzitetnih in magistrskih študijskih programih se tudi na doktorskem 
študiju kaže usmerjenost k »upravljanju«, torej usposabljanju študentov za višje oz. 
vodstvene, menedžerske funkcije, ob hkratnem obvladovanju metodologij raziskovanja. Ta 
rezultat ni nepričakovan; skupaj je širše področje poslovanja (menedžment, podjetništvo, 
ekonomija) zastopano z 10 enotami oz. slabo tretjino vseh. 

Specifične turistične vsebine predstavljajo 3 oz. 9 % vseh učnih enot. Te se osredotočajo na 
nišna znanja (kulinarika, film in literatura, destinacije) in hkrati nakazujejo možnost 
specializacij posameznih doktorandov v njihovih doktorskih disertacijah.  

Doktorski program glede na enote sledi izobraževalni vertikali in ne izstopa posebej glede na 
posamezne vsebine; iste vsebine, ki se pojavljajo na nižjih stopnjah, se pojavljajo tudi na 
najvišji stopnji, pri čemer je pričakovano delež metodoloških enot višji.  

3. Raven analize 

Na 3. ravni analize smo analizirali učne izide posameznih učnih enot na posameznem 
izobraževalnem programu na terciarni ravni izobraževanja, t. j. višješolske, visokošolske 
strokovne, univerzitetne, magistrske in doktorske študije programe na področju turizma, ki na 
koncu pridobijo naziv, vezan na področje turizma in so nam bili dostopni. 
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V analizo na učnih izidov na terciarni ravni smo tako vključili naslednje študijske programe: 

Tabela 8.10: Študijski programi, zajeti v 3. ravne analize 

 Naziv študijskega programa Izvajalec 

1 Velnes (VIŠ) Različne višje šole po Sloveniji 
2 Gostinstvo in turizem (VIŠ) Različne višje šole po Sloveniji 
3 Turizem (UN) Fakulteta za turistične študije UP 

4 Kulturni turizem (UN) Fakulteta za turistične študije UP 

5 Management turističnih destinacij (VŠ) Fakulteta za turistične študije UP 

6 Management turističnih podjetij (VŠ) Fakulteta za turistične študije UP 

7 Mediacija v turizmu (VŠ) Fakulteta za turistične študije UP 

8 Turizem (MAG) Fakulteta za turistične študije UP 

9 

Dediščinski turizem (MAG) 

Fakulteta za turistične študije UP in 
Fakulteta za humanistične študije 

10 Inovativni turizem (DR) Fakulteta za turistične študije UP 

11 Turizem (VŠ) Fakulteta za turizem UM 

12 Turizem (UN)  Fakulteta za turizem UM 

13 Turizem (MAG) Fakulteta za turizem UM 

14 

Turizem (VŠ) 
Fakulteta za komercialne in poslovne 

vede 

15 

Turizem (MAG) 

Fakulteta za komercialne in poslovne 

vede 

16 Dediščinski in kulinarični turizem (VŠ) ERUDIO Visokošolsko središče 

VIŠ – višješolski program 

VŠ – visokošolski strokovni študijski program 

UN – visokošolski univerzitetni študijski program 

MAG – magistrski študijski program 

DR – doktorski študijski program 

Skladno z zastavljeno kodirno knjigo, ki smo jo predstavili v začetku tega poglavja, smo 
analizirali posamezne učne izide po posameznih učnih načrtih za učno enoto po programu. 

Kjer podatki niso bili na voljo prosto na spletu (npr. kot za VIŠ programe ), smo institucije 
izvajalke zaprosili za dostop do učnih načrtov njihovih študijskih programov.11 V obravnavo 

smo tako vključili 2 višješolska študijska programa in 14 visokošolskih študijskih programov na 

vseh stopnjah. 

 
11 Kot smo omenili v začetku, so nekatere institucije zavrnile dostop do podatkov iz razloga varovanja zasebnega 
gospodarskega interesa. Ker smo za dostop do podatkov zaprosili tudi Nacionalno agencijo za kakovost v visokem 

šolstvu NAKVIS, ki podeljuje akreditacije javno veljavnim izobraževalnim programom v RS, postopki glede 
dostopa do podatkov potekajo med NAKVIS in posameznimi institucijami. V analizo smo zajeli nam dostopne 

podatke v avgustu 2019. 
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V pripravljeno prazno bazo podatkov smo vnašali posamezne učne izide in sicer grozdeno po 
študijskem programu in učni enoti. Vse učne načrte smo pred vnosom natisnili in vsak 
zaporedni učni izid oštevilčili z isto številko na natisnjenih kopijah in v elektronski bazi. Z 

enakim oštevilčevanjem smo zagotovili sledljivost podatkov. Kot učni izid smo razumeli izjavo, 
ki izraža znanje, spretnost in kompetenco, standardizirano na določeni kvalifikacijski ravni, 
izraženo z aktivnim glagolom (npr. študent razlikuje pravice stvarnega prava). Učni izidi so na 
obrazcu za učne načrte običajno zavedeni v kategoriji »Predvideni študijski rezultati«. Različni 
visokošolski zavodi in izvajalci so uporabljali različne prakse pri zapisu učnih izidov. Na 

nekaterih učnih načrtih ni bilo izraženih predvidenih učnih izidov oz. rezultatov, pač pa samo 
cilji predmeta, ki so bili zapisani kot učni izidi. V tem besedilu in tej analizi z izrazom učni izid 

skupno opredeljujemo izjave, ki smo jih pod različnimi kategorijami zaznali kot učni izid. V 
večini primerov so izraženi z alinejami ali v posameznih ločenih povedih. Pojavljajo se tudi 
zapisani v vezani besedi, včasih razdeljeni v več kategorij (npr. specifični, generični). V takšnih 
primerih smo zapise razbili na posamezne stavke z aktivnimi glagolom, ki smiselno tvorijo 

celoto v obliki enega izida. Vsakemu učnemu izidu smo nadalje pripisali naslednje kategorije 
lastnosti: primarni in sklop znanj, ki jih izraža učni izid, generičnost oz. specifičnost učnega 
izida, povezanost s področjem delovanja v turizmu ter domeno učnega izida skladno z 
Bloomovo taksonomijo. Pri tem nas je predvsem zanimalo, ali lahko posameznemu učnemu 
izidu pripišemo pripadnost v kognitivno (npr. študent identificira vire ogrožanja, ki posebej 

vplivajo na turizem) afektivno (študent je zavezan profesionalni etiki, ki je še posebej 
pomembna pri delu s starejšimi in ostarelimi) ali psihomotorično domeno (študent obvlada 
ustrezne načine jezikovnega odzivanja).  

V drugi fazi smo na podlagi zbranih predmetnikov in raziskav v turizmu identificirali ključne 
besede, ki so nam pomagale kategorizirati vsebine po posameznih učnih izidih. Takšna analiza 
nam omogoča vpogled na same vsebine in povezovanje vsebin med posameznimi enotami. S 
pomočjo ključnih besed lahko tako v bazi zavedenih učnih izidov ugotavljamo prisotnost 
določenih znanj, spretnosti in kompetenc.  

Z našo analizo smo identificirali 52 ključnih besed za višješolska študijska programa, 138 za vse 
študijske programe in še 16 dodatnih, ki jih bomo iskali na vseh izobraževalnih programih, ki 
so zajeti v našo analizo.  

Analizo smo opravljali ročno in s pomočjo vgrajenih funkcij Microsoft Office Excel orodja. V 
bazo podatkov smo kot kategorije vnesli ključne besede, kar nam je omogočilo grupiranje 

učnih izidov glede na prisotnost ključne besede v programu. Uporaba kategorij nam je 
omogočala ročno izločanje tistih učnih izidov, ki vsebujejo ključno besedo, a v konkretnem 
izidu ni bila uporabljena z namenom, kot je bilo predvideno v seznamu ključnih besed (primer 
uporabe ključne besede »vrednot«, ki je koren besede vrednota, hkrati pa tudi besede 
»vrednotenje« - le-to se nanaša na npr. finančno ovrednotenje ali vrednotenje naravnih virov 
za turistični potencial in ni povezavo z želenim pomenom, ki se navezuje na osebne vrednote). 

Rezultati analize 

V bazo smo vnesli skupno 9601 učnih izidov višješolskih in visokošolskih študijskih programov. 
Tabela 2.10 kaže zajem učnih izidov glede na vrsto študijskega programa po posameznih 
sklopih znanj. Gre za kvantitativni prikaz, ki sam po sebi sicer ne pove ničesar o vsebini 
programov, vseeno pa lahko spoznamo nekaj zanimivih podatkov. Najprej velja poudariti, da 
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število zajetih učnih načrtov na 2. ravni analize in število zajetih učnih izidov po posameznih 

učnih enotah (t.j. učnih načrtih za učno enoto) ni povsod enako. Enote analize na 2. ravni so 
predstavljali predmeti na posameznih programih, ki smo jih črpali iz veljavnih predmetnikov. 
Zaradi lažje dostopnosti je bilo v analizo izobraževalnih programov na 2. ravni zajetih več 
programov kot na 3. ravni. Predmetniki študijskih programov so v večini javno dostopni na 
spletni strani izvajalcev, zato smo v analizo lahko zajeli več enot. Pri vnašanju učnih načrtov v 
bazo podatkov pa smo ugotovili še, da ponekod nismo dobili vseh učnih načrtov, ki so 
zabeleženi v predmetnikih in zato na 3. ravni analize niso vključeni. Poleg omenjenih 

dejavnikov je na obseg baze vplivalo tudi dejstvo, da nekateri učni načrti sploh niso imeli 
izraženih pričakovanih rezultatov oz. učnih izidov.  

Čeprav ni pravila, ki bi določalo obseg ali razmerje med posameznimi kategorijami učnih izidov 
(UI), nam poskus kvantitativnega vrednotenja učnih izidov izriše sliko razmerij med učnimi izidi 
predvsem med posameznimi ravnmi izobraževalnih programov. Kot ugotavljajo Shepard 

(2008), Skubic Ermenc, Biloslavo in Mikulec (2015), je analiza učnih izidov izjemno zahtevna, 
pa tudi razvrščanje po taksonomiji je do neke mere arbitrarno. Predstavljen poskus je narejen 
na osnovi kodirnega postopka, ki je opisan v uvodnem delu ter v priloženi kodirni knjigi. Koderji 
so poročali predvsem o težavah pri prepoznavanju učnih izidov v afektivni in psihomotorični 
domeni, zato analiza zagotovo vključuje določeno mero napak pri kodiranju. Upoštevajoč 
morebitne napake, nam predstavljena analiza še vedno lahko služi kot orientacija. 

V analizo na ravni učnih izidov je bilo zajetih 16 študijskih programov s skupno 573 učnimi 
načrti, kot je razvidno iz Tabele 8.11. V teh učnih načrtih smo prepoznali 9601 učnih izidov, ki 
so bili predmet naše analize. Povprečno skupno število učnih izidov (seštevek vseh UI) na 
študijski program je 600, to pa predvsem zaradi velikega števila izraženih učnih izidov med 
višješolskimi študijskimi programi. Kot je razvidno iz tabele, ima vsak od dveh obravnavanih 

programov v posameznih učnih načrtih zabeleženih v povprečju več kot 2000 UI, medtem ko 
se povprečno število UI na visokošolskih programih giblje med 412 in 447 UI. Izjemo 
predstavljajo sicer magistrski študijski programi, ki so tudi krajši in imajo temu primerno manj 
učnih enot in torej tudi pričakovano manj UI. Morda bolj primerljiv podatek je ta, da je 
povprečno število UI na posamezni učni načrt na višješolskih programih 67, pri čemer je pri 
nekaterih ta številka tudi preko 150. Povprečno število UI na visokošolskih programih na vseh 
treh stopnjah se giblje med 10 in 13, kar kaže na nekakšno diskrepanco med višješolskimi 
izobraževalnimi programi in visokošolskimi študijskimi programi. 
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Tabela 8.11: Učni izidi po stopnjah in po študijskih progamih v absolutnih številkah in deležih 

Vrsta

št. 
program

ov

št. učnih 
enot

št. 
izidov 

na ŠP*

št. 
izidov 

na UE**

p.

Kom. posl mendž markt družb metod ded F&B TP dr široko 99 miss

vse 9601 16 573 600 17 1304 1194 1385 550 888 182 404 574 1045 813 958 283 21 6667 1582 1299 53

VIŠ 4075 2 63 2037,5 65 463 578 584 256 347 62 103 512 633 254 283 0 0 2464 988 601 22

1. VŠ 2678 6 272 446,3 10 505 365 448 154 299 32 107 48 263 193 191 71 2 2131 295 249 3

1. UN 1304 3 101 434,6 13 223 145 104 55 113 45 84 14 88 187 93 141 12 1008 132 144 20

2. MAG 1132 4 104 283 11 94 66 155 74 78 28 56 0 34 102 391 54 0 720 167 244 1

3. DR 412 1 33 412 12,5 19 40 94 11 51 15 54 0 27 77 0 17 7 344 0 61 7

* povprečno število izidov na višješolski oz. visokošolskega študijski program
** povprečno število izidov na enoto višješolskega oz. visokošolskega študijskega programa
Primarni sklop znanj: št. enot z označeno kategorijo/ vsi učni izidi na programih

Vrsta

št. 
program

ov

št. učnih 
enot

št. 
izidov 

na ŠP*

št. 
izidov 

na UE**

p.

Kom. posl mendž markt družb metod ded F&B TP dr široko 99 miss

vse 9601 16 573 600 17 13,58% 12,44% 14,43% 5,73% 9,25% 1,90% 4,21% 5,98% 10,88% 8,47% 9,98% 2,95% 0,22% 69,44% 16,48% 13,53% 0,55%

VIŠ 4075 2 63 2037,5 65 11,36% 14,18% 14,33% 6,28% 8,52% 1,52% 2,53% 12,56% 15,53% 6,23% 6,94% 0,00% 0,00% 60,47% 24,25% 14,75% 0,54%

1. VŠ 2678 6 272 446,3 10 18,86% 13,63% 16,73% 5,75% 11,17% 1,19% 4,00% 1,79% 9,82% 7,21% 7,13% 2,65% 0,07% 79,57% 11,02% 9,30% 0,11%

1. UN 1304 3 101 434,6 13 17,10% 11,12% 7,98% 4,22% 8,67% 3,45% 6,44% 1,07% 6,75% 14,34% 7,13% 10,81% 0,92% 77,30% 10,12% 11,04% 1,53%

2. MAG 1132 4 104 283 11 8,30% 5,83% 13,69% 6,54% 6,89% 2,47% 4,95% 0,00% 3,00% 9,01% 34,54% 4,77% 0,00% 63,60% 14,75% 21,55% 0,09%

3. DR 412 1 33 412 12,5 4,61% 9,71% 22,82% 2,67% 12,38% 3,64% 13,11% 0,00% 6,55% 18,69% 0,00% 4,13% 1,70% 83,50% 0,00% 14,81% 1,70%

* povprečno število izidov na višješolski oz. visokošolskega študijski program
** povprečni delež izidov na enoto višješolskega oz. visokošolskega študijskega programa
Primarni sklop znanj: delež enot z označeno kategorijo/ vsi učni izidi na programih

miss

St. Vsi OI Primarni sklop znanj (delež UI v kategoriji znanj na program) Kog Afkt PSihoM miss

St. Vsi OI Primarni sklop znanj (št. UI v kategoriji znanj na program) Kog Afkt PSihoM
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Pričakovano največji delež UI spada v kategorijo kognitivnih znanj, v povprečju kar skoraj 70 

%. Glede na to, da se z višino ravni kvalifikacije vse bolj zmanjšuje poklicna usmerjenost in so 
UI zapisni vse bolj kompleksno in splošno, je porazdelitev deleža kognitivnih UI pričakovana in 
torej narašča z ravnijo izobrazbe. Tako je najnižji delež UI zapisanih v kognitivni domeni zaznati 

na višješolskih programih, to je okrog 60 %, medtem ko je bil na doktorskem študijskem 
programu delež prepoznanih UI v tej domeni kar 83 %. Od pričakovane porazdelitve nekoliko 
odstopajo magistrski študijski programi, kar je verjetno predvsem posledica napake pri 

kategorizaciji UI. Vrednoti iz tega naslova so tako predvsem orientacijske.  

Povprečen delež UI, zapisanih v afektivni domeni, je dobrih 16 %. Tu od povprečja najbolj 
odstopajo višješolski programi, kjer je zabeleženih nekoliko več kot 24 % delež UI v tej domeni. 
Glede na podrobnejši pregled lahko ocenimo, da je večji delež UI v tej domeni kot na ostalih 
programih sicer pričakovan, en del te relativno visoke vrednosti pa gre pripisati tudi napaki pri 
kodiranju. Podobno bi lahko rekli tudi za visok delež psihomotorične domene na magistrskih 
študijskih programih, torej da je predvsem posledica kodiranja oz. nerazumevanja kategorij. 
Vsekakor so ti podatki bolj orientacijski kot trdno utemeljeni. 

Veliko bolj zanimivi in tudi bolj zanesljivi z vidika kodiranja pa so podatki o sklopih znanj, v 

katere so kategorizirani obravnavani učni izidi.  

Na osnovi podatkov, predstavljenih v Tabeli 8.11 lahko ugotovimo, da se nekatere vrednosti 

na 2. ravni in 3. ravni analize razlikujejo, kar smo tudi pričakovali. Namreč na podlagi lastnega 
poznavanja in primarne ročne pilotne analize smo ugotovili, da posamezni učni načrti v zapisih 
UI posegajo tudi na druga področja, ki so izven jedra same učne enote. Npr. učni izidi iz učnega 
načrta za tuj jezik vsebujejo UI, ki posegajo v področje menedžmenta prireditev. Drug primer 
predstavlja učni načrt za predmet, ki ima v nazivu »mednarodno poslovanje«, učni izidi pa 
izražajo bolj sociološko in kulturološko usmeritev. Iz navedenega smo sklepali, da se bodo 

pokazale razlike med prisotnostjo posameznih sklopov znanj na 2. in 3. ravni analize. 

Kot opažanje je na tej točki vsekakor potrebno izpostaviti tudi vidno pomanjkanje znanj o 
pripravi učnih načrtov in UI. Znotraj programov je mogoče opaziti kopiranje oz. ponavljanje 

identičnih učnih izidov pri zelo različnih učnih enotah kot so informatika, logistika, turistična 
podjetja idr. Med izidi se najdejo zapisi, kot so »opraviti študijske obveznosti pri predmetu«, 
»izdelati seminarsko nalogo«, »zmožnost nadaljevati študij«, »pridobitev znanj«, »uporabi 
strokovno literaturo«, »uporabi IKT za iskanje virov«, idr. Pogosto so izraženi zelo splošni ali 
pa celo izključno splošni UI, ki jih je dejansko možno pripisati veš študijskim enotam, kot so 
»sistemski pristop, analitično razmišljanje, poznavanje temeljnih teorij, kritično razmišljanje, 
poznavanje temeljnih konceptov, poznavanje osnovnih pojmov, uporaba teorije v praksi, 

komunikacijske spretnosti, razumevanje izobraževalnih vsebin in tematik, poznavanje 

trendov, sposoben samostojne analize ipd. V okviru aktualnega poteka projekta INVOUP (op.a. 

od leta 2018), v katerem sodelujejo 3 slovenske univerze in samostojni visokošolski zavodi, je 
zaslediti številna izobraževanja in delavnice na temo oblikovanja učnih izidov in učnih načrtov, 
kar je vsekakor zelo dobrodošlo in očitno tudi potrebno. Zagotovo pa velja ne tem mestu 
izpostaviti, da bi bilo smiselno organizirati stalne takšne delavnice oz. vsaj na ravni univerz 
zagotavljati podpro za ustrezno pedagoško izobrazbo visokošolskih učiteljev, ki so tudi avtorji 
učnih načrtov.  
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Če je bilo na ravni učnih enot zaznati predvsem prevladovanje tujih jezikov, je na ravni učnih 
izidov vidno prevladovanje sklopa menedžerskih znanj, v katerem so združeni UI s področja 
menedžmenta človeških virov, projektov, oskrbovalnih verig, institucij, prehrambnih obratov, 
destinacij, kulturne in naravne dediščine – glej Tabela 8.12.) 

Tabela 8.12: Sklopi znanj v okviru analize UI na 3. ravni 

Sklop znanj Vsebine 

Socialne veščine Komuniciranje (jeziki, poslovna komunikacija, promocija, stik z 

gostom, družbena omrežja, digitalno komuniciranje, retorika, 
turistično vodenje, ...) 

Poslovanje Računovodstvo, finance, ekonomika, korporacije, mednarodno 

gospodarstvo, javne finance, pravo, potovalna dejavnost, 

organiziranost turističnih podjetij, logistika, … 

Menedžment Kadrov, virov, manjših/večjih podjetij), destinacij, kulturne in naravne 
dediščine, oskrbovalnih verig, javnih zavodov, kakovost, inovativnosti, 

strategije, projektiranje in investiranje, razvoj podeželja, 
prehrambenih obratov, … 

Marketing marketing, trženje, raziskave turističnih trgov, segmentacija, 
marketing za specifične trge, vedenje potrošnikov… 

Družboslovna 
znanja 

Etika, mreženje, psihologija, sociologija (odnos do gosta, odnos do 
posebnih skupin – gerontologija, odnos med gostom in gostiteljem, 

mediji in kultura, prosti čas), politologija (participacija deležnikov, 
organizacija turizma, moč v turizmu, globalizacija), varnost, 

geografija, … 

Metodologija Metodologija, statistika, analiza podatkov, … 

Dediščina in kultura Kulturna dediščina, gastronomija, enologija, zgodovina, muzeologija, 
… 

Gostinska 

dejavnost 

Prehrambno gostinstvo in nastanitveno gostinstvo, … 

Turistični produkti Športni T, igralniški T, velnes, zeleni T, prireditve, trajnostni T, kulturni 
T, zdravstveni T, … 

Drugo Turistični prostori, informatika, … 

Preširok izid Ni ga mogoče umestiti v noben sklop (sistemsko razmišljanje, 
analitično razmišljanje, …) 

Največji delež takšnih znanj je zaznati prav na doktorskem študiju, kjer smo sicer že na 2. 
stopnji analize zaznali veliko prisotnost takšnih vsebin. Smiselno bi pričakovali velik delež 
takšnih vsebin tudi magistrskem študiju, vendar je celo nižji od povprečne vrednosti deleža 
tega sklopa. Ker je na tem študiju izjemno velik delež enot opredeljen pod kategorijo »drugo«, 
kamor sodijo vsebine, ki so sicer vezane na turizem, vendar jih nekako ne moremo umestiti v 

nobenega od prej naštetih sklopov, smo odgovor na ta relativno nizek delež iskali znotraj 
zabeleženih izidov pod to kategorijo. Podrobnejša analiza je pokazala, da so na teh programih 
prisotne ravno vsebine, ki jih težko umestimo v druge sklope, kot je informacijska podpora, 
prostorski učinki turizma, pomorska antropologija idr. Prav tako so v tej kategoriji pravzaprav 
opredeljeni UI, ki so generičnega značaja in torej široko opredeljeni in tudi prenosljivi med 
disciplinami. Kot smo ugotavljali že v predstavitvi teoretičnih izhodišč, se delež splošnih UI z 
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višino ravni izobrazbe običajno veča, kar je nekako opazno tudi v tem podatku. Daleč najmanjši 
delež teh znanj je zaznati na univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje, kar je zagotovo 
presenetljivo, glede na običajne cilje teh programov, ki naj bi izobraževali za srednje vodstvo 
v turizmu. Tudi ti programi imajo relativno visoke deleže na dveh kategorijah – to je visok delež 
enot, ki ne sodijo v opredeljene sklope in visok delež enot, katerim koderji niso določili 
pomena. Delež enot pod kategorijo »Drugo« lahko pojasnimo s prisotnostjo več teoretičnih 
turističnih vsebin, kot so teorije turizma in turistične paradigme, pa tudi znanja s področja 
informacijskih sistemov. Nekoliko več je na teh programih zaznati še vsebin s področja 
dediščine in metodologije. Oba ta dva rezultat sta pričakovana, saj je eden od treh programov 
usmerjen v kulturni turizem, več prisotnosti metodoloških vsebin pa narekuje že sama narava 
univerzitetnih programov.  

Drugi posamični najpogosteje zastopan sklop so znanja, spretnosti in kompetence s področja 
socialnih veščin, ki združuje tako UI na področju znanja jezikov kot drug UI, vezane na 
komuniciranje. Največji delež takšnih UI najdemo na visokošolskih strokovnih študijskih 
programih, takoj zatem pa na univerzitetnih, najmanj - pričakovano - na doktorskem študiju. 
Komuniciranje v kar najširšem smislu, naj gre za tuje jezike, kot tudi medkulturno 
komuniciranje in digitalno komuniciranje, tudi komuniciranje kot del vodenja in s tem 

doživetij, se pogosto izpostavlja kot eno ključnih znanj in veščin v turizmu. Velik delež teh znanj 
na prvostopenjskih študijskih programih pa izraža tudi odlično pripravljenost teh diplomantov 
za dela v intenzivnem komunikacijskem okolju, seveda tudi večjezičnem.  

Sklop vsebin, vezanih na poslovanje, predstavlja tretji največji delež znotraj analiziranih UI. 
Največji delež učnih izidov, kategoriziranih v ta sklop, imata višješolska študijska programa. 
Takšna usmeritev je opazna tudi že na 2. ravni analize, saj velik delež učnih enot obravnava 

različne vidike poslovanja posameznih sektorjev in organizacij znotraj turizma. Veliko 
prisotnost takšnih vsebin pa pojasnjuje tudi temeljna poklicna in strokovna naravnanost. Oba 
programa od ostalih izstopata še po bistveno višjih deležih UI, vezanih na prehrambno in 

namestitveno gostinstvo ter turistične produkte (predvsem vezane na zdravje in dobro 
počutje), kar pa izhaja tudi že iz njune vsebinske usmeritve, razvidne iz imen programov. Na 
teh programih je zaznati tudi manj UI, ki izražajo vsebine s področja metodologije, pa tudi 
širših (turističnih) znanj. 

Skoraj 11 % vseh analiziranih UI se nanaša na različne turistične produkte oz. turistično 
specifične in produktno usmerjene učne izide. Največji delež je prisoten na višješolskih 
programih, kar je pričakovati, prav tako visok delež na visokošolskih strokovnih študijih. 
Nekoliko presenetljivo visok delež je prisoten tudi na doktorskem študiju, ki očitno znotraj 
svojega predmetnika kar nekaj prostora namenja prav turističnim produktom, kot je športni 
turizem in kulturni turizem. Zelo visok delež vsebin na doktorskem študiju se izkazuje tudi v 
sklopu dediščina in kultura. Precej nižji delež UI v teh kategoriji je zaznan na magistrskem 
študijskem programu. 

Skoraj 10 % vseh analiziranih UI je bilo kategoriziranih kot široko področje, kar v veliki meri 
odraža generično vrednost učnih izidov, največ med njimi na magistrskih študijskih programih, 
kar smo že komentirali. Nekoliko manj, dobrih 9 % UI, je opredeljenih kot družboslovne 

vsebine. Največ UI z družboslovnimi vsebinami je moč najti na doktorskem in visokošolskih 
strokovnih študijskih programih. Ta rezultat je pričakovan za doktorski študij, nekoliko manj 
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pa za visokošolske strokovne študije, ki so po naravni bolj praktično usmerjeni. Nekoliko manj 

izrazit delež teh vsebin je opazen na magistrskih študijskih programih, kar lahko pojasnimo 
predvsem z dvema dejavnikoma: 1. da so magistrski študiji krajši in je nabor potencialnih učnih 
enot bolj omejen; 2. da so na magistrski ravni UI v okviru družboslovnih predmetov opredeljeni 
bolj v smislu generičnih kompetenc, ki so bile v analizi obravnavane kot kategorija »široko«. 

Skoraj 6 % vseh UI smo pripisali kategoriji gostinske dejavnosti, kar gre pripisati predvsem 

skupni analizi z višješolskimi programi. V kolikor iz analize izključimo ta dva programa, je delež 
vsebin s področja prehrambnega in namestitvenega gostinstva komaj dober odstotek. 

Pričakovano so te vsebine prisotne le na 1. stopnji, torej na visokošolskih strokovnih in 
univerzitetnih študijskih programih, vendar v manjšem deležu, kot je bilo razvidno iz analize 
učnih enot, torej na 2. ravni. To lahko pojasnimo predvsem z dejstvom, da je bilo na 3. ravni 
analize zajetih manj študijskih programov, kot smo že pojasnili. Med temi, ki niso bili 

obravnavani na 3. ravni, je program, posebej posvečen hotelirstvu, kar je zagotovo vplivalo na 
delež zaznanih vsebin na 2. ravni. 

Nadaljnji sklop vsebin UI predstavlja marketing, ki v povprečju predstavlja okrog 6 % vseh UI 
na programih. Pričakovano je najmanj takšnih UI zaznati na doktorskem študiju in tudi manj 
od povprečja na univerzitetnih študijih, medtem ko jih je na višješolskih in na magistrskih celo 
nekoliko več. 

Učni izidi s področja dediščine predstavljajo 4 % vseh UI na analiziranih programih. Delež je 
bistveno manjši na višješolskem študiju, kar trikrat pa večji na doktorskem študiju, kar smo že 
komentirali. 

UI na področju metodologije predstavljajo skupno manj kot 2 % vseh UI. Najmanj takšnih UI je 
zaznati na visokošolskih strokovnih programih, največ pa seveda na doktorskem, pri čemer pa 
še vedno predstavljajo le slabe 4 % vseh učnih izidov. Delno so ti relativno nizki deleži povezani 
tudi s tem, da so nekatera metodološka znanja in veščine pravzaprav prenosljive in zato tudi 

pogosto opredeljene kot učni izidi v kategoriji »široko«. 

Analiza učnih izidov po kategorijah znanj je predstavljena v Tabeli 8.13. Hiter pogled na tabelo 

nam pove, kakšni so glavni poudarki programov na posameznih izvajalkah. Najbolj izstopata 
programa zasebne Fakultete za poslovne in komercialne vede, na katerih je zelo opazna 

usmeritev učnih izidov v sklop poslovanja, menedžmenta in marketinga, pa tudi komuniciranja 
(kar izhaja tudi iz ugotovitev na 2. ravni). Programa imata veliko UI s področja financ, investicij 

in menedžmenta prihodkov, poslovanja različnih sektorjev turizma, menedžmenta različnih 
področij in trženja. Ta dva programa imata tudi največji deleže UI v kognitivni domeni, 
praktično kar 90 % in najmanj v afektivni, to je nekoliko manj kot 4 %.  
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Tabela 8.13:Porazdelitev učnih izidov glede na izvajalko programa 

 

 

izvajalka 

pr.

št. 
program

ov

Kom. posl mendž markt družb metod ded F&B TP dr široko 99 miss

vse 5526 14 841 616 801 294 541 120 301 62 412 559 675 283 21 4203 594 698 31

1. FTŠ UP 3125 8 425 296 408 192 255 64 180 15 194 381 553 144 18 2196 422 480 27

2. FT UM 889 3 180 50 72 17 104 35 49 5 46 85 106 139 1 704 105 78 2

3. FKPV 896 2 174 217 230 71 55 13 5 6 45 63 16 0 1 806 35 54 1

4. ERUDIO 616 1 62 53 91 14 127 8 67 36 127 30 0 0 1 497 32 86 1

!!! V analizo nista vključena višješolska programa
Primarni sklop znanj: št. enot z označeno kategorijo/ vsi učni izidi na programih izvajalke

izvajalka 

pr.

št. 
program

ov

Kom. posl mendž markt družb metod ded F&B TP dr široko 99 miss

vse 5526 14 15,22% 11,15% 14,50% 5,32% 9,79% 2,17% 5,45% 1,12% 7,46% 10,12% 12,21% 5,12% 0,38% 76,06% 10,75% 12,63% 0,56%

1. FTŠ UP 56,55% 8 13,60% 9,47% 13,06% 6,14% 8,16% 2,05% 5,76% 0,48% 6,21% 12,19% 17,70% 4,61% 0,58% 70,27% 13,50% 15,36% 0,86%

2. FT UM 16,09% 3 20,25% 5,62% 8,10% 1,91% 11,70% 3,94% 5,51% 0,56% 5,17% 9,56% 11,92% 15,64% 0,11% 79,19% 11,81% 8,77% 0,22%

3. FKPV 16,21% 2 19,42% 24,22% 25,67% 7,92% 6,14% 1,45% 0,56% 0,67% 5,02% 7,03% 1,79% 0,00% 0,11% 89,96% 3,91% 6,03% 0,11%

4. ERUDIO 11,15% 1 10,06% 8,60% 14,77% 2,27% 20,62% 1,30% 10,88% 5,84% 20,62% 4,87% 0,00% 0,00% 0,16% 80,68% 5,19% 13,96% 0,16%

!!! V analizo nista vključena višješolska programa
Primarni sklop znanj: št. enot z označeno kategorijo/ vsi učni izidi na programih izvajalke

miss

St. Vsi OI Primarni sklop znanj (delež UI v kategoriji znanj na program) Kog Afkt PSihoM miss

St. Vsi OI Primarni sklop znanj (št. UI v kategoriji  znanj na program) Kog Afkt PSihoM
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Drug program, ki ga izvaja zasebna institucija in je bil zajet v analizo, ima največje deleže UI v 
kategorijah dediščine, gostinstva ter turističnih produktov, kar je prav tako pričakovano glede 
na vsebinsko usmeritev tega programa, ki je razvidna že iz naslova tega programa, to je 

Dediščinski in kulinarični turizem.  

Med turističnimi produkti so izpostavljeni predvsem vsebine na področju urbanega turizma in 
umetnosti, rekreacije na podeželju, pohodniškega in kolesarskega turizma, pustolovščine in 
doživetja divjine. Ta program ima tudi sicer nadpovprečno visok delež UI v psihomotorični 
domeni, ki izražajo predvsem komunikacijske spretnosti, zmožnost uporabe tehnologij in 
mehanizmov za interpretacijo kulturne dediščine ter tudi priprave jedi. 

Fakulteta za turistične študije UP, ki izvaja daleč največ študijskih programov na področju 
turizma in tudi edina na vseh treh stopnjah, ima najvišje deleže glede na druge izvajalke v 
kategorijah »drugo« in »široki UI«. To je vidno predvsem zaradi tega, ker ima fakulteta na 

svojih študijskih programih, predvsem na doktorskem, vsebine, ki niso zajete v prej 
opredeljenih sklopih (avtentično in valorizacija avtentičnosti, znanja s področja informatike in 
pomorske antropologije, turistični prostori idr). Predvsem na višjih stopnjah študija je tudi 
visok delež UI opredeljen kot prenosljiva znanja, kar pojasnjuje tudi visok delež znanj v 
kategoriji »široko«. Programi imajo tudi največji delež UI v afektivni domeni in psihomotorični 
domeni 

Študijski programi Fakultete za turizem UM so usmerjeni predvsem v področje komuniciranja 
in družboslovje (Sociologija turizma, psihologija porabnikov, gerontologija, politologija), 
programi pa imajo tudi največji delež UI na področju metodologije. Opazen je tudi zelo visok 
delež znanj v kategoriji, ki ji koderji niso znali pripisati sklopa znanj. Po podrobnem pregledu 

ugotovimo, da gre predvsem za UI, ki so pisani zelo široko, kot prenosljiva znanja, in bi jih bilo 
velik del smiselno pripisati kategoriji »široko«. 

Iz predstavljene Tabele 8.13 so vidne tudi nekatere razlike med zasebnimi programi in 

programi javnih fakultet. Obe javni fakulteti imata na svojih programih precej višji delež UI v 
afektivni domeni oz. UI, ki se navezujejo na emocionalno delo. Prav tako imata obe fakulteti 

bistveno večji delež UI, ki izražajo širše znanje (generično znanje, drugo znanje – vezano na 

turizem). Obe javni fakulteti imata tudi več UI na področju metodologije. Zasebni fakulteti 
izražata zelo jasno usmerjenost svojih programov v poslovno plat turizma oz. v produkte na 

področju dediščine in kulinarike, ter manj širših znanj tako na področju stroke kot splošno. 

Ključne besede  

V fazi analize UI s pomočjo ključnih besed smo ključne besede najprej razdelili med splošne 
ključne besede in besede, ki posebej označujejo znanja, vezana na področja dejavnosti v 
turizmu. Pri tem smo ugotovili, da ključne besede, ki so bile izdelane za študijske programe, 
vsebinsko pokrivajo tudi višješolske študijske programe, zato prilagamo skupno analizo. 
Posamezne ključne besede lahko spadajo v več področij, zato so v posameznih primerih 
predstavljene ločeno, z ustreznimi deskriptorji. Ključne besede so prikazane po skupinah in z 
deskriptorji. 
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Tabela 8.14: Ključne besede v študijskih programih po področjih dejavnosti 

  DDT 

KLJUČNE BESEDE 

KL
JU

ČN
E 

BE
SE

DE
 

ustvar ustvarjalnost 

festival festivalski turizem 

wellness   

kongres kongresni turizem, K dejavnost 

etnol etnologija, etnološka dediščina 

ekoturizem   

ver verske prireditve 

pustolo pustolovski turizem 

akt aktivni turizem 

igra igralniški turizem 

šport športni turizem, menedžment Š, Š in aktivni T, potenical Š 

velnes   

produkt turistični produkt 
dizajn   

rekrea rekreacija 

pohod   

izkus izkustvo; izkustveno 

temat tematski turizem 

avtentič avtentičnost v turizemu, valorizacija A, dediščina in A 

koles kolesarski turize 

doživ doživljanje narave 

ekol ekološki turizem 

prired prireditve, M prireditev, verske prireditve, športne P 

atrak tur. atrakcije 

navt navtični turizem 

litera literarni turizem 

spec turizem specifičnih ciljnih skupin 

kreat kreativno razmišljanje 

zabav zabaviščni 
muze muzeji, muzeologija 

umetn umetnost in turizem, urbani turizem in U 

navt navtični turizem 

litera literarni turizem 

narav naravne vrednote, interpretacija N, doživljanje N 

dedišč 

dediščina v muzejih, kulturna dediščina, marketing dediščine, upravljanje z dediščino, 
interpretacija dediščine, tehniška dediščina, naravna dediščina, menedžment (management) 
dediščine 

tehn tehniška dediščina 

kultur 

kultura, kulturna dediščina, kulturna antropologija, kulturni turizem, kulinarična kultura, 
prehranske kulture, razvoj kulture, doživetje kultur, medijska kultura, kulturni spomeniki, 

popularna kultura, sociologija kulture, trženje kulture, potovalne kulture, gastrokultura, 
menedžment kulturnih prireditev, organizacijska kultura 

urban urbani turizem 

arheo arheološka dediščina 

zdrav 

zdravstveni, zdraviliški t., zdravstvena rehabilitacija, zdravje in gibanje, zdraviliški in spa 
menedžment... 

vino   

 



  

181 

 

  HTL 

KLJUČNE BESEDE 

KL
JU

ČN
E 

BE
SE

DE
 

nastan menedžment nastanitve, nastanitveni obrati 

hotel 

hotelirstvo, M. hotelov, organizacija in procesi v H, upravljanje H, poročanje in računovodstvo v 
H, 

 

  TA 

KLJUČNE BESEDE 

KL
JU

ČN
E 

BE
SE

DE
 

poto potovanja, potovalna dejavnost, potovalne kulture, menedžment P 

vodenj  turistično vodenje, vodenje skupin 

 

  DMO 

KLJUČNE BESEDE 

KL
JU

ČN
E 

BE
SE

DE
 

parti participativno upravljanje 

družb družboslovni vidiki, družbeno odgovorni turizem 

trajnost trajnostni razvoj, trajnostni turizem, trajnostni in družbeno odgovorni T, 
global globalizacija 

strat strategije v T, strateški razvoj, strateški menedžment 
regi regionalni razvoj, regionalno planiranje 

invest investiranje v turizmu 

poli politični vidiki turizma 

mrež mreženje, socialne mreže, globalne mreže, turistične mreže 

sodelo čezmejno sodelovanje 

EU pridobivanje sredstev EU 

podežel razvoj podeželja 

logist logistika 

resurs turistični resursi 
odgov odgovorni turizem 

zelen zeleni turizem 

prostor prostorski učinki, upravljanje s prostorom, prostorsko planiranje, urejanje prostorja 

korpor korporativno upravljanje 

narav varovanje narave, sonaravni razvoj 

zaščit zaščitene narodne posebnosti 

 

  F&B 

KLJUČNE BESEDE 

KL
JU

Č
N

E
 eno enologija, enogastronomija 

gostin gostinstvo, poslovanje v G, trženje v G, gost v središču, gostoljubje 
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  F&B 

KLJUČNE BESEDE 

kuli kulinarika, kulinarično 

gastro gastronomija, enogastronomija, gastrokultura, gastronomski turizem 

kuh kuharstvo 

prehra prehrambeni obrati, procesi v prehrani 

diet dietetika 

Ključne besede smo razdelili v tri skupine. V prvi skupini so prikazane ključne besede po 
področjih delovanja znotraj turizma in kažejo na prisotnost teh znanj, spretnosti in kompetenc 
med učnimi izidi in učnimi enotami. V drugi skupini so predstavljene ključne besede, ki 
predstavljajo znanja, spretnosti in kompetence, ki smo jih identificirali kot potrebna za vsa 

področja delovanja oz. so zelo ozko usmerjena in nimajo prav posebnega mesta znotraj 
posameznih področij dejavnosti (npr. Biologija in Kmetijstvo). Tretjo skupino sestavljajo 
ključne besede, ki predstavljajo znanja, spretnosti in kompetence, ki so bile posebej 

izpostavljene v fokusnih skupinah in v okviru anketiranja zaposlenih. 

Slika 8.1: Ključne besede 

 

Analiza kaže precej veliko prisotnost znanj, vezanih na posamezna turistična doživetja in 
posamezne turistične produkte. Iz tabele 8.14 je razvidna velika raznolikost ponujenih 

produktov, manj pa je prisotnih zanj s področja oblikovanja in preoblikovanja doživetij, skupno 
le 8 učnih izidov v okviru 3 enot na 3 različnih študijskih programih in tudi različnih izvajalkah. 
Relativno velika je tudi prisotnost znanj, ki jih lahko pripišemo področju upravljanja z 
destinacijami. To področje, kot tudi vsa ostala, zahteva še veliko drugih znanj, spretnosti in 
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kompetenc, ki jih lahko vidimo v Tabeli 8.15. Na tretjem mestu po zastopanosti so znanja s 

področja gostinstva, vezana tudi na kulinariko in gastronomijo. Velik delež učnih enot in izidov, 
ki kažejo na znanja, spretnosti in kompetence, specifične za sektor gostinstva, je vsebovanih v 
različnih učnih enotah s področja menedžmenta in organizacije. To še posebej velja za 
področje hotelirstva, ki je v tabeli zastopano samo z dvema ključnima besedama in tudi za 
agencije. Veliko znanj, vezanih na poslovanje prav v teh dveh področjih, se skriva v okviru 
ključnih besed za kakovost, menedžment, organizacijo, poslovanje idr. 

Tabela 8.15 kaže nabor ključnih besed, ki združujejo učne izide, ki jih torej smatramo kot 
skupna znanja, spretnosti in kompetence za vsa področja delovanja v turizmu. Iskanje teh 
ključnih besed med učnimi izidi vrne navedene učne enote. Deleže prisotnosti učnih izidov po 
posameznih sklopih znanj smo predstavili že zgoraj. 

Tabela 8.15: Splošne ključne besede 

SPLOŠNE KLJUČNE BESEDE 

KL
JU

ČN
E 

BE
SE

DE
 

kakovost 

kakovost v turizmu, management (menedžment) kakovosti, upravljanje kakovosti, kakovost 
hrane in pijače, kakovost in odličnost 

manag 

krizni M, M inoviranja, M kakovosti, M nastanitvenih obratov, M oskrbovalnih verig, M 

prehrambenih obratov, M prostega časa, osebni M, strateški M 

organ organizacija in procesi v hotelirstvu, organizacijska kultura 

podjet 

podjetništvo, spletno podjetništvo, podjetniška kultura, podjetništvo v pop. Kulturi, 
raziskovanje P, spletno podjetništvo, turistična P 

človešk človeški viri, človeški kapital, človeški potenciali, menedžment človeških virov 

znan upravljanje znanja; znanstveno pisanje 

franc francoski jezik, francoščina 

biolo Biologija 

market marketing dediščine, marketing v turizmu, raziskave v marketingu 

geograf Turistična geografija 

računovod računovodstvo 

pogaj veščine pogajanj 
potrošni vedenje P 

kmet kmetovanje 

varnost varnost v turizmu, varnost in turizem 

soci sociologija, socialne 

diskurz turistični diskurz 

antropo antropologija turizma 

trž 

trženje, trženjska kultura,e-trženje, trženjsko komuniciranje, trženje storitev, trženjske 
raziskave 

kalk kalkulacije v turizmu 

komuni komunikologija, komuniciranje 

informa 

informatika, informacijski sistemi, informacijska podpora, informacijsko-komunikacijske 

tehnologije 

tret turizem v tretjem življenjskem obdobju 

fizio fiziologija 

Natura   

kultur 

kultura, kulturna dediščina, kulturna antropologija, kulturni turizem, kulinarična kultura, 
prehranske kulture, razvoj kulture, doživetje kultur, medijska kultura, kulturni spomeniki, 
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SPLOŠNE KLJUČNE BESEDE 

popularna kultura, sociologija kulture, trženje kulture, potovalne kulture, gastrokultura, 

menedžment kulturnih prireditev, organizacijska kultura 

rekrea rekreacija 

protokol   

metod metodologija, metodološka izhodišča, kvalitativne M, kvantitativna M 

bonton   

čas prosti čas 

zgodov 

zgodovina turizma, zgodovina okolja in krajine, ekonomska zgodovina, kulturna zgodovina, 

Zgodovina Evrope 

promo promocija 

anatom anatomija 

kapital intelektualni, človeški 
pomor pomorska antropologija 

stres menedžment stresa 

paradigm paradigme v turizmu, sonaravna paradigma 

kripto Kriptovalute 

angleš angleški jezik, angleščina, v angleškem jeziku 

finan finance, financiranje in poslovodenje, financiranje storitev 

italij italijanski jezik, italijanščina 

posl poslovanje (e-poslovanje, poslovanje in finance) 

azij turizem in potovalne kulture Azije 

ekonom ekonomika 

uspeš merjenje uspešnosti 
rus ruski jezik 

nemš nemški jezik, nemščina 

pop popularna kultura 

tehn  tehnologije 

vodenj projektno vodenje, osebno vodenje, organizacijsko vodenje, poslovodenje 

menedžm 

M arheološke dediščine, prireditev, M športa, zdraviliški M, prihodkovni M, M destinacij, M 
kakovosti, M hotela, M potovanj, mednarodni M 

odnos upravljanje odnosov s kupci 

projekt projektno vodenje, projektiranje, menedžment P 

prav 

pravo v turizmu, upravljanje in vodenje, upravni vidiki, pravne podlage, pravni predpisi, pravni 

vidiki 

sistem turistični sistemi, informacijski S, poslovni S, zdravstveni sistem 

psiho psihologija in etika, psihologija porabnikov, P vidiki 

bole bolezni 

uvod Uvod v turizem 

gib gibanje 

oskrb oskrbovalne verige 

trend trendi v turizmu 

stat statistika 

splet spletno podjetništvo 



  

185 

 

SPLOŠNE KLJUČNE BESEDE 

uprav upravljanje odnosov; participativno upravljanje 

blockchain  blockhain tehnologije 

retori retorika za tur. delavce 

medi medijska kultura; mediatizacija 

 

Tabela 8.16: Posebej izpostavljene ključne besede glede na ugotovitve iz fokusnih skupin in 
anketiranja 

POSEBEJ IZPOSTAVLJENO 

  

število pojavljanj od 
skupno 9601 UI 

zaznanih na terciarnih 

izobraževalnih 
programih 

KL
JU

ČN
E 

BE
SE

DE
 

digit digitalno  4 

E- e-turizem, e-poslovanje 50 

inov 

inovativnost v turizmu, menedžment inoviranje, zgodovina inovacij, 
marketinške I 90 

kreat kreativno razmišljanje 45 

Pošten Poštenost 1 

Odgovor Odgovornost 42 

Konflikt Konflikt, konflikten, konfliktno 32 

Prilag Prilagodljivost, prilagodljiv, prilagajati se 5 

Vztraj Vztrajnost, vztrajen 0 

Profesional Profesionalnost, profesionalni standardi 24 

Segment segmentacija 17 

Kriti Kritično razmišljanje 221 

Reflek Refleksija, reflektirati 31 

Emocio Emocionalno, emocije 0 

čustv čustveno 14 

Učenj Učenje, vseživljenjsko učenje 17 

Aktual Aktualna situacija, aktualni trendi, aktualna ponudba.. 58 

Strast Imeti strast do dela, biti strasten do dela 0 

Zakono zakonodaja, zakonodajni 25 

Vrednot Vrednote, vrednota, 4 

Ključne besede, predstavljene v Tabeli 8.16, predstavljajo znanja, spretnosti in veščine, ki so 
bili izstavljeni v fokusnih skupinah in v analizi anketnih vprašalnikov. Digitalna znanja se med 
najpogostejšimi omenjajo kot tista, ki so nujno potrebna že danes in se to potrebo napoveduje 
tudi v prihodnosti. Kljub temu je med vsemi 16 programi, vključenimi v analizo (vključno z 
višješolskimi), med 9601 analiziranimi učnimi izidi moč najti le 4, ki vključujejo to besedo. 
Nekoliko več je rezultatov, ki vrnejo izid na povpraševanje s predpono »e-», vendar se v večini 
nanašajo na e-poslovanje in e-pošto. 90 UI od 9601 oz. manj ko 1 % vseh učnih izidov vsebuje 



  

186 

 

besedo »inovativno« oz. njeno izpeljanko. Izpeljanke iz besede »kreat« smo našli pri 45 učnih 
izidih. 

V analiziranih učnih izidih ni moč najti besed kot so vztrajnost, emocionalno (emocionalen), 

strast in gostoljubje, iskanje besede »pošten« vrne 1 rezultat s povezavo na pošten dogovor. 
Učnih izidov, ki vključujejo besedo »odgovor«, je 42, izidov z besedo »konflikt pa 32. Učni izidi 
z besedo »odgovor« se nanašajo na odgovorno vedenje in ravnanje z materialom, pa tudi 
komunikacijo (kot priprava npr. pisnega odgovora na povpraševanje). Učni izidi, ki vključujejo 
besedo konflikt, se nanašajo razumevanje, razreševanje, obvladovanje in spopadanje s 
konflikti. 5 učnih izidov se nanaša na sposobnost prilagajanja različnih situacijam, pa tudi 
priložnostim in trendom. Poizvedovanje za besedo »profesional« vrne učne izide, ki izražajo 
zavezanost profesionalni etiki, razvoj profesionalne drže in profesionalnemu pristopu k stroki. 

Poizvedovanje za besedo »segmentacija« vrne učne izide, ki izražajo poznavanje, izdelavo, 
primerjavo itd. segmentov v turizmu.   

Največ zadetkov med posebej izpostavljenimi ključnimi besedami je bilo na iskanje po ukazu 
»kriti«, pri čemer se večina dobljenih učnih izidov nanaša na kritično razmišljanje, vrednotenje, 
presojo oz. analizo in refleksijo tako teoretičnih izhodišč kot posameznih ozkih segmentov 
delovanja v turizmu. Iskanje pod ključno besedo »reflek« vrne rezultate, ki izražajo zmožnost 
refleksije na posamezne teorije in koncepte, aktualna stanja, lastne zmožnosti in izvedbe.  

Iskanje pod ključno besedo »emocio« ni dalo rezultatov, zato smo iskali tudi pod ključno 
besedo »čustven« in dobili rezultate, ki izražajo vzpostavljanje in ohranjanje čustvene 
stabilnosti, reinterpretacijo čustvenih odzivov ter obvladovanje čustvene pismenosti. Takšnih 
izidov je med 9601 le 14.  

Iskanje pod ključno besedo »učenj« vrne 17 različnih rezultatov, ki se nanašajo na zmožnost 
samostojnega učenja in izkustvenega učenja na različnih področjih. Iskanje pod besedo 
»aktual« daje skupno 58 izidov in med njimi 17 različnih, ki izražajo poznavanje aktualnih 
trendov in odprtih vprašanj na področju stroke oz. posameznega predmetnega področja. 
Poizvedovanje za besedo »zakono« da 25 rezultatov na področju poznavanja zakonodaje 
Republike Slovenije, EU, posameznega ožjega področja in sledenja zakonodaji.  

Iskanje pod ključno besedo »vrednot« vrne sicer skupno 293 rezultatov, vendar se samo 4 med 
njimi nanašajo na vrednote in sicer na poznavanje pomena vrednot v človeškem življenju, 
vrednot v medkulturnih odnosih ter vrednot v kontekstu interakcij lastne kulture. Ključni 
besedi »etik/etič« vrneta skupno 92 rezultatov, ki se nanašajo predvsem na razvoj 
profesionalne etike, poznavanje poklicnih načel in etike turizma, sposobnost etičnega 
delovanja in strokovnega vključevanja v turizmu ter razvijati etično refleksijo.  

Pregled prisotnosti ključnih besed, ki izražajo znanja, spretnosti in kompetence, ki so bile 
posebej izražene v okviru fokusnih skupin in tudi anketnega vprašalnika kaže, da z izjemo 
kritičnega razmišljanja, etike in inovativnosti, vse ostale prisotne v manj kot 90 primerih od 
9601 obravnavanih učnih izidov. Nekaterih, ki bi jih zagotovo morali smatrati kot ključne, pa 
med učnimi izidi praktično ni. Glede na to, da sektor turizma enačimo z gostoljubnostjo in da 
se ponekod celo angl. izraz »hospitality« prevaja z »gostoljubje«, je nenavadno, da niti eden 

učni izid na terciarni ravni ne vsebuje te besede ali izpeljanke iz te besede. Prav tako ni prisotne 

besede »strast«, čeprav se ravno pomanjkanje strasti, torej veselja in ljubezni do tega dela, 
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pogosto navaja kot največji manko mladih generacij, zaposlenih v turizmu. Čeprav gre pri 
turizmu za izrazito storitveno dejavnost, je prisotnost učnih izidov, ki bi izražali znanja in 
kompetence na področju emocionalnega dela, izjemno skromna, kar pa je zagotovo povezano 
tudi z že v uvodu predstavljenimi izzivi samega visokega šolstva in sploh poučevanja vrednot 
oz. učnih izidov v afektivni domeni na univerzah. 

Zahtevnost v učnih izidih 

Skladno z našo kodirno knjigo smo v analizi učnih izidov posameznim izidom pripisovali tudi 
stopnjo zahtevnosti po Bloomovi taksonomiji, čeprav sam raziskovalni načrt tega ne zahteva. 

Analiza se je izkazala za precej zahtevno. Vidimo lahko nekaj zanimivih informacij, ki nam 

povedo največ o usposobljenosti visokošolskih učiteljev za oblikovanje učnih izidov skladno z 
ravnmi kvalifikacij.  

Slika 8.2: Stopnje védenja v kognitivni domeni po Bloomu 

 

Vir: Kennedy, 2016, str. 27 

Iz taksonomije je razvidno, da bi naj na terciarnem nivoju prevladovali sinteza in vrednotenje 

ter deloma analiza, medtem ko je uporaba, razumevanje in poznavanje namenjeno nižjim 
stopnjam izobraževanja. 

Veliki deleži učnih izidov so namreč zapisani z glagoli, ki izražajo najnižje taksonomske ravni, 
kot je npr. glagol »poznati«, s katerim je zapisanih 2549 oz. 26,5 % vseh učnih izidov na 
terciarni ravni. Nadaljnjih 1138 jih je zapisanih z glagolom »razumeti«, kar predstavlja 

dodatnih 12 %. Skupno je torej kar 38 % učnih izidov zapisanih z uporabo teh dveh besed. Učni 
izidi, zapisani z besedo »uporab« (v glagolski ali samostalniški obliki), predstavljajo dobrih 10 
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% vseh učnih izidov. Uporaba le teh treh korenov pojasni oblikovanje skoraj polovice vseh 
učnih izidov. Polovica učnih izidov se torej nanaša na stopnje, nižje od terciarne. 

Glagol »analizirati« je uporabljen le v primeru 274 učnih izidov oz. v manj kot 3 % primerov, 

glagol »vrednotiti« pa v 216 oz. 2,2 % vseh primerov učnih izidov.  

Na osnovi lastnih izkušenj v raziskovalni skupini in pogovorov z visokošolskimi učitelji 
ugotavljamo, da takšen rezultat analize ne odraža realnega stanja v predavalnicah, kjer si 

visokošolski učitelji prizadevajo za čim bolj poglobljeno, široko in večplastno znanje na vseh 
področjih. Zagotovo pa kaže na težavo s pripravo učnih načrtov in učnih izidov na višjih šolah, 
fakultetah in univerzah. 
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9 SKLEPNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA 

Osrednji namen raziskave je bil s pomočjo turističnega gospodarstva identificirati 
kompetence, ki jih potrebujejo delavci v turizmu. Pri tem smo se osredotočili na dinamiko 
sprememb in identificirali tudi, katere kompetence bodo v prihodnosti pridobivale na pomenu 

in bodo osnova za uspešen in konkurenčen slovenski turizem v skladu s sodobnimi trendi. 
Sočasno smo opravili analizo stanja na celotni izobraževalni vertikali za poklice v slovenskem 
turizmu, s čimer smo lahko opravili analizo vrzeli med dejanskim stanjem in 

pričakovanim/želenim stanjem, kar je tudi osnova za vsa podana priporočila, tako na področju 
izobraževanja, kot tudi usposabljanja in zakonodaje. 

Osrednji namen raziskave smo tako dosegli z doseganjem naslednjih ciljev:  

• Pregled dosedanjega globalnega znanja na področju zahtevanih kompetenc v 
turizmu. 

• Analiza poklicev v turizmu in sistematizacije delovnih mest v Sloveniji.  

• Analiza podatkov o zaposljivosti oseb s turistično izobrazbo: Stanje v Sloveniji. 
• Kvalitativna identifikacija zahtevanih kompetenc med predstavniki slovenskega 

turizma.  

• Kvantitativna identifikacija zahtevanih kompetenc med predstavniki slovenskega 

turizma.  

• Analiza obstoječih izobraževalnih programov na področju turizma.  

Analiza poklicev v turizmu, ki je bila opravljena na osnovi primerjalne študije med različnimi 
viri, ki opredeljujejo posamezne poklice v turizmu in zanje zahtevane kompetence (Standardna 

klasifikacija poklicev, Poklicni standardi, Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 

sistematizacije delovnih mest), je pokazala, da imamo opredeljenih skoraj sto standardnih 

poklicev, vendar pa za vse v Sloveniji nimamo opredeljenih poklicnih standardov oziroma 

priporočljivih kompetenc. Analiza je pokazala tudi, da se sistematizacija delovnih mest v 

turističnih organizacijah le deloma ujema s klasifikacijo poklicev, kar je deloma razumljivo, saj 
gre za strateški akt podjetij, ki ga sistematično urejajo le večja podjetja. 

Pri pripravi raziskave, ugotovitev in predlogov smo razumeli kompetence v smislu sposobnosti 

ali zmožnosti nekaj storiti, torej so kompetence skupek znanj, veščin, osebnostnih lastnosti 
(vrednote, karakterne lastnosti, motiviranost) in drugih lastnosti in spretnosti, ki jih 

posameznik potrebuje za uspešno opravljanje določenega dela oziroma poklica. 

Rezultati pokažejo, da je v procesih zbiranja podatkov za izvedbo raziskave, še posebej pri 
intervjuvanju fokusnih skupin izpostavljeno stališče zaposlovalcev, da kadri v turizmu 
potrebujejo predvsem splošne kompetence ob zaposlitvi in da lahko specifično delovne 
kompetence pridobijo s prakso oziroma opravljanjem konkretnega dela. V Strategiji trajnostne 

rasti slovenskega turizma 2017-2021 (MGRT, 2017) je navedeno, da je težko dobiti kakovosten 
kader 5. stopnje, ker so programi presplošni in ne dajejo pravih kompetenc. Vendar pa je ena 

izmed osrednjih ugotovitev pogovorov s predstavniki turizma to, da so udeleženci govorili 
skoraj izključno o splošnih kompetencah, torej kakšna znanja potrebujemo v turizmu na 
splošno in manj, kakšna specifična znanja potrebuje njihov specifični podsektor. To lahko 
pojasnimo s tem, da so bili udeleženci v veliki meri prepričanja, da se zaposleni specifičnih 
znanj v največji meri priučijo na delovnem mestu. V turizmu tako vsaj na začetku kariere 
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pričakujejo primarno splošna znanja, pri čemer je širina znanj osrednje gonilo nadaljnjega 
razvoja kariere.  

Pomembna je ugotovitev, da respondenti in intervjuvanci raziskave bolje kot temeljne in 

specifične kompetence ločijo kompetence na vidne in nevidne, torej na opazne in skrite 

kompetence. Vidne ali opazne kompetence razumejo kot znanja, veščine in spretnosti, katere 
je mogoče razmeroma enostavno razviti z usposabljanjem in urjenjem v delovnem procesu, 
medtem ko razumejo nevidne oziroma skrite kompetence kot lastnosti, vedenja, vrednote in 

prepričanja, ki jih je težje razvijati v delovnem procesu in potrebujejo za svoj razvoj 
izobraževalni proces. Od izobraževalcev na vseh nivojih pričakujejo prav razvoj skritih, torej 
nevidnih kompetenc, s poudarkom na razvoju osebnih in poklicnih vrednotah. 

Zaposlovalci v turizmu si “idealnega” delavca predstavljajo zaposlenega z lastnostmi, ki mu 
omogočajo uspešno opravljal naloge na določenem mestu. "Idealen za delo" je tisti delavec, 
ki ima natančno tiste lastnosti, ki so prepoznane kot ključne kompetence za delo in bo v 
normalnih delovnih razmerah dosegel pričakovane rezultate. Ugotovitve raziskave kažejo, da 
prej omenjene "idealne lastnosti", zaposlovalci prepoznavajo kot strokovne, socialne in 

osebnostne kompetence. V teoriji se strokovna kompetenca nanaša na poklicno izobrazbo, 
znanje in sposobnosti ter zajema poznavanje metod dela, ki se uporabljajo pri določenem 
delu. Pridobiva se jo v izobraževalnem procesu, ki razvoj poklicnih spretnosti in znanja. 
Rezultati raziskave na drugi strani kažejo, da zaposlovalci razumejo strokovne kompetence, 
kot tisti zbir lastnosti, ki jih lahko zaposleni pridobi skozi proces pripravništva, izkušenj in 
prakse. 

Na drugi strani pa ocenjujejo, da se lahko socialne kompetence, ki so za zaposlovalce v turizmu 

še posebej pomembne, saj gre za storitveno dejavnost, pridobi s seminarji s področja 
komuniciranja in vodenja ter spodbujanjem komunikacije in sodelovanja. Socialne 

kompetence se kažejo na področju besedne in nebesedne komunikacije, na sposobnost 

delovanja v skupini, reševanja konfliktov, sposobnost vodenja, sposobnost komuniciranja v 

tujih jezikih ter, delovanja v različnih kulturah. Učinkovitost in uspešnost podjetij in organizacij 
v turizmu je odvisna tudi od zmožnosti sodelovanja in skupinskega timskega dela, 

pripravljenost na sodelovanje in medsebojno pomoč, pripravljenost na delitev in prenos 
znanja med člani skupine, sposobnost skupnega reševanja problemov, sposobnost motiviranja 

celotnega tima, ustvarjanja ustrezne organizacijske klima, kar pa spada med socialne 

kompetence. Zato poleg strokovnih kompetenc potrebujejo zaposleni v turizmu tudi dobro 

razvite socialne kompetence, torej tiste, ki se nanašajo na ravnanje skupine kot celote. 

Tako smo identificirali osrednje kompetence, kot jih glede na fokusne skupine zahtevajo 

predstavniki slovenskega turizma:  

1) Strast in zavezanost do trdega dela  

- osebna vizija, individualna specializiranost in vztrajnost – medgeneracijsko  

- poklicne vrednote, imeti rad svoj posel kot odgovor na težavnost poklica  
- izkušnje + vztrajnost  
- »živeti za turizem« 

- »delo s srcem« - intrizinčna motivacija z zadovoljstvom dobro opravljenega dela  
- pripadnost organizaciji  

 

2) Široka znanja, ki omogočajo prilagodljivost, s stalno pripravljenostjo na učenje  
- splošno poznavanje turizma, poznavanje celotnega spektra turizma 
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- poznavanje celotnega procesa tudi pri višje izobraženih kadrih 

- pripravljenost na stalno učenje  
- stalno spremljanje novosti 

- povezovanje teorije s prakso – razumevanje širše slike 

 

3) Izredno visoka mera gostoljubja, zmožnosti dela z ljudmi, sodelovanja in 
emocionalne inteligence 

- gostovo zadovoljstvo kot poklicna vrednota 

- čustvena inteligenca  
- osebna urejenost  

- poznavanje drugih kultur  

- retorika in javno nastopanje 

 

4) Večji poudarek na znanju tujih jezikov 

- vsaj dva jezika tekoče 

- medkulturno komuniciranje  

 

5) Digitalna pismenost s poudarkom na zmožnosti vseživljenjskega učenja glede na 
hitre spremembe 

- osnove računalništva (Excel, Word), komunikacija – konkretna praktična znanja  

- osnove oblikovanja 

- PR in prodaja: veščine pisanja na praktičnih primerih  

- osnove statistike  

 

6) Kreativnost in inovativnost pri oblikovanju 5* turističnih produktov 

- inovativnost pri oblikovanju doživetij, ki so avtohtono slovenska  
- butičnost in doživetja – vezano na širino znanj  
- izoblikovati kvaliteto na način dodajanja vrednosti (doseganje višjih cen s hkratnim 

zadovoljstvom gostov – butičnost 5* 

- 5* osebna urejenost  

- 5* doživetja – potrebno doživetje izkušnje  
 

7) Podjetniška znanja: znati prodati boljšo kvaliteto za višjo ceno  
- avtonomno odločanje in prevzemanje odgovornosti 
- samoinicativnost, inovativnost, odgovornost pri delu  

- timsko delo  

- trženje, ekonomska znanja in management 

- promocija + PR + komunikacijske kompetence  

- stalne analize gostov, perspektiva čez oči gosta + raziskovanje  
- prodaja – online in offline  

- rezervacijski sistemi  

Podatki pridobljeni s spletno anketo med zaposlenimi v slovenskem turizmu pokažejo 
podobno sliko. S pomembnim poudarkom, da so sodelujoči ocenili celoten nabor kar 40 
testiranih kompetenc kot zelo pomembne – vse testirane kompetence so dobile povprečno 
oceno na 4,00 na 5-stopenjski lestvici pomembnosti. Najpomembnejša kompetenca, pa je po 

mnenju anketirancev splošna kompetenca profesionalnosti: biti pošten, biti odgovoren 
(srednja vrednost je kar 4,93 na petstopenjski lestvici).  
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Štirideset testiranih kompetenc se s faktorsko analizo porazdeljuje v šest značilnih faktorjev:  

1) Podjetniške kompetence  

2) Osebnostne kompetence 

3) Kompetence osredotočenosti na gosta 

4) Kompetence prilagodljivosti 

5) Strokovne kompetence 

6) Kompetence vodenja 

Za prihodnost zaposleni ocenjujejo, da je najpomembnejša visoka mera gostoljubja, zmožnosti 
dela z ljudmi, sodelovanja in emocionalne inteligence (3,68). Najvišjo oceno pomembnosti 
znanja tujega jezika pričakovano prejme angleški jezik, sledita nemški jezik in italijanski jezik, 

kar je preslikava obiska gostov v Sloveniji.  

Rezultat analize študijskih programov v vertikali izobraževanja za turistične poklice je pokazal, 
da srednješolsko izobraževanje ponuja premalo splošnih in prenosljivih znanj, prav tako 
manjka vsebin s področja trajnosti. Tovrstna znanja – splošna, turistična in s področja trajnosti 
– gospodarstvo potrebuje in pričakuje. Višješolski programi so izjemno specifični in ker se 
diplomanti zaposlujejo tudi izven teh področij, je potrebno vključiti širša znanja s področja 
turizma. Na terciarnem nivoju je potrebno prilagoditi učne izide in izpostaviti afektivno 
domeno ter biti pozoren nanjo pri podajanju snovi. Zasebni visokošolski zavodi po vsebini 
ponujajo pretežno poslovne/managerske programe, čeprav imajo v nazivu »turizem«. 

Na splošno je potrebno uporabljati nacionalno ogrodje kvalifikacij ter spodbujati zaposlene v 
turizmu k vseživljenjskemu izobraževanju, pri čemer se naj ponudba tovrstnih izobraževanj 
uskladi z merili ECTS z namenom boljše karierne možnosti zaposlenih in priznavanje 
pridobljenih kompetenc. Nujno je potrebno dvigniti količino raziskav na področju turizma ter 
povezati znanje s stroko preko skupnih gospodarskih projektov. 

Priporočila, ki izhajajo iz ugotovitev, gredo v smeri povečevanja razumevanja nujnosti 
opredelitve zahtevnosti področja poklica in zanj pričakovanih kompetenc, predvsem tistih, ki 
zahtevajo kompleksnejša in bolj specifična znanja. Vodje posameznih delovnih področij so 
pomemben povezovalni člen med vršnim managementom in manj zahtevnimi področji 
poklicev, zanje se pričakuje organizacijske in specifične kompetence ter odgovornost za 
vodenje področja. Zagotovo se kar nekaj specifičnih znanj lahko pridobi v sekundarnem 
izobraževanju, vendar pa je v luči zagotavljanja kompetentnega vodenja (pod)področja 
potrebno imeti kompetence, ki jih razvija terciarno izobraževanje na področju turizma, še 
posebej v visokošolskih strokovnih programih, ki jih zaposlovalci morda še ne prepoznavajo v 
zadostni meri. Zagotovo sistematizacije delovnih mest nudijo organizacijam managerski okvir 

za strateško upravljanje s kadri, vendar pa so pri tem v ospredju večja podjetja, ki vlagajo 
precejšnje napore v razvoj zaposlenih, medtem ko manjša ostajajo pri tem v ozadju in so zato 
lahko pogosto razumljene kot birokratski pripomoček. V tem smislu bi veljalo v prihodnosti 
razmišljati o bolj sistemskem pristopu pri določanju poklicev, pričakovanih kompetenc in 
stopnji izobrazbe, ki bi sicer zahteval drugačne finančne rešitve za zagotavljanje dolgoročne 
konkurenčne naravnanosti znanja in turističnih poklicev v Sloveniji. V nasprotnem primeru bo 
zagotavljanje perspektivnih mladih kadrov v turizmu zašlo v stransko ulico. 
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Vprašanja, ki se zastavljajo ob primerjalnih ugotovitvah gredo v smeri, kakšna je in bo usoda 

turističnih poklicev v Sloveniji v luči zagotavljanja razvoja turizma in napredka zaposlenih, 
kakšna naj bo nadaljnja pot izobraževalnih sistemov na področju turizma v Sloveniji in 
navsezadnje, kakšen bo, če sploh, razvoj managementa človeških virov v slovenskem 

turističnem gospodarstvu. To se na nek način sklada z ugotovitvijo ene izmed predhodnih 

študij Lebe idr. (2009) o neusklajenosti izobraževalne vertikale. V Strategiji trajnostne rasti 
slovenskega turizma 2017–2021 so na področju kadrov predstavljeni nekateri predlogi, ki pa 

nujno potrebujejo tudi razumevanje na strani gospodarstva. Ugotovitev primerjalne analize 

nas napeljuje tudi na razmišljanje o nujnosti razumevanja in priznanja vrednosti poklicev v 
turizmu ter pričakovanih in zahtevanih kompetenc zaposlenih v turističnem gospodarstvu s 
ciljem večjega priznanja in spoštovanja turističnih poklicev, ki morajo voditi v primernejše 
nagrajevanje zaposlenih. Še toliko bolj aktualno je takšno zavedanje, če upoštevamo prispevek 
turističnega gospodarstva v nacionalno ekonomijo.  

Tabela 9.1: Osrednja priporočila na področju izobraževanja, usposabljanja in zakonodaje 

Ciljna publika Pod-raven Povzetek ugotovitev Priporočilo Utemeljitev priporočila 

Izobraževalne 
ustanove 

Sekundarna: 

Srednje 

strokovno, 

Poklicno 

tehnično 

Cilji programov so predmetno-specifično 
usmerjeni v poklice, manjka pa splošnih in 
prenosljivih znanj na področju turizma. 
Manjka povezava predmetnikov s cilji 

programa. 

Dodati vsebine, ki podajajo 

splošna in prenosljiva znanja; 
podjetništvo, IKT, trajnost. 
Primanjkljaj splošnih vsebin s 
področja turizma in doživetij. 

Gospodarstvo pogreša in pričakuje 
splošna in prenosljiva znanja. 

Sekundarna Srednje 

strokovno, 

Poklicno 

tehnično 

Primanjkljaj vsebin s področja trajnosti. Povečati / dodati vsebine s 
področja trajnosti. 

Trajnost je temeljna usmeritev v 

turizmu in mora biti zastopana že na 
sekundarni ravni. 

Sekundarna  Srednje 

poklicno 

Pomanjkanje / premalo vsebin iz splošnih 
turističnih znanj in trajnosti; neusklajenost 
ciljev in predmetnikov. 

Uvedba posebnega predmeta na 

temo trajnosti in trajnostnega 

turizma. Uvajanje več splošnih 
družboslovnih vsebin 
(sociologija, psihologija), ki 

pripomorejo k bolj etičnemu, 
reflektivnemu in odgovornemu 

presojanju dejanj in odločitev. 

Gospodarstvo pri srednje poklicno 

izobraženem kadru pogreša splošna 
turistična znanja in znanja s področja 
trajnosti, pa tudi splošne 
kompetence kot odgovornost, 

profesionalnost in medkulturna 

komunikacija. 

Sekundarna  vse Učitelji, ki izobražujejo na področju turizma 
in poučujejo splošne predmete, nimajo 
dovolj znanj s področja temeljnih znanj v 
turizmu. 

Izvedba obveznih kratkih 

specialističnih izobraževanj za 
učitelje s področja temeljih ved 

turizma  

Na ta način se dvigne povezovanje 
med predmeti in razumevanje stroke 

tudi pri učiteljih izven stroke. 

Post-

sekundarna 

Višješolska Obstajata samo dva programa, ki sta oba 

izjemno specifična 
(gastronomija/gostinstvo, velnes). Na teh 

programih je relativno malo splošnega, 
širokega znanja (razgledanost), ki je hkrati 
potrebna osnova za kompetence, ki so jih 

izpostavili strokovnjaki v fokusnih skupinah. 

V teh dveh programih ni zastopanosti 

drugih sektorjev (manjka širina).  

Za oba programa je značilno, da so katalogi 
znanj opredeljeni z velikim številom 
pričakovanih učnih izidov, ki onemogočajo 
preglednost nad končnimi kompetencami 
diplomanta.  

 

 

 

Potrebno je racionalizirati in 

usmeriti učne izide na zastavljene 
kataloge znanj za posamezne 

predmete. 

Vključiti je potrebno širša in bolj 
poglobljena znanja s področja 
turizma, ne (samo) ozko 

specifična, vezana na program. 

 

 

 

 

 

Analiza učnih izidov terciarnih 
izobraževalnih programov je 
pokazala, da je na višješolskih 
programih povprečno št. 
Opredeljenih učnih izidov na katalog 
znanj oz. enoto 65, medtem ko se pri 

vseh ostalih programih (na 1., 2. in 3. 

stopnji ta številka giblje med 10 in 
13). Poprava UI izidov prispeva k 

nepreglednosti pridobljenih 

kompetenc programov in k 

neusklajenosti med vsebinami 

katalogov znanj in začrtanimi cilji ter 
kompetencami programov.  

 

 

Pričakovanja delodajalcev in 
delavcev bodo na ta način usklajena. 
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Diplomanti imajo specifična znanja v 
turizmu, vezana na področje dejavnosti v 
turizmu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelo malo je vsebin, kjer bi se urile socialne 

veščine, prav tako manjkajo jeziki (IKT; 
medkulturno komuniciranje, digitalno 

komuniciranje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposlitev diplomantov s tega 

področja naj bo primerna 

področju. Zaposlitev izven 
področja zahteva precejšnje 
dopolnjevanje znanj in 

kompetenc diplomanta 

(odsotnost znanj na področju 
turisitčnega vodenja, 
destinacijskega menedžmenta, 
trajnosti). 

 

 

Dodati vsebine, vezane na 

socialne veščine (družboslovna 
znanja, humanistika); dodati 

predmete jezikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delodajalci ugotavljajo manko 

socialnih veščin in poznavanja 
jezikov. 

 

Terciarna  Visokošolski 
strokovni in 

univerzitetni 

Zaznati je majhni delež učnih izidov na 
področju afektivne domene (vrednote, 
osebnostna rast, samostojnost pri delu, 

profesionalna etika), čeprav tovrstne 
vsebine obstajajo. 

Prilagoditi učne izide in 
izpostaviti učne izide na področju 
afektivne domene (tudi 

emocionalnega dela) oz. vzgoje 

in izobraževanje za vrednote, 
samostojnost in profesionalnost 

pri delu. 

Univerze morajo zavzeti odnos 

do vloge visokošolskih učiteljev 
pri podajanju učnih izidov na 
področju vrednot. 

Potreba po teh kompetencah je bila 

izpostavljena s strani delodajalcev; 

na to domeno je potrebno biti 

pozoren pri podajanju snovi. 

Terciarna  Visokošolski Zasebni visokošolski zavodi imajo veliko 
poudarka na poslovnem in menedžerskem 
področju, relativno manj oz. premalo na 
turistično specifičnem. Manjka širokih 
znanj, učnih izidov za področje analitičnih 
znanj (metodološka znanja), kritične 
presoje, sposobnost refleksije.  

Vključiti vsebine, ki so jih 
izpostavili predstavniki 

gospodarstva (analitična znanka, 
kritična presoja, refleksija, 
etičnost, fleksibilnosti).  

 

Pri presoji (notranji in zunanji 

evalvaciji, reakreditaciji) 

turističnih programov se mora 
upoštevati, da gre za terciarno 
izobraževanje in povezanost 
predmetnikov z temeljnimi 

disciplinskimi področji.  

Turistični programi morajo 
zagotavljati znanja in kompetence , ki 

so vezane na disciplinarno področje 
turizma in so pričakovane tudi s 
strani turističnega gospodarstva. V 
nasprotnem primeru so to poslovni / 

managerski programi, ne turistični. 

 

Potrebe gospodarstva se razlikujejo 

od ponudbe omenjenih študijskih 
programov, ki so osredotočeni na 
poslovno-managersko področje, saj 
gospodarstvo pričakuje tako 
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turistično-specifična znanja kot tudi 
širino znanj diplomantov. 

Terciarna  vse Primanjkljaj znanj učiteljev na področju 
pedagogike, didaktike in oblikovanja učnih 
izidov. 

Izvedba specialističnih 
izobraževanj za učitelje na 
terciarni ravni. 

Na ta način se bo dvignila kakovost 

pedagoškega procesa in prenosa 
kompetenc, s tem pa kakovost 

izobraževanja v turizmu. 
terciarna vse Nizka prisotnost učnih izidov na področju 

inovativnosti in kreativnosti 

Vključevanje vsebin in učnih 
izidov na področju kreativnosti in 

inovativnosti v različne učne 
enote. 

Med kompetencami, ki jih bodo 

zaposleni v prihodnosti potrebovali, 

je bila izpostavljenost potreba po 

prilagajanje, hitrem inoviranju in 

ustvarjanju rešitev. 
Terciarna  vse Nizka prisotnost učnih izidov na področju 

emocionalnega dela (obvladovanje čustev, 
stresa, strast do dela, vrednote) 

Ozaveščanje pedagogov, posebej 
VU, da so to pričakovani učni izidi 
študentov; izobraževanje VU za 
podajanje vrednot in kompetenc 

na področju emocionalnega dela; 
izobraževanja v VŽU obliki in 
obliki obštudijskih dejavnosti na 
univerzah 

Kompetence na področju 
emocionalnega dela so splošne 
kompetence, ki so pričakovane v 
vseh storitvenih sektorjih, posebej na 

področju gostoljubja, storitev za 
starejše in ranljive skupine ter 

zdravstvenih storitev. Podpora 

izobraževanju v programih VŽU in 
obštudijskih dejavnostih omogoča 
študentom, da tekom študija 
okrepijo svoje konkurenčnost za 
prihodnost. 

Terciarna  Doktorska Možnosti izbire ni. Študij je omejen na eno 
institucijo. 

Povečati možnosti izbire, uvedba 
dodatnih doktorskih programov. 

Večja izbira povečuje možnosti 
specializacije in pridobitve specialnih 

znanj doma in razvoj rešitev. 
     

Ministrstvo za 

šolstvo + 
gospodarstvo 

 V RS je izdelano nacionalno ogrodje 

kvalifikacij, ki pa ni dovolj uporabljeno in 

poznano. 

Promocija uporabe nacionalnega 

ogrodja kvalifikacij in 

razumevanja, stalna in redna 

izobraževanja VU o NOK. 

V zadnjih letih je bilo veliko dela 

vloženega v izdelavo nacionalnega 
ogrodja kvalifikacij in pripomočkov za 
oblikovanje pričakovanih učnih 
izidov, spretnosti in kompetenc. 

Poznavanje ogrodij pripomore k 

boljšemu razumevanju ciljev 
izobraževalnih programov in je nujno 
za kakovostno oblikovanje učnih 
načrtov in katalogov znanj.  

 
   

Delodajlaci  Delodajalci iščejo pri delavcih analitična, 
splošna, reflektivna znanja, etičen odnos, 
vrednotenje situacij. 

Zaposlovanje terciarno 

izobraženega kadra. 
Delodajalci z zaposlitvijo terciarno 

izobraženega kadra pridobijo znanja 
in kompetence, ki jih pričakujejo. 
Tovrstnih znanj in kompetenc ni 

pričakovati pri nižje izobraženih. 
Delodajalci, 

KOC 

 Kompetence, ki jih trenutni programi ne 

ponujajo, se lahko kvalitetno dopolnjujejo 

in pridobivajo v različnih oblikah VŽU, kot so 
npr. specializacije na fakultetah, digitalnih 

akademijah, izobraževanjih v KOC-ih, 

strokovna izobraževanja sektorskih 
organizacij, kot je TGZS, in specializiranih 

podjetij. 

Pri oblikovanju dodatnih / 

vseživljenjskih izobraževanj se 
naj vključijo strokovnjaki in 

pripravijo ustrezno ovrednotene 

vsebine skladna z merili ECTS. 

Tako oblikovani programi omogočajo 
vzajemno priznavanje izobraževanj in 
pridobljenih kompetenc v Sloveniji in 

izven, kar omogoča boljše karierne 
možnosti za zaposlene v turizmu. Na 
dolgi rok tovrstna organizacija 

izobraževanj omogoča dvig 
izobrazbene ravni v turističnem 
sektorju. 

Delodajalci, 

Ministrstvo za 

gospodarstvo, 

ministrstvo za 

znanost 

 Pomanjkanje povezovanja znanj, ki v 

Sloveniji na univerzah zagotovo obstaja, s 

potrebami gospodarstva. 

Spodbujati raziskave na področju 
turizma, razpis več programov / 
raziskovalnih projektov. 

Oblikovanje raziskovalne 

(programske) skupine s področja 
turizma. 

Spodbujanje intenzivnih 

povezovanj med gospodarstvom 

in univerzami preko mentorstev 

in gostujočih predavateljev iz 

prakse. 

Raziskave na področju turizma so 
nujno potrebne za dvig dodane 

vrednosti v turističnem sektorju. S 
pomočjo skupnih projektov 
gospodarstva in univerz se bo 

povečal pretok znanja in vzpostavila 
povratna zanka pretoka informacij o 

potrebah. 

Vrednotenje in nagrajevanje 

mentorstva ter sodelovanja v 

izobraževanju s strani gospodarstva. 
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11 Priloge 

V tem dokumentu citirane priloge se zaradi velikosti nahajajo na spletni strani projekta. 


