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nili kot najbolj celovitega in zelo prila-
godljivega. Tako kot Kobjoll smo tudi 
mi model odličnosti EFQM uporabili 
kot spodbudo za osebno rast vodij in se 
hkrati dobro zavedali, da model sam po 
sebi ni dovolj, zato smo tudi zelo skrbno 
izbrali strokovnjaka, ki nam je postopo-
ma odkrival moč tega modela. V času 
gradnje hotela smo se usposabljali celo 
v kletnih prostorih, med čistili in garde-
robnimi omaricami, saj drugje ni bilo 
prostora, ter iskali načine, kako si olaj-
šati delo, našim gostom pa kljub temu 
zagotoviti 100-odstotno pozornost.« 

Rezultati usposabljanja in razvijanja 
drugačnega odnosa do gostov so se za-
čeli hitro kazati: 

• Na mestu oken v jedilnici, ki so 
bila zaradi gradnje hotela zazidana, so 
na pobudo zaposlenih postavili krasne 
fotografije Ljubljane, ki so gostom omo-

Kobjoll je velik vtis naredil tudi na 
direktorico City hotela iz središča Lju-
bljane (bivši Hotel Turist), ko ga je prvič 
slišala na njegovem edinem predavanju 
v Sloveniji, v decembru 2006 na Slo-
venskem turističnem forumu. Nikolaj 
in Marjanca Krajc, lastnika danes dru-
žinskega hotela, sta že leta 2004 hkrati s 
sprejemom odločitve o povečanju zmo-
gljivosti hotela skupaj z direktorico spre-
jela tudi odločitev o bolj sistematičnem 
načinu upravljanja. Po nastopu Kobjolla 
so ugotovili, da so izbrali pravo pot.

Sam model odličnosti 
ni dovolj
Ko smo direktorico Sašo Zupan 

vprašali, kaj to v resnici pomeni, je po-
vedala: »Po analizi uporabnih pristopov 
je bil kot najprimernejši izbran evropski 
model odličnosti EFQM, ki smo ga oce-

 Čudež  
 v družinskem podjetju
Zgodba o tem, kako so v družinskem hotelu spremenili obnašanje sodelavcev in 
povečali obisk gostov v obdobju, ko drugim obisk pada. Nenad Savič  

Kako doseči konkurenčno prednost 
in prepoznavnost? Je to privilegij 
velikih, ki si lahko privoščijo obse-

žno promocijo svojih izdelkov in storitev 
in imajo zadosti finančnih virov, da lah-
ko kupijo najnovejšo opremo, sodobne 
tehnologije in zaposlijo najsposobnejše 
posameznike. Praksa kaže, da ne. 

V prejšnji številki Podjetnika smo 
prikazali zgled – Klausa Kobjolla, podje-
tnika in hotelirja iz Nürnberga, ki se tru-
di svoje goste znova in znova presenetiti 
in očarati z zelo osebnim odnosom. Se 
še spomnite, kako je svojo konkurenčno 
slabost, to je lokacijo hotela na obrobju 
mesta z dobro idejo spremenil v zani-
mivost, če ne že prednost. Po dogovoru 
z lokalnim prodajalcem audijev skupaj 
ponujata gostom hotela brezplačno 
uporabo najnovejšega audija A8 za vo-
žnjo do mesta in nazaj. 

Direktorica družinskega hotela City Saša Zupan je sama pomivala posodo in pospravljala sobe, da se je lahko argumentirano 
pogovarjala z zaposlenimi in razumela njihove pritožbe in izgovore.
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krivi, le sam ne. Če pa boste izkoristi-
li priložnosti, ki vam jih ponujamo, in 
upoštevali nove usmeritve, lahko posta-
nete glede na sposobnosti, ki jih imate, 
v nekaj letih direktor kakšnega hotela. 
V City hotelu vam bomo pri tem poma-
gali«. Že v aprilu letos je ta sodelavec 
postal direktor hotela zunaj Ljubljane. 
Ravno tako prepričljiv je tudi primer o 
napredovanju sobarice, sicer gimnazij-
ske maturantke, ki je v letu dni in pol 
po zaposlitvi nastopila delovno mesto 
računovodske referentke, upoštevaje 
ugotovljene sposobnosti. 

Najpomembneje: 
prepričajo rezultati
Z novo organizacijsko kulturo in vre-

dnotami so v hotelu vzbudili notranjo 
motivacijo zaposlenih, zaradi katere si 
zdaj vedno več sodelavcev vse bolj sa-
mostojno prizadeva doseči želeni uspeh. 
To je razvidno tudi iz ravnanja enega 
od zaposlenih, ko so pred časom gosti-
li skupino iz Grčije. V hotel so zamudili 
nekaj ur, ker niso našli poti. Ves ta čas jih 
je še nekaj zaposlenih čakalo z večerjo. 
In ko so naslednji dan načrtovali ogled 
Postojnske jame, je bila njihova vodnica 
na robu obupa. A se je Erika, zaposlena v 
prodaji, usedla kar v svoj avto in avtobus 
za seboj popeljala do Postojnske jame. 
Šele ko je videla, da se skupina počuti 
varno, se je vrnila na delo v Ljubljano. 

Če ocenimo narejene spremembe 
v zadnjih treh letih v City hotelu, lahko 
ugotovimo, da jim je z izvirnimi idejami, 
osebnim angažiranjem, pravimi orodji 
ter ob strokovni pomoči uspelo razviti 
unikatno organizacijsko kulturo in iz-
boljšati odnos zaposlenih do gostov. In 
ne samo to, v februarju letos, ko je v Lju-
bljani število obiskovalcev padlo kar za 
petino, so v tem hotelu zasedenost ka-
pacitet celo malenkost povečali. ■

se je zgodilo samo danes …« so se sme-
jali z rdečico v licih tudi akterji, hkrati pa 
smo se vsi soočili s tem, kako nas vidijo 
drugi. Tako je bilo neželeno obnašanje 
bistveno lažje odpraviti. Včasih smo 
namesto kamer uporabili le preprosta 
ogledala in pred njimi so zaposleni tre-
nirali temelj novega odnosa do gosta; 
pozdrav, nasmeh in pogled.«

Nove ideje s strani zaposlenih so se 
začele zbirati tudi v škatlici z imenom 
»začimbnica«, ki je bila ustvarjena na 
podlagi znane de Bonove tehnike krea-
tivnega razmišljanja. Ime začimbnica je 
bilo izbrano namenoma, saj sporoča, da 
mora vsaka nova ideja obogatiti obsto-
ječo storitev, tako kot začimbe obogatijo 
okus hrane, ki jo pripravljajo v hotelu. 

Nekaterim sodelavcem so bile zau-
pane popolnoma nove naloge, pri izved-
bi katerih so preprosto zablesteli. Da je 
bilo to možno narediti, je bilo prej treba 
izvesti za vse zaposlene psihodiagnostič-
na testiranja, s katerimi so odkrili skrite 
sposobnosti zaposlenih. Da bi direktori-
ca Saša Zupan bolje razumela zaposlene 
in njihove izgovore, zakaj česa ne more-
jo narediti v zahtevanem času ali v zah-
tevani kakovosti, je tudi sama poprijela 
za mnoga opravila. Tako je med drugim 
pomila posodo za 180 gosti, pospravila 
hotelsko sobo, se lotila čiščenja v kletnih 
prostorih in še mnogo drugih opravil. 
Postavila je standarde želenih opravil, in 
mnoge utemeljitve, zakaj se česa ne da 
narediti, so postali le trhli izgovori. 

Od delavca do direktorja
Tudi zelo neposredni, odkriti po-

govori vodstva in potencialnih vodij so 
pomagali. Tako je direktorica enemu od 
potencialnih vodij odkrito rekla: »Če bo-
ste delali tako, kot delate zdaj, boste čez 
nekaj let postali zafrustriranec srednjih 
let, za katerega usodo bodo vsi drugi 

gočile nadomesten in nemoten pogled 
na najlepše dele s soncem obsijane Lju-
bljane. 

• Na steni začasnega vhoda v ho-
tel je goste pozdravil zemljevid planeta 
Zemlje, ki ga je narisal eden od zaposle-
nih. 

• Ko so gradbeniki nekega sobotnega 
jutra skupino gostov prebudili z bučni-
mi zvoki pnevmatičnega kladiva, jim je 
vodja recepcije takoj po zajtrku v sobi 
poleg pisnega opravičila izročil še bu-
teljko dobrega vina. 

• Ker je bil hrup z gradbišča kar ne-
kaj časa moteč dejavnik, so tudi čepki 
za ušesa postali inventar v sobah. Gostje 
so jih sprejeli z nasmehom in odobrava-
njem, čeprav v tem času v hotelu niso 
bistveno spustili cen storitev. 

Zaposleni so se snemali
Novozgrajena, večja in lepša hotel-

ska hiša je v drugi polovici leta 2007 za-
poslene in vodstvo v hipu postavila pred 
nove izzive. Podvojene zmogljivosti so se 
takoj odrazile v znatno povečanem ob-
segu dela, tretjino večjem številu gostov, 
prihodu novih sodelavcev, višjim priča-
kovanjem obiskovalcev. Kljub mnogim 
novostim so se po besedah direktorice 
Saše Zupan še vedno preveč utapljali v 
prevelikem številu nepomembnih opra-
vil, zato je v začetku leta 2008 na pobudo 
sodelavcev sprejela odločitev, da obišče-
jo Klausa Kobjolla. Obisk je bil mišljen 
kot nagrada zaposlenim za preteklo 
delo in kot spodbuda za delo vnaprej. 
In res je obisk hotela Schindlerhoff za-
poslenim odprl nove razsežnosti. Skoraj 
polovica zaposlenih je imela priložnost 
v živo poslušati prvaka med prvaki, po-
doživeti njegovo pot in občutiti njegov 
uspeh. V nekaj manj kakor 24-urnem 
obisku so videli vse za hotelsko dejav-
nost pomembne procese dela ter tudi, 
kako v praksi deluje njegov sistem 150 
presenečenj za goste, ki smo ga opisali v 
prejšnji številki Podjetnika. Ko so videno 
in slišano proučevali in preoblikovali na 
nekaj poznejših izobraževalnih in tudi 
neformalnih srečanjih zunaj delovnih 
prostorov, so se nove ideje in rešitve za-
čele porajati kot po tekočem traku. 

Ena prvih novosti je bila odločitev 
zaposlenih, da bodo za ključna opravila 
izdelali hotelske standarde delovanja. 
Ko smo vprašali direktorico, kaj je bilo 
najtežje, je odgovorila: »Na prvi pogled 
zelo preprosto, vendar dostikrat težko 
izvedljivo delo, je bilo prijazno pogledati 
gosta v oči, ko se mu streže kavico, čaj ali 
zajtrk. Ko ni šlo drugače, smo uporabili 
tudi tehniko snemanja s kamero. Odzi-
vom v smislu: »Ne, ne, ne … to ne more 
biti res. Jaz tega običajno ne počnem. To 

➜  Več kot polovici zaposlenim so omogočili, da na lastne oči vidijo, kako delajo 
najboljši v dejavnosti.

➜  Za izboljšanje odnosa do stranke so pri šolanju uporabili tehniko snemanja s 
kamero.

➜  Direktorica se je vključila v neposredno izvedbo »zoprnih« opravil ter z  
lastnim zgledom postavila standarde kakovostno opravljenega dela.

➜  Ko se jim je pri uvajanju poslovne odličnosti zataknilo, so uporabili strokovno 
pomoč.

➜  Zaposlenim so podelili več pooblastil, da se lahko hitreje odzivajo na želje 
strank in druge izzive.

Kako so v družinskem hotelu 
poglobili odnos s strankami
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