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POVZETEK
Tri dijakinje 4. letnika programa ekonomski tehnik Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana smo se odločile
oblikovati turistični proizvod z naslovom Soški teambuilding, ki je v skladu z razpisom tekmovanja Več znanja za
več turizma Turistične zveze Slovenije na temo Voda in zdravilni turizem. Ideja je bila zasnovana predvsem s
stališča, da pri večini podjetij primanjkuje teambuildingov, ki vplivajo na boljše odnose med zaposlenimi, polega
tega pa še njihovo »fit« telo in splošno dobro počutje. Naš proizvod bi lahko vse to omogočal. Naš turistični
proizvod pripravljamo za dva naročnika podjetje in agencijo, ki jo bo verjetno vključila v svoj program. Proizvod
vsebinsko obsega tudi spoznavanje doline reke Soče.
Ključne besede:




Dolina reke Soče
Turistični proizvod
Teambuilding

SUMMARY
Three students of the 4th year of Secondary school of economics at the School Center Srečko Kosovel Sežana
decided to design a tourist product entitled Soški teambuilding, which is in accordance with the tender of the
competition More knowledge for more tourism of the Tourist Association of Slovenia on Water and Health
Tourism. The idea was conceived mainly from the point of view that most companies lack teambuildings, which
have a "fit" body in general well-being, as they would enable the improvement of relations between employees
in the company. Our tourist product also includes knowledge of the Soča river valley.

Key words:




Soča river valley
Tourist product
Teambuilding
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1 UVOD
Tema naloge se navezuje na razpis Turistične zveze Slovenije Več znanja za več turizma. Zato
bomo v okviru le te oblikovale turistični proizvod, s katerim bi omogočali izboljšanje odnosov
med zaposlenimi v podjetju.
Teambuilding lahko poimenujemo vsako skupno preživljanje prostega časa zaposlenih izven
poslovnih prostorov podjetja. To je lahko piknik, rafting, obisk adrenalinskega parka, kreativna
delavnica, reševanje težavnih nalog, snemanje reklame, iskanje skritega zaklada…
Skratka – vsaka situacija, ko zaposlene umaknemo iz delovnega mesta v sklopu podjetja.
Poleg sprostitve in boljše povezanosti bi zaposlene oziroma podjetja, ki bi se udeležila
teambuildinga spodbudili k ogledu in spoznavanju doline reke Soče, njenih znamenitosti,
aktivnosti in lepote.

Slika 1: Dolina Soče
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2. RAZISKOVALNI DEL
V načrtu imamo izvedbo primarne in sekundarne raziskave in oblikovanje turističnega
proizvoda za naročnika.
V sklopu primarne raziskave (podatke zbiramo namensko za raziskavo trga) bomo izvedle
intervju z lastnikom podjetja Salviol d.o.o. in s Špelo Bajnoci Albreht iz turistične agencije
Slonček d.o.o. in izpeljale tudi anketo. Z intervjuji bomo pridobile odgovore na vsa
pomembnejša vprašanja, ki jih imamo v povezavi s podjetjem in agencijo ter njihovimi izdelki
oz. storitvami.
Primarna raziskava je zasnovana tako, da ustreza vašim edinstvenim in specifičnim potrebam.
Raziskavo vodite vi ali raziskovalno podjetje, ki ga zaposlite za projekt. Raziskovanje lahko
vključuje fokusne skupine, ankete, intervjuje in opazovanja.
V nasprotju z drugimi oblikami raziskav, kjer uporabljate delo drugih za svoje podjetje, so
primarne raziskave odgovorne na vprašanja, ki se nanašajo izključno na vaše podjetje. Če na
primer objavljate novo spletno stran in želijo povratne informacije o njegovem oblikovanju in
učinkovitosti, vam bo raziskovalno podjetje delilo s fokusnimi skupinami, da bi ocenili njihove
odgovore na spletno stran.
Primarna raziskava vam daje natančnejše rezultate. Navadno bo raziskovalno podjetje
uporabljalo statistične modele, da bi prišli do vzorčne skupine, ki je reprezentativna za vaše
ciljno publiko, zaradi česar je zelo pomembna za vaše poslovne potrebe.

V sklopu sekundarne raziskave (že zbrane podatke uporabimo za raziskavo trga) bomo opisale
podjetje Salviol d.o.o. ter raziskale ponudbo turistične agencije Slonček d.o.o., da bi jo lahko
nagradile in izboljšale. Podatke za sekundarno raziskavo bomo našle na njihovih spletnih
straneh. Raziskale bi dejavnosti, ki se izvajajo v Bovcu. S pomočjo turistične agencije pa bi
oblikovale turistični proizvod. Agencija teh dejavnosti še ne vključuje, vendar upamo, da jih bo
na podlagi naše naloge vključila.
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3. TURISITIČNI PRODUKT
Naš turisti proizvod Soški teambuilding je namenjen zaposlenim v podjetju Salviol, d.o.o.
Proizvod bo trajal tri dni, od petka zjutraj do nedelje zvečer. Vseboval bo različne zanimivosti
in aktivnosti, katere si lahko ogledate na spodnjih straneh.

3.1 RAFTING NA SOČI
V Alpe šport Vančar mislijo tudi na zaključene in večje skupine, ki si želijo okrepiti medsebojne
vezi, prijateljstva, timski duh ali pa si želijo samo skupaj preživeti adrenalinsko izkušnjo, ki se
je bodo spominjali še veliko let. Tako vam s tem v mislih ponujajo poleg klasičnega raftinga na
Soči ali druge aktivnosti po dogovoru, tudi piknik, kjer lahko animatorji poskrbijo za enkratno
vzdušje.
Njihovo najbolj povpraševano doživetje, je odlična izbira, za vse tiste, ki želijo izkusiti
vznemirljive brzice reke Soče. Njihova pot se začne le streljaj od slapa Boke, tempo in stopnjo
adrenalina pa stopnjujejo vse do vasi Trnovo ob Soči, kjer je njihovo izstopno mesto. Njihovi
izkušeni vodniki bodo poskrbeli za varno izkušnjo raftinga na Soči a hkrati polno adrenalina.
Poleg dogodivščin v raftu vam tudi omogočijo skoke iz skal, ki jih je Soča s svojo močjo
premaknila, in seveda namakanje in plavanje v kristalno čisti vodi.

Slika 2: Rafting na Soči
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3.2 SOTESKANJE
Soteskanje v Bovcu, kjer se spuščamo po gladkih kamnitih
toboganih in po slapovih privezani na plezalno vrv, je najboljša
ideja za osvežitev.
Nad vasico Log pod Mangartom v Triglavskem narodnem parku,
je potok Fratarica izklesal čudovite manjše slapove po katerih se
je moč spuščati brez plezalne vrvi ali pa nekaj večjih po katerih
vas naš izkušeni vodnik spusti po vrvi. Že med hojo do vstopne
točke, ki traja med 15 in 40 minutami boste lahko opazili slap
Parabolo, le ta vam bo zagotovo pognal največ adrenalina po krvi,
saj se boste po 50 metrov visokem slapu tudi spustili. Soteskanje
v Bovcu v potoku Fratarica, je primerno za vse adrenalinske
navdušence.
Slika 3:Soteskanje

3.3 KORITA SOČE
Po deževnih obdobjih se čez previsne stene lovijo več metrov visoke vodne zavese in snopi
sončne svetlobe, ki se utapljajo v bistrih globinah smaragdne lepotice. To je lokacija, kjer
živahna reka Soča pokaže svoj pravi karakter in zasije v vsej lepoti, zato nikakor ne pozabite
fotoaparata.
Velika korita Soče lahko občudujete peš, če se odpravite po znameniti Soški poti, iz visečega
lesenega mostu ob začetku korit ali se naužijete smaragdne lepote ob izteku korit, kjer se
brzice Soče umirijo. Prav tam obiskovalci najraje posedijo in na obrežjih občudujejo drzne
kopalce, ki se ob visokih temperaturah poganjajo v ledeno-mrzlo reko.

Slika 4: Korita Soče
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3.4 KONJENIŠTVO
Vsi udeleženci teambuildinga, bi se lahko
udeležili tudi jahanja ob prečudoviti reki Soči
v majhni vasici Žaga zraven Bovca.
Lahko bi spoznavali življenje konja in se v
družbi naravnih terapevtov tudi sprostili. Tisti,
ki bi želeli pa bi lahko spoznali reko Sočo tudi
s konjskega hrbta.
Direktorica posestva Blata, Greta Štor, bi jim
predstavila konje in njihovo življenje, poleg
tega pa bi jih popeljala na sprehod ob Soči s
konji.

Slika 5: Konjeništvo ob Soči

3.5 LEDENI IZZIV
Povezale smo se tudi z Zorkom Zlatoperjem, ki nam je predstavil nov način meditacije v reki
Soči.
To nam, je opisal takole: »Vedno so me mikale enostavne, praktične ter učinkovite stvari in le
te sem našel v zavestnem duhanju in mrzli vodi.
Znanstveno je namreč dokazano, da lahko s pomočjo
zavestnega dihanja in ledene vode aktivno vplivamo na
živčni, hormonski, imunski in krvožilni sistem. Med tem
procesom se v telesu sproščajo endorfini, dopamin,
serotonin, melatonin in endokanabinoidi, znižuje pa se
raven stresnega hormona kortizola. Na ta način se zopet
vzpostavi hormonsko ravnovesje, spremeni se telesna
biokemija, telo postane alkalno, ker celice dobijo več
kisika, okrepi se ožilje. Z zavestnim dihanjem vplivamo
tudi na delovanje hipotalamusa, žleze v možganih, ki je
direktno povezana s procesom termo geneze oz.
uravnavanja telesne temperature.
Delavnica zavestnega dihanja in ledene kopeli je
razdeljena na dva dela.

Slika 6: Z. Zlatoper, 2022

Prvi del delavnice je teorija, kjer tečajniki spoznajo funkcionalno dihanje in različne dihalne
tehnike, kar je odločilnega pomena za dobro zdravje in počutje.
Drugi del delavnice je praksa, kjer tečajniki naredijo več serij dihalnih vaj in se za konec še
varno potopijo v ledeno vodo.
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3.6 DEGUSTACIJA PLANINSKIH DOBROT
Nesnovno dediščino doline Soče lahko doživite na
različne načine: na Poteh miru z vodnikom, ki vam
bo dal občutek, kot da vas spremlja vojak iz prve
svetovne vojne; srečanje z umetniki, ki
spreminjajo rečne kamne in pesek v osupljive
oblike in oblike; na turističnih kmetijah in eko
kmetijah, ki vaše čute razvajajo z naravnimi okusi
in doživetji; na adrenalinskih tekih po vrtinčastih
brzicah; pri panoramskih poletih nad gorami; na
degustacijah sirnih dobrot; na poti po pastirskih
poteh, ki ponujajo razglede, ki niso podobni
kjerkoli drugje.

Slika 7: Degustacija planinskih dobrot

In pravi okus doline je v njeni kuhinji! Ovce in krave, ki se pasejo na pašnikih nad dolino, dajejo
mleko za pristne bovške in tolminske sire. Ob dolini Soče je veliko cest in poti, ki vodijo do
krajev, kjer so še vedno žive stare tradicionalne kmečke dejavnosti.

4. BIVANJE V HOTELU IN PREVOZ
4.1 BIVANJE V HOTELU BOKA
Zaposleni, bi med časom trajanja teambuildinga bivali v Hotelu Boka. Hotel Boka je manjši družinski

hotel. Nahaja se v dolini Soče, ob reki Soči in slapu Boka z razgledi na Julijske Alpe ter Kaninsko
pogorje.

4.2 PREVOZ
Zaposleni bi se iz Ljubljane do Bovca ter po okolici po Bovca vozili v avtobusom (Nomago).
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5. PONUDBA
Kalkulacija cen na osebo (ponudba za 20 oseb).
TURISTIČNI PRODUKTI
Rafting na Soči
Soteskanje
Konjeništvo v Soči
Ledeni izziv
Degustacija planinskih dobrot
Bivanje v hotelu Boka
Prevoz (Nomago)

CENA NA OSEBO
2,50 €
2,50 €
10,00 €
1,00 €
10,00 €
110,80 €
15,61 €

6. MOŽNOST IZVEDBE
Naš turistični proizvod je narejen za turistično agencijo Slonček d.o.o., ki bo namenjen
podjetju oz. zaposlenim v podjetju Salviol d.o.o. Izvedel naj bi se spomladi 2023. Turistični
proizvod pa bo tudi v ponudbi za agencijo Slonček d.o.o.

7. ZAKLJUČEK
Delanje seminarske naloge za tekmovanje Več znanja za več turizma, nas je spodbudila k spoznavanju
slovenskih zdravilnih voda, ena izmed njih je naša prečudovita reka Soča. Na podlagi naše naloge smo
se odločile, da reko Sočo izkoristimo pri našem turističnem proizvodu, tako, da pripravimo
teambuilding za podjetja v katerem se bojo preizkusili v sodelovanju (rafting, soteskanje,…),
vzdržljivosti (ledeni izziv), druženju in spoznavanju (pohod in degustacija) ter sproščanju (jahanje v
reki Soči).
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8. VIRI
Elektronski viri:


http://idemoputovati.com/vikend-u-sloveniji-dolina-soce/



https://bovecsport.com/sl/ponudba/rafting



https://www.bovecsport.com/sl/ponudba/soteskanje





https://www.soca-valley.com/sl/iskanje-dogodivscin/narava/2020122811445323/velikakorita-soce/
https://www.soca-valley.com/sl/iskanje-dogodivscin/aktivnosti/2021011214513929/jahanje/




http://www.tastycheesetour.eu/soca-valley-cheese-trails/?lang=sl
https://www.booking.com
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PRILOGA 1
NAČRT PREDSTAVITVE NA TURISTIČNI STOJNICI
Predstavitev projektne naloge SOŠKI TEAMBUILDING

Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Gimnazija in ekonomska šola
Stjenkova 3, 6210 Sežana

Sežana, 3. 3. 2022

Turistična zveza Slovenije
Naslov
1000 Ljubljana

Predstavitev projektne naloge SOŠKI TEAMBUILDING
Okvirna vsebina in struktura predstavitve:
Z nalogo bomo na turistični tržnici predstavile naš turistični proizvod SOŠKI TEAMBUILDING, s
katerim želimo vzpodbuditi podjetja, da bi imeli več teambuildingov, za spoznavanje,
počitek, zabavo,…
Obiskovalci si bodo v promocijskem videu lahko ogledali prelepe darove mesta Bovec ter
zelo znane in čudovite reke Soče.
Seznam pripomočkov, ki jih potrebujemo :




električni priključek
stoli (4), mize (1)

Število sodelujočih pri predstavitvi
Sodelujoči:



na stojnici 3 dijakinje: avtorice (Ana Knez, Naya Jančigaj in Diana Stamenov)
na tekmovanju dijakinje spremlja mentorica: Mojca Železnik Buda



skupno predvideno število sodelujočih:
3 (avtorice) + 1 (mentorica) + 4 (pomoč pri stojnici)



pomoč pri stojnici: Nuša Dekleva, Luka Smiljanić, Toni Kovač in Patrik Dobranič
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PRILOGA 2
POVZETEK V SLOVENSKEM IN ANGLEŠKEM JEZIKU S KLJUČNIMI BESEDAMI
Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Tel: +386 5 7311 280
Fax: +386 5 7311 289
E- pošta: ss.sezana-kosovel@guest.arnes.si

NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE: SOŠKI TEAMBUILDING
Avtorji:




Ana Knez; anaknez2202@gmail.com; 4. ET
Diana Stamenov; diana.stamenov@gmail.com; 4. ET
Naya Jančigaj; naya.jancigaj@gmail.com; 4. ET

Mentorica:


Mojca Železnik Buda; mojcazeleznikbuda@gmail.com

POVZETEK
Tri dijakinje 4. letnika programa ekonomski tehnik Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana smo se odločile
oblikovati turistični proizvod z naslovom Soški teambuilding, ki je v skladu z razpisom tekmovanja Več znanja za
več turizma Turistične zveze Slovenije na temo Voda in zdravilni turizem. Ideja je bila zasnovana predvsem s
stališča, da pri večini podjetij primanjkuje teambuildingov, ki vplivajo na boljše odnose med zaposlenimi, polega
tega pa še njihovo »fit« telo in splošno dobro počutje. Naš proizvod bi lahko vse to omogočal. Naš turistični
proizvod pripravljamo za dva naročnika podjetje in agencijo, ki jo bo verjetno vključila v svoj program. Proizvod
vsebinsko obsega tudi spoznavanje doline reke Soče.
Ključne besede:




Dolina reke Soče
Turistični proizvod
Teambuilding

SUMMARY
Three students of the 4th year of Secondary school of economics at the School Center Srečko Kosovel Sežana
decided to design a tourist product entitled Soški teambuilding, which is in accordance with the tender of the
competition More knowledge for more tourism of the Tourist Association of Slovenia on Water and Health
Tourism. The idea was conceived mainly from the point of view that most companies lack teambuildings, which
have a "fit" body in general well-being, as they would enable the improvement of relations between employees
in the company. Our tourist product also includes knowledge of the Soča river valley.
Key words:




Soča river valley
Tourist product
Teambuilding
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PRILOGA 3
SEZNAM SODELUJOČIH DIJAKOV/ TEKMOVALCEV
naziv šole
ŠCSK Sežana
ŠCSK Sežana
ŠCSK Sežana

ime in priimek dijaka
Ana Knez
Naya Jančigaj
Diana Stamenov

razred
4. ET
4. ET
4. ET

kraj stalnega prebivališča letnica rojstva
Koper
22.02.2003
Križ
26.09.2003
Postojna
01.07.2003
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PRILOGA 4
Primer ANKETNEGA VPRAŠALNIKA
Ana Knez, Naya Jančigaj in Diana Stamenov smo dijakinje 4. letnika programa ekonomski
tehnik. Za projektno nalogo v okviru 4. predmeta poklicne mature pripravljamo Soški
Teambuilding za zaposlene v podjetju Salviol, d.o.o in ponudbo za turistično agencijo
Slonček, d.o.o.
Ankete ne reševat, saj je namenjena izredno samo zaposlenim v podjetju Salviol, d.o.o. !

Spol: M Ž

Starost: od 20 do 29 let

od 30 do 39 let

od 40 do 49 let dalje

Anketa vprašanja
1.
o
o
o
o
o

Kakšen odnos imate z vašim nadrejenim ?
1
2
3
4
5

2.
o
o
o
o
o

Kakšni so vaši odnosi z zaposlenimi ?
1
2
3
4
5

3.
o
o
o
o
o

Kako se počutite v podjetju ?
1
2
3
4
5
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*1= zelo slab
*5= zelo dober (odličen)

4.
o
o
o
o
o

Kako pogosto se ukvarjate s športom oz. rekreacijo ?
1x na teden
2x na teden
3x na teden
4x ali več
Nikoli

5. Ali je smiselno, da se v podjetju izvede teambuilding ?
o Da
o Ne
6.
o
o
o

Ali bi imeli 1,2,3 dnevni proizvod ?
1 dan
2 dni
3 dni

7.
o
o
o
o

V katerem letnem času bi izvajali teambuilding ?
Zima
Pomlad
Poletje
Jesen

8.
o
o
o

Zakaj bi se udeležili teambuildinga ?
Spoznavanje sodelavcev
Druženje
Sprostitev

9. Ali bi vam ustrezal teambuilding v povezavi z vodo in zdravilnim turizmom ?
o Da
o Ne
10. Ali ste za adrenalinsko doživetje ?
o Da
o Ne
11. Ali vam je Bovec primerna lokacija za izvedbo teambuildinga ?
o Da
o Ne
12. Ali bi spoznali kulturno – zgodovinsko dediščino zgornjega Posočja ?
o Da
o Ne
16

13. Ali bi degustirali planinske dobrote ?
o Da
o Ne
14. Ali bi spoznavali življenje konja s konjskega hrbta ?
o Da
o Ne
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PRILOGA 5
Primer ANALIZE ANKETE
Ciljna statistična populacija naše ankete je bila točno določena. To so zaposleni v podjetju.
Našo populacijo torej sestavljajo anketiranci predvsem ženskega, pa tudi nekaj moškega spola,
med 40 in 49 let starosti, v podjetju s več ko tri četrtine zaposlenih počuti odlično. Veliko se
jih ukvarja tudi s športom in sicer največ 4x ali več na teden. V podjetju Salviol, d.o.o. so vsi za,
da se izvede turistični proizvod, to je teambuilding. Kar polovica jih je glasovala, da bi imeli
tridnevni turistični proizvod. Vsi se strinjajo, da se naš program (Soški teambuilding) izvede
spomladi, udeležili bi se ga predvsem zaradi druženja. Kot smo že veliko krat omenile v naši
nalogi, smo se prijavile na tekmovanje. Letošnje tekmovanje je povezano z vodo in zdravilnim
turizmom, zato nas je predvsem zanimalo, ali bi zaposlenim ustrezal proizvod, ki bi bil povezan
z vodo in zdravilnim turizmom. Več kot tri četrtine zaposlenih se je s to tematiko strinjalo.
Veliko se jih je tudi strinjalo, da bi med tridnevnim teambuildingom doživelo adrenalinsko
doživetje. Za lokacijo smo izbrale Bovec, saj je zelo miren in prečudovit kraj, ki se nahaja v
naravi ob naši prečudoviti reki Soči, seveda so se vsi zaposleni z lokacijo Bovec strinjali. Za
zanimivost, pa smo želele izvedeti ali bi se zaposleni radi udeležili določenih zanimivosti. To
so:




da bi spoznali kulturno – zgodovinsko dediščino zgornjega Posočja
da bi degustirali planinske dobrote doline Soče
in, da bi spoznavali življenje konja s konjskega hrbta

Vsi so se strinjali z obiskom teh zanimivosti ter znamenitosti.
Z ročno in računalniško obdelavo podatkov (v programu Excel), smo odgovore
anketirancev s preštevanjem enot ,seštevanjem in razvrščanjem enot analizirale, ki so
predstavljene v nadaljevanju (tabele, grafi). Na koncu pa smo zapisale tudi sklep raziskave.
Grafi se nadaljujejo od 3. vprašanja naprej.
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KAKŠEN ODNOS IMATE Z VAŠIM NADREJENIM




Tretje vprašanje naše ankete je » Kakšen odnos imate z vašim nadrejenim ?« S tem
vprašanjem smo želele izvedeti kako dobro se zaposleni v podjetju Salviol d.o.o.
razumejo, saj teambuilding, bi jih zbližal še bolj kot so.
Struktura anketirancev, glede na kakšen odnos imajo zaposleni z nadrejenim, si lahko
ogledamo v spodnje prikazanem grafu:

Graf 3: Kakšen odnos imajo zaposleni z
nadrejenim
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Razlaga grafa 3: Številka ena na grafu iz leve proti desni prikazuje, da imajo zaposleni zelo
slab odnos z nadrejenim, številka pet pa prikazuje, da imajo z nadrejenim odličen odnos. Kot
je na grafu razvidno ima največ zaposlenih odličen odnos z nadrejenim.
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KAKŠNI SO VAŠI ODNOSI Z ZAPOSLENIMI



Pri četrtem vprašanju smo hotele izvedeti koliko so zaposleni med seboj povezani.
Struktura anketirancev gleden na njihov odnos z zaposlenimi, si lahko ogledamo na
spodnjem grafu:

Graf 4: Struktura anketirancev glede na
njihov odnos z zasposlenimi
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

Razlaga grafa 4: Številka ena na grafi iz leve proti desni ponazarja, da ima zaposleni v
podjetju zelo slabe odnose s svojimi sodelavci, medtem pa ko številka pet ponazarja, da
imajo zaposleni odličen odnos s sodelavci oz. med sabo. 73% zaposlenih se v podjetju
odlično razume s sodelavci, 27% pa mora malo manj.
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KAKO SE POČUTITE V PODJETJU




Izvedeti smo želele kako se zaposleni počutijo v podjetju. Saj bi na podlagi tega bilo
najbolje izvedeti teambuilding, da se med seboj povežejo, še bolj spoznajo in, da se
ob tem tudi sprostijo.
Struktura anketirancev glede na počutje v podjetju, si lahko ogledamo na spodnje
prikazanem grafu:

Graf 5: Struktura anketirancev glede na počutje
v podjetju
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

Razlaga grafa 5: Številka ena na grafu iz leve proti desni ponazarja, da se zaposlen v podjetju
počuti zelo slabo, številka pet pa ponazarja, da je njegovo razpoloženje v podjetju odlično.
Kot nam prikazuje graf, se 64% zaposlenih v podjetju počuti odlično, nato 27% se v podjetju
počuti super in na zadnje 9% se počuti dokaj super.
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KAKO POGOSTO SE UKVARJATE S ŠPORTOM OZ. REKREACIJO




Šesto vprašanje se nanaša ali se v zaposleni ukvarjajo pogosto s športom oz.
rekreacijo in koliko krat na teden se ukvarjajo. Ta podatek nam je bil zelo pomemben,
saj je naš turistični proizvod zelo športno aktiven.
Strukturo anketirancev glede na, koliko krat na teden se ukvarjajo s športom oz.
rekreacijo si lahko ogledamo na spodnjem grafu:

Graf 6: Struktura anketirancev glede na to, kako
pogosto se ukvarjajo s športom oz. rekreacijo
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Razlaga grafa 6: Kot je že prikazano na tortnem prikazu, se največ zaposlenih ukvarja s
športom 4x na teden in več, to je kar 37%, nato se jih kar dosti ukvarja 1x na teden, 27% in
pa 2x in 3x na teden pa se ukvarja 18% zaposlenih.
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ALI JE SMISELNO, DA SE V PODJETJU IZVEDE TEAMBUILDING



Zanimalo nas je, kaj zaposleni sploh menijo o ideji teambuilding in, da bi se ta tudi
izvedel.
Strukturo anketirancev, ali se jim v podjetju zdi smiselno izvesti teambuilding, si lahko
ogledamo v spodjem prikazanem grafu:

Graf 7: Struktura anketirancev po tem, ali se jim
zdi smiselno v podjetju izvesti teambuilding
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Razlaga grafa 7: Kot vidimo prikazano na grafu, se vsi v podjetju Salviol, d.o.o strinjajo s tem,
da se izvede teambuilding.
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ALI BI IMELI 1,2,3 DNEVNI PROIZVOD




Za osmo vprašanje smo hotele poizvedeti ali bi zaposleni raje imeli enodnevni,
dvodnevni ali tridnevni. Saj kot sam proizvod smo načrtovale, da bi se tembuilding
izvajal tridnevno.
Strukturo anketirancev, glede na to ali bi imeli enodnevni, dvodnevni ali tridnevni
proizvod si lahko ogledamo na spodnje prikazanem grafu:

Graf 8: Struktura anketirancev glede na to, ali
bi imeli 1, 2, 3 dnevni proizvod
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Razlaga grafa 8: Iz grafa je razvidno, da bi se kar veliko zaposlenih udeležilo tridnevnega
turističnega proizvoda, 46% in 27% pa bi se jih udeležilo eno ali dvodnevnega turističnega
proizvoda.
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V KATEREM LETNEM ČASU BI IZVAJALI TEAMBUILDING




Kot normalnim ljudem, je izbira letnega časa zelo pomembna, saj nekateri imamo
raje toplejše vreme nekateri pa bolj hladno vreme. Zato je za nas ta podatek zelo
pomemben, da vemo kako ustreči zaposlenim, da se bojo lahko teambuildinga
udeležili v najboljšem možnem letnem času.
Struktura anketirancev se nanaša glede na letni čas, v katerem letnem času bi se
zaposleni najraje udeležili teambuildinga. Prikaz si lahko ogledamo na spodnjem
grafikonu:

Graf 9: Struktura anketirancev glede na to, v
katerem letnem času bi izvajali teambuilding
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Razlaga grafa 9: Kot vidimo so se vsi zaposleni podjetja Salviol, d.o.o. odločili, da bi se
tembuilding izvedel spomladi, 100%.
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ZAKAJ BI SE UDELEŽILI TEAMBUILDINGA




Deseto vprašanje naše ankete se glasi: »Zakaj bi se udeležili teambuildinga?«
S tem vprašanjem smo želele ugotoviti, zakaj (namen) bi se zaposleni radi udeležili
teambuildinga.
Struktura anketirancev glede na njihov namen udeležitve na teambuilding:

Graf 10: Struktura anketirancev glede na njihov namen
udeležitve na teambuilding
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Razlaga grafa 10: Kot vidimo bi se največ zaposlenih udeležilo teambuildinga zaradi druženja,
nato zaradi sprostitve in za na konec zaradi spoznavanje sodelavcev.
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ALI BI VAM USTREZAL TEAMBUILDING V POVEZAVI Z VODO IN ZDRAVILNIM
TURIZMOM




Kot smo že omenile je tema letošnjega tekmovanja voda in zdravilni turizem, zato
smo želele zaposlen že vnaprej nekako opomniti na kaj bi se nanašal naš turistični
proizvod. Saj teabuilding bi se izvedel v Bovcu, torej zraven reke Soče.
Struktura anketirancev po tem, ali bi zaposlenim v podjetju Salviol, d.o.o. ustrezal
teambuilding v povezavi z vodo in zdravilnim turizmom. Prikaz si lahko ogledamo na
spodaj prikazanem grafu:

Razlaga grafa 11: Kot vidimo bi kar 91% zaposlenim ustrezal teambuilding v povezavi z vodo
in zdravilnim turizmom in 9% pa se to ne zdi pomembno oz. jim nebi ustrezalo.
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ALI STE ZA ADRENALINSKO DOŽIVETJE




Ker bi v turistični proizvod vključile rafting, kanjoning oziroma soteskanje, kar spada
med kar velike adrenalinske športe, smo hotele zaposlene povprašati ali si sploh želijo
adrenalina ali ne. Gre za spuščanje in skakanje po naravnih toboganih. Bovec velja za
enega najboljših krajev v Evropi za soteskanje, saj ponuja mnogo kanjonov različnih
težavnostnih stopenj.
Struktura anketirancev po tem, ali so za adrenalinsko doživetje, si lahko ogledamo na
spodnje prikazanem grafu:

Razlaga grafa 12: Kar 64% zaposlenih je za adrenalinsko doživetje, 36% pa se temu raje
izogne oz. jim ni do adrenalinskega doživetja.

28

ALI VAM JE BOVEC PRIMERNA LOKACIJA ZA IZVEDBO TEAMBUILDINGA




Eno izmed najbolj pomembnih vprašanj je to, kje bi se zaposleni najraje družili,
sproščali ter tudi spoznavali. Okolje je zelo pomembno in vpliva tudi na naše duševno
zdravje. Bovec se nam je zdela zelo primerna lokacija saj, ima veliko narave in
naravnih znamenitosti. Veliko je tudi znamenitosti katere si lahko ogledajo.
Struktura anketirancev glede na to, ali jim je Bovec ustrezna lokacija za izvedbo
teambuildinga. Rezultate si lahko ogledamo v spodnjem grafu:

Razlaga grafa 13: Vsem zaposleni podjetja Salviol, d.o.o. se Bovec zdi primerna lokacija za
izvedbo teambuildinga.
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ALI BI SPOZNALI KULTURNO – ZGODOVINSKO DEDIŠČINO ZGORNJEGA POSOČJA




Kot ena izmed zanimivosti, katero bi si lahko ogledali med izvedbo teambuildinga je
kulturno – zgodovinska dediščina Zgornjega Posočja, zanimalo nas je ali bi zaposlene
ta zanimivost sploh zanimala oz. ali bi spoznali to kulturno dediščino, ki je navedena v
vprašanju.
Struktura anketirancev, ali bi spoznali kulturno – zgodovinsko dediščino zgornjega
Posočja, si lahko ogledamo v spodjem prikazanem grafikonu:

Razlaga grafa 14: Kot je razvidno iz grafa, da bi 82% zaposlenih spoznalo kulturno –
zgodovinsko dediščino zgornjega Posočja, 18% zaposlenih pa tega nebi spoznali.
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ALI BI DEGUSTIRALI PLANINSKE DOBROTE DOLINE SOČE




Kot druga zanimivost nas je zanimalo ali bi si zaposleni, kateri bi se udeležili
teambuildinga, sploh želeli degustirati tam znane in okusne planinske dobrote Doline
Soče.
Struktura anketirancev, ali bi degustirali planinske dobrote doline Soče. Rezultati so
razvidni na spodnjem grafu:

Razlaga grafa 15: Kar 91% zaposlenih je obkrožilo odgovor da, torej da bi več kot tri četrtine
zaposlenih želelo degustirati planinske dobrote doline Soče.
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ALI BI SPOZNALI ŽIVLJENJE KONJEV S KONJSKEGA HRBTA




In kot tretjo zanimivost, katera bi bila, da bi zaposleni spoznali življenje konjev s
konjskega hrbta, tako da bi konja jahali in se ob tem sproščali. V družbi naravnih
terapevtov pa bi se sprostili.
Struktura anketirancev po tem, ali bi spoznali življenje konja s konjskega hrbta, je
lepo razvidno na spodnjem grafu:

Razlaga grafa 16: Kot je prikazano na grafu, bi se 73% zaposlenih udeležilo zanimivosti
spoznavanje konja s konjskega hrbta, 27% zaposlenim pa to nebu ustrezalo.
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PRILOGA 6
PROMOCIJSKI MATERIAL


plakat
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letak
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