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Kdo smo - POSTOJNSKA JAMA d.d. 

- 200 let turistične tradicije – Poklon Postojnski jami

- Postojnska jama, Predjamski grad, Expo, Vivarij, 

ostale jame, gostinska, trgovinska, hotelirska dejavnost

- edina blagovna znamka, ki ni nikoli propadla

- 37 mio. obiskovalcev, 1mio. obiskov letno

- 21 mio.  prometa, 5 mio. čistega dobička 

- 67.000 Eur dodana vrednost na zaposlenega

- 16. najuspešnejše podjetje v Sloveniji
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O POSEBNOSTI - DRUGAČNOSTI

V ospredje poslovanja ne postavljamo finančnih ciljev,     

ampak poslanstvo

Delamo samo to kar je dobro za Jamo in gosta

- stvari delamo drugače, kot bi to storila večina

- smo praviloma nezadovoljni, ker za vsako delo ki ga 

opravimo, vemo, da bi bilo lahko opravljeno še boljše

- uspeh ni končno stanje zadovoljstva, 

je le začetek novih poti

- ne težimo k priljubljenosti, hočemo biti uspešni
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ODLIČNOST

- ko delamo, delamo za stranko, ne za denar

- nikoli nočemo biti drugi - od boljših se učimo, da jih 

lažje prehitimo

- razmišljamo na strani nadpovprečnega, enostavnega 

in učinkovitega

- da nekaj vidimo, moramo biti primerno oddaljeni

- delo morajo vedno potrjevati, odlični poslovni rezultati 

– sicer delaš nekaj narobe
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CERTIFIKAT ODLIČNOSTI

- dosežeš ga tako, da težiš k dovršenosti tudi tam, kjer 

so stvari očem skrite. To je pot k popolnosti.

- samozavest za celo podjetje

- odgovornost, da ga ne izgubiš

- potrditev našega finančno konzervativnega modela 

poslovanja, ki nam zagotavlja dolgoročno stabilnost 

poslovanja
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KAJ NAM POMENI BISNONE CERTIFIKAT 

ODLIČNOSTI ?

- potrjuje naš moto: ko si najboljši, lahko narediš še boljše. 

Velika motivacija za zaposlene. 

- potrditev, da zmoremo

- vsa podjetja, ki smo ga prejela, smo se znašla na 

Gaussovi krivulji na strani poslovne genialnosti – dober 

občutek in ponos, ki ga ni za skrivati. 

- ljudje govorijo o tebi to, kar znaš sam povedati o sebi

(podpis v elektronski pošti, pisnih predstavitvah podjetja, 

socialna omrežja, plaketa je na steni največjih 

priznanj…)
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………….

- referenca, ko mi ni potrebno razmišljati o podjetju, ki ga 

ima – presoja neodvisna institucija, po pravilih, ki so za 

vse enaka

- primerljivost v in izven panoge, možnost poglobljene 

analize
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KLIMA V PODJETJU

Temelj dobrih odnosov je delovanje na:

- čustveni inteligenci (ne plači)

- medsebojnem spoštovanju

- ponosu, da si del Postojnske jame (ne zaradi CV-ja, 

ampak, da si del te družine)

- poštenosti, kolegialnosti

- medgeneracijski, kulturni in nacionalni tolerantnosti
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NA NAPAKAH SE UČIMO

1. sprememb ne vsiljuj – spremembe položi ljudem v 

razmišljanje in končno odločitev naj imajo za svojo

2. preveč odprtih projektov – učinkovitost in preprostost 

rešitev?

3. vsega ne moreš narediti sam
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USPEHI - KI JIH NIKOLI NE DOŽIVIŠ

1. nakup Postojnske jame

2. uresničitev turističnih vizij, trendi, napovedi

3. dve družini
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IZZIVI, NE IZZIVAMO – PRIHODNOST 

USTVARJAMO

- pustiti našim zanamcem Jamo v boljšem stanju, kot smo 

jo dobili v upravljanje

- imeti samo zadovoljne goste, ki so pri nas doživeli nekaj 

izjemnega

- se zapisati v zgodovino kot najboljši upravljalec 

Postojnske jame

- biti eno naj pomembnejših turističnih podjetij Evrope
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NASVET 

pojoča travica 

V življenju so mi uspele samo tiste stvari, 

ki sem si jih resnično želel.

Bi vam zaigrala „pojoča travica“?
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HVALA!

… da ste me poslušali, 

kajti danes je največja umetnost poslušanje, 

ne govorjenje.
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