
          
 

HOTELI ZA ŽUŽELKE - TRŽENJE (ČASOVNI POTEK IZDELAVE IZDELKA) 

Kot z vsemi ročno izdelanimi izdelki, je tudi izdelava hotelov za žuželke kar trajen proces.  

1. NABAVA MATERIALA  

Pred samo izdelavo je potrebno, da imamo pri roki ves potreben material za izdelavo našega 
izdelka. To vsebuje les, lubje, mah, palice bambusa, storži, pištola za vroče lepilo ter še 
dodatno vroče lepilo. To nam ne vzame veliko časa, če imamo te stvari v naši bližini. 

2. IZDELAVA OHIŠJA 

Za izdelavo samega ohišja si moramo najprej zmeriti in narezati kose lesa po meri, odvisno od 
velikosti hotela, katerega želimo izdelati. Ti kosi lesa se potem spenjajo skupaj, da nastane 
ohišje našega hotela, kot je prikazano na spodnji sliki: 

 

To nam lahko vzame par ur (2 uri ali več), odvisno od velikosti ter oblike hotela. Tukaj moramo 
biti natančni, da nam potem vsi sestavljeni deli skupaj ustrezajo, kot smo si zamislili. 

3. REZANJE PALIC BAMBUSA IN RAZLIČNIH VEJ NA ‘’KOLOBARJE’’ 

Za samo jedro našega hotela smo uporabili različne votle dele rastlin, kot so bambus, različne 
veje, v katere smo zvrtali luknjice različnih velikosti. Uporabimo lahko tudi druge materiale, 
kot so opeke. Ta del je tudi lahko časovno zahteven, da si pripravimo toliko delov, koliko jih 
bomo potrebovali, ter poskrbimo, da so različnega premera. Te votle dele potem vstavimo 
vodoravno v naš hotel in po potrebi tudi zaščitimo z mrežo, kot je prikazano na spodnji sliki: 

 

 



             

 To nam lahko vzame več ur (1 ali več), odvisno seveda od količine, ki jo izdelujemo. 

 

4. LEPLJENJE VOTLIH DELOV RASTLIN V OHIŠJE HOTELA 

Ko imamo izdelano ohišje našega hotela ter pripravljene votle dele rastlin lahko začnemo s 
tako imenovanim sestavljanjem hotela in sicer z lepljenjem. Votle dele vej ter palic bambusa 
vodoravno zalepimo v  ohišje z vročim lepilom. Nalepimo jih tako, da se dotikajo ter skupaj 
sestavljajo jedro hotela za žuželke. Pri tem delu moramo biti pazljivi, saj delamo z vročim 
lepilom. 

 

To nam lahko vzame 30 minut ali več (do 1 uro), odvisno od velikosti ter oblike našega hotela. 

5. UREJANJE STREHE HOTELA 

Ko smo končali z urejanjem notranjosti našega hotela, je potrebno urediti še streho, katero 
najprej oblepimo s kosom folije ter pozneje pokrijemo z raznimi deskami lesa, lubjem ter 
mahom. To tudi naredimo z vročim lepilom. 

Vhod 
hotela, 
zaščiten z 
mrežo 

Votli deli 
rastlin, različnih 
velikosti 



 

Ta del nam vzame približno 30 minut, spet odvisno od velikosti hotela ter tudi od tega, kako 
želimo urediti streho. 

 

POVZETEK 

Izdelava hotela za žuželke je lahko kar trajen proces, vse skupaj bi nam za en hotel vzelo 3 do 
4 ure, odvisno od lastnosti posameznega hotela.  

 

IZRAČUN PRODAJNE CENE: 

Za izdelavo enega hotela bi porabili približno 4 ure. Od materiala, katerega potrebujemo za 
izdelavo, bi nam bilo potrebno kupiti pištolo za vroče lepilo ter dodatno lepilo. Drug material 
kot so lesene deske, lubje, mah ter drug naraven material lahko najdemo že doma in z 
uporabo le tega tudi ponovno uporabljamo stvari ter jih spremenimo v čisto nov izdelek. 

Stroški nakupa materiala:  

• mini pištola za vročo lepilo iz trgovine Tedi – 3,50 EUR 
• vložki za pištolo iz trgovine Tedi – 18 kosov v zavitku – 2,30 EUR 

SKUPAJ: 5,80 EUR na en komad 

 

Zaračunani stroški dela: 3 ure krat 20 EUR /h = 60 EUR 

Stroški nakupa materiala: 5,80 EUR na komad 

Skupaj = prodajna cena za stranko = 65,80 EUR 

Tako skupaj dobimo približno ceno, katero lahko pozneje prilagajamo glede na lastnosti 
posameznega hotela ( oblika, velikost). 

 

ČASOVNI POTEK IZDELAVE IZDELKA – GRAD ORMOŽ 

Za primer sem vzela torbico narejeno iz filca, ker je izdelek, narejen v gradu. Spodaj je okviren 
časovni potek izdelave: 



1. PRIPRAVA MATERIALOV – 20 minut 
2. KROJENJE – 40 minut 
3. ŠIVANJE - 2 uri 

Ročna izdelava izdelka, kot je torbica je lahko kar trajen proces. Velikokrat jih izdelujejo več 
naenkrat, da prihranijo s časom.  

Tukaj bi nam izdelava torbice iz filca vzela 3 ure. 

 

DOLOČITEV CENE IZDELKA 

Ceno za izdelek (torbica iz filca) določijo glede na to, koliko časa so porabili za izdelavo, 
material ne vpliva na cena preveč npr. če bi stranka prinesla svoj material, se ji ne bi 
zaračunala samo polovična cena. 

 

 

 

Pripravila: Martina Majcen 

Mentorstvo:dr. Marinka Vovk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


