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KAJ SO HOTELI ZA ŽUŽELKE?

Rešitev mnogim koristnim žuželkam

Dom oz. zavetje za žuželke

Način odganjanja škodljivcev na vrtu ali sadovnjaku



ZAKAJ UPORABITI HOTEL ZA ŽUŽELKE?

Človekovo poseganje v naravo – vedno manj naravnih gnezdišč

Preživetje ogroženih žuželk - povečanje populacije redkih žuželk

Izboljšanje opraševanja

Zmanjšanje število listnih uši - ličinke pikapolonic

Odganjanje škodljivcev



OKOLJSKI VIDIK

Porast svetovne populacije – razvoj kmetijstva, vrtnarskih panog

Izpodrivanje naravnih življenjskih prostorov žuželk

uporaba škropiv in pesticidov - uničevanje koristnih organizmov

Vir: https://www.bodieko.si/hotel-za-zuzelke

https://www.bodieko.si/hotel-za-zuzelke


BIOTSKA RAZNOVRSTNOST

 oz. Biodiverziteta – stopnja raznolikosti vseh oblik življenja v nekem okolju

 Število različnih vrst organizmov v določenem prostoru, raznolikost ekosistemov nekega 
območja

 Bio (grško bios - življenje), diverziteta (angleško diversity – raznovrstnost)

Raznovrstnost življenja



VZROKI OGROŽENOSTI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

 Spremembe v kmetijstvu

 Uničevanje naravnih bivališč

 Razvoj infrastrukture

 Onesnaževanje okolja

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Biotska_raznovrstnost#Ogro%C5%BEenost_in_izguba_biotske_
raznovrstnosti

https://sl.wikipedia.org/wiki/Biotska_raznovrstnost#Ogro%C5%BEenost_in_izguba_biotske_raznovrstnosti


POMEN IN OHRANJANJE BIOTSKE 
RAZNOVRSTNOSTI

 Ohranjena biotska pestrost – pogoj za uspešen razvoj 
kmetijstva, medicine, farmacije

NAČINI OHRANJANJA:

 Varstvo narave – zavarovani habitati rastlinskih, živalskih 
vrst, krajinski par, naravni spomeniki

 Sonaravna raba krajine - omogočanje sobivanja večjega 
števila vrst živih bitij

 Varovanje okolja – trajnostna raba virov

Vir: https://eucbeniki.sio.si/nar7/2028/index3.html

https://eucbeniki.sio.si/nar7/2028/index3.html


BIODIVERZITETA - GRAFIKONI

 1. graf - ogrožene vrste

 Spremembe razmerja med št. ogroženih 
vrst in skupnim št. znanih živalskih 
vrst

 Rdeči seznam ogroženih vrst v SLO - več 
kot štiri petine vseh znanih vrst dvoživk 
ter plazilcev, ter skoraj polovica vrst 
sesalcev



 2. graf - ogrožene vrste

 Spremembe razmerja med št. 
ogroženih vrst in skupnim št. 
znanih višjih rastlinskih vrst



 3. graf – podzemeljska biotska 
pestrost

 Primerjava podzemeljske 
biodiverzitete Slovenije z bližnjimi 
državami ter Severno Ameriko po 
št. Izključno vrst vezanih na 
podzemlje - troglobiontov



 4. graf – podzemeljska biotska 
pestrost

 Št. Troglobiotskih vrst na izbranih s 
podzemeljsko favno najbogatejših 
mestih v Sloveniji

Viri grafov in dodanega 
besedila: http://kazalci.arso.gov.si/sl/teme/
nature-and-biodiversity

http://kazalci.arso.gov.si/sl/teme/nature-and-biodiversity


IZVIRNOST

Nekaj novega

Ponujamo izdelke iz naravnih materialov

Vsak izdelek je unikaten



POTENCIAL NAŠEGA IZDELKA
Ugodne cene v primerjavi z izdelki najdeni na spletu

Ročno izdelano

Vzbudimo zanimanje ljudi, kateri prej sploh ne bi razmišljali o uporabnosti in 
potencialnem nakupu izdelka



PRIČAKOVANI POSLOVNI UČINKI

Povečano povpraševanje

Večja prodaja

Večja prepoznavnost na trgu



OPIS IZDELKA

dom za čebele 
samotarke, čmrlje, 
pikapolonice, strigalice, 
muhe enodnevnice in 
druge koristne žuželke

Izdelani iz naravnih 
materialov: les, lubje, 
mah, palice bambusa



PROCES IZDELAVE

1. Nabava materiala: les, lubje, mah,
bambusove palice, vroče lepilo

2. Izdelava lesenih desk oz. ohišja po meri,
spenjanje le teh skupaj, narezati palice
bambuse in drugega lesa na kose, v
katere zvrtamo luknje

3. Lepljenje teh delov v posamezne
oddelke hotela z vročim lepilom

4. Urejanje strehe hotela: nalepimo kos
folije, da je streha zaščitena pred
dežjem katerega prekrijemo z lubjem,
mahom ali deskami lesa



TRAJANJE IZDELAVE

 Izdelava ohišja: 1-2 uri

Lepljenje delov lesa ter bambusa v ohišje: 1 uro oz. odvisno od velikosti

Urejanje strehe hotela: 30 minut oz. od velikosti



CILJNA SKUPINA

Starostna skupina : od 30. leta dalje

Ljudje, ki se želijo znebiti škodljivcev oz. vsaj zmanjšati njihovo škodo

Ljudje, ki želijo poskusiti nov način za odganjanje škodljivcev



NAČINI OGLAŠEVANJA

Izdelava letakov

Direktna komunikacija z ljudmi v okolici (družina, prijatelji, prijatelji prijateljev)

Ko pridobimo interes, lahko pozneje izdelke prilagodimo glede kakovosti ali cene, saj tako 
naredimo izdelek ugoden za vse potencialne kupce



KONKURENCA

Ponudniki na spletu:

 Imajo dražje izdelke

 Omejeno izbiro



ANALIZA IZDELKA

Prednosti:

Ugodne cene

Unikatni 
izdelki

Ročna izdelava

Obstojni 
izdelki

Slabosti:
 Posamezen 

hotel nam 
lahko vzame 
veliko časa za 
izdelavo, 
odvisno od 
velikosti, oblike, 
itd.



PRIHODKI

Naši prihodki bi prihajali iz prodaje naših hotelov

S tem, ko bi prodali več hotelov, bi se lahko povečal tudi interes, s tem bi tudi vzpodbudili 
ljudi do večkratnega nakupa



STROŠKI

Strošek bi nam predstavljalo:

 Nabava pištol za vročo lepilo

Nabava vročega lepila

Morebitna nabava lesa



STRATEGIJA DOLOČANJA CEN

Odvisno od povpraševanja

Določimo jih glede na lastnosti posameznega hotela (velikost, oblika)

Primerjamo cene izdelkov na spletu, tako lahko ponudimo bolj cenovno ugodne hotele



KLJUČNE METRIKE NAŠEGA USPEHA

Svoj uspeh bomo merili po:

Obsegu prodanih izdelkov (št. prodanih hotelov na mesec)

Številu zadovoljnih kupcev



POMANJKANJE HRANE

 ruski napad na sosednjo državo - ustavljena dobava iz ukrajinskih pristanišč

 Zmanjšanje globalne ponudbe hrane

 Bistven dvig cen alternativ

 Svetovne cene hrane (30% višje)

Vir: »V prihodnjih mesecih grozi pomanjkanje hrane.« Kaj še pravijo strokovnjaki? -
Slovenske novice

https://www.slovenskenovice.si/novice/svet/v-prihodnjih-mesecih-grozi-pomanjkanje-hrane-kaj-se-pravijo-strokovnjaki/#!


V naslednjih 40 letih – večja proizvodnja hrane kot v zadnjih 8000 letih

Zavržena ter zaužita velika količina hrane

Pomanjkanje vode, energije, zemlje + povečano povpraševanje prebivalstva, 
rast gospodarstva

Svetovno pomanjkanje hrane leta 2050

Vir: Pretresljivo svarilo znanstvenikov: že čez dobrih 20 let bomo ostali brez hrane 
- Slovenske novice

https://www.slovenskenovice.si/novice/svet/grozljivo-svarilo-znanstvenikov-ze-cez-toliko-let-bomo-ostali-brez-hrane/


NIZOZEMSKA - ZAVRŽENA HRANA

 Nizozemska - več kot dva milijona ton zavržene hrane na leto

 Kampanja ''Skupaj proti zavrženi hrani'' (2018)

 Zavržena hrana vzrok 6% izpustov toplogrednih plinov v EU

Vir: Da bi čim manj hrane romalo v smeti - Delo

https://www.delo.si/novice/znanoteh/da-bi-cim-manj-hrane-romalo-v-smeti/#!


REŠITVE

 Sestavljanje nakupovalnega seznama

 Shranjevanje ostankov hrane

 Upoštevanje roka uporabnosti na določenih živilih

 Ponovna uporaba ostankov, stranskih proizvodov (kmetijstvo, živilskopredelovalna 
industrija) - raba v živilih, embalaži

Vir: Da bi čim manj hrane romalo v smeti - Delo

https://www.delo.si/novice/znanoteh/da-bi-cim-manj-hrane-romalo-v-smeti/#!


NIZOZEMSKA – ''EKO VASI''

 Vas ReGen blizu Amsterdama –
brez potrebe trgovin s hrano ter 
električnega omrežja

 Popolna samooskrba in krogotok 
snovi

 Vzgoja hrane, proizvod lastne 
energije, predelovanje odpadkov v 
krožnem toku



VAS REGEN – NIZOZEMSKA

Vir: https://www.ekodezela.si/eko-okolje/nizozemska-vasica-regen-
popolnoma-samooskrbna-vizija-prihodnosti/

https://www.ekodezela.si/eko-okolje/nizozemska-vasica-regen-popolnoma-samooskrbna-vizija-prihodnosti/


PRIMERI ''EKO VASI'' 
DRUGOD

 Stahovica, Slovenija – Eco Resort

Turistična agencija Potepuh – eco resort pod Veliko 
Planino

Viri: https://www.potepuh.si/eco-resort-pod-veliko-
planino

https://www.jetcamp.com/hr/slovenija/slovenia-eco-
resort/

https://www.potepuh.si/eco-resort-pod-veliko-planino
https://www.jetcamp.com/hr/slovenija/slovenia-eco-resort/


ZELENE STREHE

 Streha, delno ali v celoti pokrita (rastline, 
prst) na vodonepropustni membrani

UPORABNOST:

 Daljša življenjska doba strehe

 Zmanjšanje toplotnega toka - zmanjšanje 
toplotne izgube (manjši stroški ogrevanja)

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Zelena_streh
a

https://sl.wikipedia.org/wiki/Zelena_streha


IZVEDBE IN SESTAVA

Ravna streha :

 Najpogosteje izvedena (družinske hiše, 
trgovski centri, ipd.)

 Uporabna kot terasa (primerna zasaditev)

Poševna streha:

 Manj značilna

 Postane element stavbe (zahteve toplotne 
in zvočne izolacije)

Vir: https://www.ytonghisa.si/zelena-streha/

https://www.ytonghisa.si/zelena-streha/


PRIMERI ZELENIH STREH

 Primer zelene strehe na Norveškem

 Do poznega 19. stoletja – tovrstne strehe 
najpogostejše na Norveškem

 Danes redkost – spremenjene v muzejske 
eksponate

Vir: https://deloindom.delo.si/video-zelene-strehe-
simbol-norveske

Vir 
videa: https://www.youtube.com/watch?v=rr3HCeU4
P1Q

https://deloindom.delo.si/video-zelene-strehe-simbol-norveske
https://www.youtube.com/watch?v=rr3HCeU4P1Q


PROMOCIJSKI PLAKAT
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