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Raziskava Identifikacija tržnega potenciala*, ki jo je Slovenska turistična 

organizacija lani izvedla na 6 ključnih in 2 perspektivnih trgih slovenskega turizma, 

je pokazala, da Slovenija tam ni prepoznana kot destinacija s ponudbo za zahtevnega 

turista, za katero bi bili pripravljeni plačati več. Kako se to odraža v rezultatih poslovanja 

hotelskega sektorja, je povedal Peter Vesenjak, direktor podjetja Hosting. 

Leto 2017 je bilo rekordno za slovenski turizem. Kako so se 
izjemni rezultati odražali v poslovanju hotelskih podjetij, 
ki v strukturi vseh turističnih prenočitev v Sloveniji 
predstavljajo 61,6% delež? 

Hotelski in podobni nastanitveni obrati v Sloveniji, ki 
jih analiziramo in predstavljajo v obravnavanem letu 37,8% 
vseh turističnih ležišč in 49,5% vseh turističnih sob oziroma 
nastanitvenih enot v Sloveniji, so, seveda, deležni pozitivne 
rasti fizičnih kazalnikov in prihodkov iz poslovanja, čeprav v 
odstotku rasti nekoliko manj kot ostale vrste nastanitvenih 
obratov (kot so apartmaji, sobodajalci, kampi, kmetije ipd.). 
Bistvene pozitivne premike v sektorju hotelov in podobnih 
nastanitvenih obratov lahko v letu 2017 zasledimo v 9,5% 
rasti števila vseh prenočitev glede na predhodno leto, k 
čemur so prispevale predvsem prenočitve tujih turistov z 
11,2% rastjo, medtem ko so prenočitve domačih turistov 
rasle s stopnjo 5,2%. Pri teh podatkih, ki so zelo pozitivni, 
nas vseeno lahko nekoliko skrbi, da je število prihodov 
gostov in prenočitev v hotelskih obratih raslo zaznavno 
počasneje kot vse prenočitve v Sloveniji, ki so se v enakem 
obdobju povečale za 12,6%. To pomeni, da je v slovenskem 
turizmu bila rast prodaje cenejših in enostavnejših ali celo 
izrazito sezonskih kapacitet veliko hitrejša kot tistih bolj 
kakovostnih z nekoliko višjo ceno, ki delujejo v vseh sezonah 
in dosegajo načeloma višjo dodano vrednost in zato tudi 
zaposlujejo več ljudi. 

Nekoliko zaskrbljujoč je lahko podatek, da se je 
povprečna doba bivanja v hotelih in podobnih nastanitvenih 
obratih v letu 2017 tako kot v vseh zadnjih letih še dodatno 
znižala, in sicer na 2,4 dneva iz 2,5 v predhodnem letu. Od 
tega imajo tuji gostje še nadalje izrazito nizko povprečno dobo 
bivanja, povprečno 2,3 dneva, domači gostje pa 3,0 dni, kar 
kaže na izrazit vpliv tranzitnih in touring oblik tujskega turizma 
v slovenskih hotelih in podobnih obratih. Če opazujemo 
desetletno obdobje od leta 2007 do 2017, ugotovimo, da 
je število prenočitev v Sloveniji v vseh vrstah nastanitvenih 
obratov v tem obdobju naraslo za 52,4%, v hotelih in podobnih 
nastanitvenih obratih pa le za 39,8%. S tem je tudi delež 
prenočitev, ki jih v Sloveniji ustvarimo v hotelskih in podobnih 
nastanitvenih obratih, v celotnih prenočitvah upadel iz 67,1% 
na 61,6%.

Tudi povprečna zasedenost hotelskih in podobnih 
nastanitvenih kapacitet je v 10-letnem obdobju iz 43,3% 
v letu 2007 oziroma 38,8% v letu 2008 dosegla v letu 2017 
45,5%, merjeno v zasedenosti stalnih ležišč, oziroma iz 56,8% 
v letu 2007 in 49,1% v letu 2008 na 57,9% v letu 2017, merjeno 
v zasedenosti hotelskih sob. To je sicer pozitiven premik, a ne 
tako velik, saj se je tudi obseg te vrste kapacitet v tem obdobju 
v Sloveniji povečal za 33%, merjeno v številu ležišč, oziroma 
37%, merjeno v številu sob. S tem pa prihajam do drugega dela 
mojega odgovora na vaše vprašanje, ki je povezan s poslovnimi 
rezultati hotelskega sektorja v Sloveniji v letu 2017. Celotni 

prihodki iz poslovanja vseh analiziranih gospodarskih subjektov 
na področju hotelske in podobne dejavnosti so v letu 2017 prav 
tako znatno narasli in so za 10,9% višji kot v predhodnem letu. 
Toda kljub temu je rezultat iz poslovanja v opazovanju celotne 
dejavnosti pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) 
ostal na enaki ravni kot v letu 2016, zato se je kazalnik deleža 
EBITDA v prihodkih iz poslovanja v letu 2017 znižal na 18,6% 
iz 20,6% v predhodnem letu, je pa še vedno višji kot v vseh 
predhodnih devetih letih pred letom 2016. Posledično je tudi 
rezultat iz poslovanja pred obrestmi in davki (EBIT) celo za 
8,5% nižji kot v predhodnem letu, kar je posledica višje rasti 
stroškov poslovanja od rasti prihodkov v letu 2017, in sicer 
ostalih stroškov poslovanja za 18,1%, stroškov storitev za 16,8% 
in stroškov dela za 12,4%. Res pa je, da je poslovni izid (dobiček) 
celotne opazovane dejavnosti pred davki (EBT) in čisti poslovni 
izid (čisti dobiček) v letu 2017 že drugo leto zapored pozitiven 
po predhodnih osmih letih negativnih rezultatov, in je za 55% 
oziroma 61% višji kot v letu 2016, kar pa je predvsem posledica 
zmanjšanja stroškov financiranja za kar 22,8% v primerjavi z 
letom 2016. 

Iz naslova poslovanja so torej podjetja, ki se ukvarjajo 
z upravljanjem hotelskih in podobnih nastanitvenih obratov, v 
letu 2017 dosegla višje prihodke, predvsem iz naslova večjega 
števila prodanih prenočitev oziroma sob in s tem povečane 
zasedenosti kapacitet in delno tudi iz naslova nekoliko večje 
prodaje zunaj penzionskih storitev. Vendar je rast povprečnih 
doseženih cen vseeno skromnejša od pričakovanj, saj se je 
kazalnik prihodka za čisto sobno storitev na razpoložljivo sobo 
(RevPAR) povečal za 8,3% glede na predhodno leto in je v letu 

2017 znašal 32,03 evra, kar je v največji meri posledica večje 
fizične prodaje in s tem dviga zasedenosti kapacitet, kar je 
zajeto v tem kazalniku, medtem ko se je kazalnik povprečne 
dosežene dnevne cene za čisto sobno storitev (ARR/ADR) 
povečal v primerjavi s predhodnim letom zgolj za 1% in je v letu 
2017 znašal 55,29 evra.

Iz navedenih podatkov lahko sklepamo, da je tudi 
slovenski hotelski sektor deležen pozitivnega trenda rasti v 
slovenskem turizmu, vendar se sooča s številnimi izzivi tako na 
področju cenovnega pozicioniranja kot tudi na stroškovnem 
področju, ki preprečujejo doseganje ustrezno visoke 
akumulacije za razvojni preboj, ki je povezan z novimi vlaganji v 
prenovo v velikem delu že dotrajane infrastrukture in opreme, 
povečanjem kvalitete storitev, razvojem kadrov in ustreznejšim 
tržnim pozicioniranjem. 

Ko govorimo o oceni finančne uspešnosti poslovanja 
hotelskih podjetij, katere ključne kazalnike bi izpostavili 
in zakaj?

Med ključnimi kazalniki pri ugotavljanju poslovne in 
finančne uspešnosti hotelskih podjetij ali tako imenovanimi 
ključnimi kazalniki delovanja (KPI, Key Performance Indicators) 
so po eni strani tisti, na osnovi katerih se da zelo hitro ugotoviti 
uspešnost poslovanja in »zdravje« podjetja kot celote in 
izhajajo iz analize in primerjanja elementov iz bilance stanja in 
bilance uspeha tako kot za vsa druga podjetja, kot so višina 
prihodkov iz poslovanja, višina in delež rezultata iz poslovanja 
pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA) v prihodkih iz 
poslovanja, ki pove koliko in kakšen delež od vseh ustvarjenih 
učinkov podjetje ustvari iz samega poslovanja v dejavnosti, s 
čimer lahko potem servisira naložbe v razvoj iz preteklosti ali v 
prihodnosti, stroške oziroma obresti iz financiranja, dajatve do 
države in ne na koncu tudi obveznosti do lastnikov kapitala, kar 
je končni cilj delovanja vsakega podjetja. EBITDA je po navadi 
tudi osnova za enostaven izračun tržne vrednosti podjetja, 
pri čemer velja pravilo, da je podjetje v hotelirstvu, odvisno 
od okoliščin na finančnih trgih in drugih specifičnih okoliščin 
podjetja, vredno od 6- do 12-kratnika EBITDA. 

Potem je pomemben še kazalnik ustvarjene dodane 
vrednosti in dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju, 
ki kaže, koliko učinkov v poslovanju podjetje in njegovi 
zaposleni ustvarijo, ki ostaja v podjetju za plačila stroškov 
dela, amortizacijo za plačila preteklega in prihodnjega razvoja 
in dobiček lastnikov kapitala, potem ko podjetje poravna vse 
zunanje dobavitelje. Višja je dodana vrednost, več sredstev ima 
podjetje lahko na voljo za plačilo bolj stimulativnih dohodkov 
zaposlenih, vlaganja v razvoj in povečanje konkurenčnosti in 
dobiček, ki si ga lahko izplačajo lastniki kapitala. 

Za hitro analizo poslovanja hotelskega podjetja so 
pomembni tudi notranji ustroji v bilanci uspeha ali/in bilanci 
stanja podjetja, ki kažejo na primernost deleža posameznih 
stroškov v prihodkih iz poslovanja ali primernost virov financiranja 
ipd., kot so na primer delež stroškov dela ali delež stroškov 
nabave materiala in blaga za prodajo v gostinski dejavnosti, v 
prihodkih iz poslovanja ali, recimo, delež EBITDA v celotnih ali 
zgolj finančnih obveznostih podjetja, ki kaže na ustrezno višino 
denarnega toka v podjetju za servisiranje obveznosti in v koliko 
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letih lahko podjetje svoje celotne ali zgolj finančne obveznosti 
poplača ob danih rezultatih poslovanja. Slednjega po navadi 
zelo podrobno preučijo banke ali investitorji pri odločitvah o 
financiranju ali nakupu podjetja. Seveda je ključni kazalnik iz 
tega prvega sklopa kazalnikov tudi čisti dobiček, ki je na voljo 
za nadaljnja vlaganja v razvoj ali izplačilo lastnikom kapitala. 
Med vsemi kazalniki pa je življenjsko najbolj pomemben 
denarni tok podjetja, ki mora zagotavljati likvidnost podjetja, 
da lahko vse obveznosti in elemente rezultatov poslovanja 
tudi dejansko financira. 

Po drugi strani so v hotelskem sektorju izredno 
pomembni tudi specifični hotelski kazalniki v dejavnosti, 
zato je priporočljivo vsaj za večja hotelska podjetja, da 
pri računovodskem spremljanju poslovanja uporabljajo 
standarde USALI (Uniform System of Accounts for the 
Lodging Industry), ki posamezne poslovne in finančne 
kategorije razvrščajo v kategorije in podkategorije, na 
osnovi katerih se ti kazalniki zelo enostavno ali avtomatsko 
izračunajo. Pomembnejši posebni kazalnik v hotelski 
industriji je RevPAR (Revenue per available room, prihodek, 
dosežen na razpoložljivo sobo), ki nam poda kombiniran 
podatek o povprečni doseženi ceni za prodano sobo in 
stopnji zasedenosti sob. Naslednji posebni kazalnik je ARR 
ali ADR (Average Room Rate oziroma Average Daily Rate, 
povprečna dosežena dnevna cena), ki nam pove, kakšno 
dejansko povprečno ceno dosega hotel pri prodaji sob za 
čisto sobno storitev (brez hrane in pijače in dodatnih zunaj 
penzionskih storitev). Še en pomemben poseben kazalnik je 
TRevPAR (Total revenue per available room, celotni prihodek 

na razpoložljivo sobo), ki nam pove, koliko celotnih finančnih 
učinkov ustvari hotelsko podjetje na razpoložljivo sobo. 
Iz odgovorov na prvo vprašanje lahko vidite tudi del teh 
kazalnikov za slovenski hotelski sektor.

Kakšni so trendi, ko govorimo o kazalnikih uspešnosti, 
vezanih na razpoložljivost sob; se realizirani prihodki na 
razpoložljivo sobo v zadnjem desetletju povečujejo ali 
ostajajo približno enaki?

Kazalnik RevPAR (prihodek iz prodaje sob na 
razpoložljivo sobo) za slovenski hotelski sektor se v obdobju 
2007 do 2017 giblje med 27,2 evra in 32,6 evra, v letu 2017 
dosega 32,03 evra in narašča v zadnjih treh letih (2015–2017), 
medtem ko je v prejšnjem obdobju treh let (2012–2014) 
padal, najvišji pa je bil v letu 2007, in sicer na ravni 32,63 evra. 
To pomeni, če upoštevamo še inflacijo v vmesnem času, da 
je pred desetimi leti bila vrednost tega kazalnika realno še 
veliko višja kot v letu 2017. TRevPAR (celotni prihodek na 
razpoložljivo sobo) se v enakem obdobju giblje od 17.442 
do 20.850 evrov, narašča zadnja tri leta (2015–2017) in 
dosega najvišjo vrednost v zadnjem desetletnem obdobju 
prav v letu 2017 v višini 20.850 evrov. Nadaljni trend gibanja 
teh kazalnikov bo odvisen od sposobnosti slovenskega 
hotelskega sektorja in strukturnih pogojev širšega okolja, da 
naredi preboj v višje cenovno pozicioniranje in hkrati zadrži 
oziroma poveča obseg prodaje in zasedenost kapacitet. 

Čemu pripisujete takšen rezultat?
Zaskrbljujoč podatek o cenovnem pozicioniranju 

slovenskega hotelskega sektorja, ki pojasni zgornje trende, 
je dosežena povprečna dnevna cena (ARR oziroma ADR) pri 
prodaji sob, ki je padala vsako leto, že od leta 2012, in šele v letu 
2017 dosegla obrat v rast glede na leto 2016, pa še to samo za 
1% nominalno, kar bi ob upoštevanju inflacije realno pomenilo 
ostajanje na enaki ravni ali celo rahel nadaljnji padec. V letu 2017 
se je relativno skokovito povečal fizični obseg prodaje in s tem 
tudi zasedenost obstoječih kapacitet in ker je RevPAR zmnožek 
ARR oziroma ADR in stopnje zasedenosti kapacitet, se je kar 
znatno višja zasedenost kapacitet kompenzirala s skromno rastjo 
povprečne dosežene cene na sobo in je kazalnik RevPAR zato 
samo skromno višji kot prejšnje leto. Ali, enostavno povedano, 
slovenski hotelirji so v zadnjih dveh do treh letih prodajali več 
prenočitev in sob in s tem dvignili zasedenost kapacitet in 
prihodke hotelskih podjetij, vendar v povprečju niso uspeli 
dosegati višjih ali zaznavno višjih cen na prodano sobo na trgu.

Turistično gostinska zbornica Slovenije je v Analizi finančnih 
kazalnikov za 2017 objavila podatek, da je EBIDTA 
v dejavnosti hotelov več kot podvojen od povprečja 
slovenskega gospodarstva (9,50) in znaša 18,70. EBIT 
kaže glede na 2016 slabše rezultate – hotelski sektor je z 
vrednostjo 5,8 sicer še vedno nad slovenskim povprečjem, 
a nižji kot leta 2016, ko je bil 7,10. Kako komentirate te 
podatke?

Naj najprej povem, da ima vsaka dejavnost specifične 
EBITDA marže v prihodkih iz poslovanja glede na značilnosti 
posamezne panoge, ali je kapitalsko intenzivna, delovno 
intenzivna, vezana predvsem na zunanje dobavitelje ipd. 
S tem mislim, da primerjava med posameznimi panogami 
ni najbolj poštena za primerjave uspešnosti, ampak lahko 
EBITDA marža služi za primerjavo uspešnosti predvsem med 
podjetji v isti panogi. Seveda pa to, da turizem dosega višjo 
EBITDA maržo od povprečja v gospodarstvu, pomeni, da 
načeloma ustvarja več ekonomskega dela dodane vrednosti, 
ki je lahko namenjen razvoju, saj je hotelska dejavnost tudi 
kapitalsko intenzivna panoga.

Moj komentar na nižji rezultat EBIT v letu 2017 
glede na predhodno leto je povezan tudi z odgovorom na 
prejšnje vprašanje v zvezi z doseganjem kazalnikov RevPAR 
in TRevPAR. EBIT marža v prihodkih iz poslovanja je v letu 
2017 na ravni 5,7% in je nominalno 8,5% nižja kot v letu 
2016. To je posledica tega, da so slovenski hotelirji zaradi 
doseganja rasti fizičnih kazalnikov, višje stopnje zasedenosti 
kapacitet in s tem posledično višjih prihodkov iz poslovanja 
ob nezadostnem dvigu povprečnih cen angažirali nekoliko 
(pre)več kadra (povečanje števila zaposlenih za 8,2% in 
stroškov dela za kar 14,4% glede na predhodno leto), storitev 
in materialnih stroškov in zato ustvarili nekoliko nižjo maržo 
EBITDA, nižjo maržo EBIT in nižji delež dodane vrednost v 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prihodki iz celotne hotelske dejavnosti/nočitev 62,19 € 65,44 € 62,92 € 65,97 € 67,30 € 67,19 € 64,10 € 61,70 € 60,57 € 60,80 € 61,62 € 

Povprečna dosežena cena čiste penz.storitve/
nočitev vklj. DDV** 43,86 € 46,15 € 44,37 € 46,53 € 47,46 € 47,39 € 45,63 € 43,92 € 43,11 € 43,28 € 43,86 € 

Prihodek čiste penz.storitve na razpolož.sobo 
(RevPAR) 36,71 € 33,40 € 30,14 € 31,69 € 33,57 € 33,68 € 31,89 € 31,06 € 31,82 € 34,15 € 37,13 € 

Prihodek čiste sobne storitve na razpolož.
sobo (RevPAR1) 32,63 € 29,87 € 26,82 € 28,37 € 30,11 € 29,82 € 28,07 € 27,19 € 27,78 € 29,57 € 32,03 € 

Celoten prihodek/zasedeno sobo (RevPOR) 99,50 € 104,70 € 100,67 € 105,56 € 107,68 € 107,51 € 102,57 € 98,73 € 96,92 € 97,28 € 98,59 € 

Povp. dosežena cena celotne penz.storitve na 
prodano sobo z DDV (ADR/ARR) 70,17 € 73,84 € 71,00 € 74,44 € 75,94 € 75,82 € 73,00 € 70,27 € 68,98 € 69,24 € 70,17 € 

Povp.dosežena cena čiste sobne storitve na 
prodano sobo (ADR1) 57,47 € 60,85 € 58,24 € 61,41 € 62,79 € 61,88 € 58,67 € 56,17 € 55,00 € 54,75 € 55,29 € 
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Gibanje ključnih cenovnih kazalnikov v hotelski dejavnosti v Sloveniji v obdobju 2007–2017.

Slovenski hotelski sektor se sooča s številnimi izzivi tako na področju cenovnega pozicioniranja kot stroškovnem. 
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*Globalna spletna raziskava Identifikacija tržnega potenciala na trgih Avstrije, 
Nemčije, Italije, Vel. Britanije, Francije, Ruske federacije, Nizozemske in Poljske; 
STO, Valicon, december 2017

prihodkih iz poslovanja in tudi nižjo dodano vrednost na 
zaposlenega. Res pa je tudi, da je del razloga za zmanjšanje 
marže EBIT tudi v povečanju stroška amortizacije, ki je po 
triletnem padanju zaradi padanja naložb v preteklih letih v 
letu 2017 prvič narastla za 4,3% v primerjavi s predhodnim 
letom, kar je tudi pozitiven znak rahlega okrevanja naložb; 
s tem je tudi vplivala na zmanjšanje EBIT. Skratka, v želji 
po konkurenčnosti na trgu in fizičnih rezultatih je izplen iz 
poslovanja celo malenkost slabši, kar se kaže v nižjih maržah 
EBITDA, EBIT in nižji dodani vrednosti na zaposlenega v 
primerjavi z letom 2016. 

Je EBIT kazalec, ki najbolj zanima potencialne investitorje? 
Kaj kaže? Smo v Sloveniji investicijsko konkurenčni v 
primerjavi s sosednjimi državami?

Investitorje najbolj zanimata EBITDA in dejanski 
denarni tok, ki ga ustvarja hotelski objekt, v kolikor kupujejo 
ali investirajo v obstoječo hotelsko nepremičnino ali načrtujejo 
novoustanovljeno hotelsko podjetje, saj jih poleg varnosti in 
stabilnosti naložbe najbolj zanima, v kolikšnem času bodo 
lahko povrnili svoja vlaganja in ustvarili ustrezen pričakovan 
donos na vložena lastniška sredstva (ROE, Return On Equity) 
in kakšno donosnost ima projekt kot celota z vključitvijo 
vseh virov financiranja (IRR, Internal Rate of Return). EBITDA 
in denarni tok hotelskega podjetja sta namreč osnova za 
vse ostale rezultate, in investitorji po navadi načrtujejo, da 
bodo z znanjem ali angažiranjem sposobnih upravljavcev 
EBITDA in rezultate, kot so EBIT, EBT in čisti dobiček, še 
izboljšali. V primeru, da investitor vlaga v podjetje, ki že 
posluje, ga poleg slednjega zanimajo, seveda, tudi EBIT, 
čisti dobiček in zadolženost podjetja. EBIT kaže sposobnost 
podjetja za servisiranje stroškov financiranja, to je obresti, 
in/ali zagotavljanje interesov po donosu za lastnike kapitala 
oziroma vlagatelje v odvisnosti od virov financiranja naložbe in 
samega podjetja. Pri tem je potrebno opozoriti, da je vračilo 
virov financiranja v glavnem delu odvisno od ustvarjene višine 
EBITDA, saj se glavnica za, recimo, kreditne vire financiranja 
poplačuje iz amortizacije, ki je del EBITDA, in le obresti iz 

rezultata EBIT. Seveda je tudi država zaradi obračuna davka na 
dobiček zelo zainteresirana za visok EBIT, še bolj pa za visok 
EBT (rezultat pred davki), kar pa ni nujno vedno v popolnoma 
enakem interesu lastnikov kapitala oziroma vlagateljev, 
ki jih na koncu najbolj zanima čisti dobiček, zato vedno 
preverijo, če obstajajo kakršne koli olajšave za zmanjševanje 
efektivne stopnje davka na dobiček, oziroma najdejo v okviru 
zakonodaje poti za optimiranje davkov z načini upravljanja 
premoženja, v katerega vlagajo.

Zanimivi podatki, ki kažejo na prve znake okrevanja 
investicijske dejavnosti v slovenskem hotelskem sektorju, so: 
rast višine sredstev za kar 9%, kar je prva rast po predhodnih 
šestih letih upadanja, povečanje stroškov amortizacije za 4,3% 
že drugo leto zapored (2016–2017) in povečanje predvsem 
dolgoročne zadolženosti družb s tega področja za 4% v letu 
2017 glede na 2016. 

Med glavnimi razlogi, ki prispevajo h konkurenčnosti 
Slovenije kot investicijskega okolja za turizem in hotelirstvo, 
so odlični naravni, kulturni in geoprometni pogoji za razvoj 
turizma in neposredna bližina zelo pomembnih emitivnih 
turističnih trgov, ki lahko zagotavljajo stabilno povpraševanje. 
Tudi dejstvo, da je Slovenija glede na razvojni potencial po 
relativnih kazalnikih razvitosti turizma (kategorije na prebivalca 
in na km² površine dežele) še vedno pod-kapacitirana po številu 
turističnih ležišč in sob kot tudi številu gostov in prenočitev na 
letni ravni v primerjavi z nekaterimi bližnjimi turistično razvitimi 
in visoko kakovostnimi turističnimi deželami in regijami (A, I, D, 
CH), predstavlja pozitiven signal za investitorje. Med razloge za 
našo konkurenčnost sodi zaenkrat tudi stabilno in verodostojno 
poslovno okolje. Manj pa k dvigu konkurenčnosti prispevajo 
določeni pogoji poslovnega okolja, kot so visoka obremenitev 
stroškov dela z davki in prispevki, nižja fleksibilnost zaposlovanja 
(težje zaposlovanje sezonskih delavcev in omejeno zaposlovanje 
za določen čas) ter dolgotrajni in zapleteni postopki pri 
sprejemanju prostorskih aktov, dovoljenj in soglasij za posege 
v prostor, ki so povezani z vsakim turističnim naložbenim ali 
razvojnim projektom. So pa znotraj države za investicijsko 
dejavnost v turizmu različno konkurenčne tudi različne regije 

ali mesta zaradi večje ali manjše privlačnosti za razvoj turizma, 
obstoječih turističnih tokov, urejenosti infrastrukture in okolja, 
cen nepremičnin, podpore lokalnih skupnosti podjetništvu in 
vlaganjem. Na splošno menim, da je Slovenija, če bo ohranila 
stabilnost poslovnega okolja, spodbujala podjetniško kulturo, 
zmanjšala obremenitve dela, povečala fleksibilnost zaposlovanja 
in bolj učinkovito urejala posege v prostor, zelo investicijsko 
konkurenčna tudi v primerjavi s sosednjimi državami. 

Ne gre spregledati vpliva zaposlenih. Katere kazalnike 
spremljamo na tem področju in kaj nam povedo v primerjavi 
z ostalimi panogami?

Zaposleni so eden ključnih dejavnikov kakovosti in 
konkurenčnosti hotelske turistične ponudbe, zato tudi vlagatelji 
posvečajo posebno pozornost analizi možnosti zaposlovanja 
kakovostne delovne sile po optimalnih stroških pri naložbenih 
odločitvah. V Sloveniji in tudi širše postaja v nekaj zadnjih letih 
angažiranje delovne sile v hotelirstvu in gostinstvu eden ključnih 
izzivov lastnikov, uprav in podjetnikov zaradi pomanjkanja 
domače delovne sile, obremenitve stroškov plač in nefleksibilne 
delovne zakonodaje. Strošek dela v hotelski dejavnosti se po 
standardih in v povprečju giblje med 25%- do 33%-deležem 
v prihodkih iz poslovanja in s tem predstavlja enega ključnih 
stroškov poslovanja, ki mora tudi zaradi tega biti skrbno 
upravljan in nadzorovan. Ta delež v slovenskem hotelirstvu za 
leto 2017 znaša 31% in je za 0,4% višji kot v predhodnem letu. 
Med kazalniki uspešnosti, vezanimi na zaposlene v hotelski 
dejavnosti, je med najpomembnejšimi dodana vrednost na 
zaposlenega, ki v slovenskem hotelskem sektorju za leto 2017 
znaša 36.359 evrov in je nekoliko nižja kot v predhodnem letu. 
Pomembna pokazatelja vloge in učinkovitosti dela v hotelski 
dejavnosti sta tudi celotni prihodek na zaposlenega, ki v Sloveniji 
v letu 2017 znaša 77.130 evrov in je za 2,2% višji v primerjavi s 
predhodnim letom, in kazalnik deleža stroškov dela v celotni 

dodani vrednosti, ki je v Sloveniji v 2017 na ravni 62,6% in je za 
2,8% višji, kot je bil v letu 2016. 

Slednje pomeni, da se poslovna učinkovitost dela z 
vidika podjetij zmanjšuje, saj se kar 62,6% celotne dodane 
vrednosti porabi za zaposlene, le 37,4% dodane vrednosti pa 
se lahko porabi za servisiranje razvoja in naložb v preteklosti ali 
v prihodnosti (naložbe ali plačilo glavnic kreditov ipd.), poplačila 
finančnih obveznosti in za donos lastnikov kapitala. Prav tako je 
pomemben kazalnik uspešnosti in poslovne učinkovitosti dela 
EBITDA na zaposlenega, ki v slovenskem hotelirstvu za leto 2017 
znaša 13.608 evrov in je za 7,5% nižji kot v predhodnem letu, in 
čistega dobička na zaposlenega, ki v letu 2017 znaša 3.012 evrov 
in je sicer za 45% višji kot v predhodnem letu. 

Na letošnjih DST ste predstavili deset najuspešnejših družb 
iz hotelskega sektorja za leto 2017. Katere so to? 

V sektorju hotelov in podobnih nastanitvenih obratov je 
iz podatkov o poslovanju v letu 2017 razvrstitev prvih desetih 
družb po posebnem kombiniranem kazalniku rangiranja 
naslednja: 

Sava Turizem, d. d., Ljubljana; Terme Čatež, d. d., Čatež 
ob Savi; Union Hoteli, d. d., Ljubljana; Terme Krka, d. o. o., Novo 
mesto; Istrabenz turizem, d. d., Portorož; Terme Olimia, d. d., 
Podčetrtek; Elephant Group, d. o. o., (City Hotel Ljubljana) 
Ljubljana; Hotel Slon, d. d., Ljubljana; Thermana, d. d., Laško; 
Hoteli Bernardin, d. d., Portorož. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Celotni prihodek/sobo (TRevPAR) 20.615 € 18.757 € 16.924 € 17.798 € 18.849 € 18.910 € 17.909 € 17.442 € 17.871 € 19.177 € 20.850 € 

Prihodki iz prodaje sob /sobo (TRevPAR1) 13.400 € 12.192 € 11.000 € 11.568 € 12.252 € 12.292 € 11.641 € 11.337 € 11.616 € 12.465 € 13.552 € 

EBITDA na sobo/leto 5.123 € 3.790 € 3.394 € 3.205 € 3.456 € 3.837 € 3.205 € 3.009 € 3.837 € 4.697 € 4.605 € 

EBITDA na prodano sobo 24,7 € 21,2 € 20,2 € 19,0 € 19,7 €  21,8 € 18,4 € 17,0 € 20,8 € 23,8 € 21,8 € 
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Gibanje prihodkov in EBITDA na sobo v hotelski dejavnosti v Sloveniji v obdobju 2007–2017.

Zaposleni so eden ključnih dejavnikov kakovosti in konkurenčnosti 
hotelske turistične ponudbe.


