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UVOD 
  
Turizem je v Sloveniji od nekdaj pomembna gospodarska panoga. Da je to panoga, ki 
omogoča visoke zaslužke in jo je potrebno spodbujati, se zavedajo tako politiki kot 
podjetja, s pojavom delitvene ekonomije in omogočenim oddajanjem privatnih 
nepremičnin turistom pa čedalje bolj tudi lokalni prebivalci.  
 
Slovenija je lepa in varna država, zato je v času terorističnih groženj še posebej privlačna 
destinacija za tuje turiste, ki jo vse bolj množično obiskujejo. Z vstopom države v 
Evropsko unijo je Ljubljana postala ena izmed evropskih prestolnic in tako magnet za 
obiskovalce, željne občudovanja srednjeevropske arhitekture in utripa majhnih mest. K 
temu  veliko pripomore tudi destinacijska management organizacija Javni zavod Turizem 
Ljubljana. Njen cilj je narediti Ljubljano svetovno prepoznavno turistično destinacijo, ki 
bo prijazna tako turistom kot tudi lokalnim prebivalcem. Slednje se uresničuje tudi z 
možnostjo dodatnega zaslužka, ki ga prebivalcem mesta omogoča kratkoročno oddajanje 
njihovih nepremičnin mnogim turistom, ki obiščejo Ljubljano. Javnost in mediji to 
oddajanje vidijo tudi kot motečo inovacijo, saj smo priča porastu diskusij na temo omejitev 
delovanja največjega spletnega ponudnika za oddajanje nepremičnin v privatni lasti, 
Airbnb-ja. Nelagodje je opazno zlasti med lastniki hotelov in politiki.  
 
Raziskave kažejo, da Airbnb ima vpliv na hotelske trge, kako velik je, pa je odvisno od 
ureditve političnega in poslovnega okolja ter značilnosti nastanitvenega trga v preučevanih 
destinacijah, kjer deluje (Goree, 2015; Gutierrez, Romanillos, Garcia-Palomares, & Salas-
Olmedo, 2016; Lehr, 2015; Stušek, 2016; Zervas, Proserpio, & Byers, 2016). Ugotovitve 
raziskav iz Združenih držav Amerike kažejo, da se prihodki hotelov nižajo, saj se je zaradi 
Airbnb-ja povečala ponudba cenejših nastanitvenih kapacitet na trgu in hoteli so tako 
omejeni pri implementaciji agresivnih cenovnih politik. To je še posebej opazno v obdobju 
visoke sezone, ko je povpraševanje največje  (Zervas et al., 2016). S temi ugotovitvami se 
strinja tudi gospod Gregor Jamnik, direktor hotela Slon in predsednik Združenja hotelirjev 
Slovenije, s katerim sem za potrebe tega magistrskega dela opravila intervju.  
 
Spremembe so opazne tudi v bolj osebnem izvajanju hotelskih storitev ter osredotočanju 
hotelov na segmente gostov, ki jim je Airbnb najmanj privlačen kanal za nakupe nočitev, 
to so poslovni gostje (Lehr, 2015; Varma, Jukic, Pestek, Shultz, & Nestorov, 2016; Zervas 
et al., 2016). Airbnb vpliva tudi na investicijske načrte hotelskih podjetij, saj je količina 
njegove ponudbe analizirana tudi v vse več vzdržljivostnih študijah investicijskih 
projektov hotelskih novogradenj (Zervas et al., 2016).  
 
Nejevoljo je mogoče opaziti tudi med občinskimi in državnimi politiki, saj se zaradi 
Airbnb-ja izgublja denar iz naslova turistične takse ter davka na dodano vrednost 
(Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2016; Stušek, 2016).  
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Začetki delovanja Airbnb-ja segajo v leto 2008, v čas, ko sta se Evropa in svet soočala z 
gospodarsko krizo. Večala se je brezposelnost, podjetja so odhajala v stečaj, stagnirali so  
prihodki zaposlenih, v zraku je bilo čutiti apatijo. Med ljudmi je zavladalo nezaupanje do 
tradicionalnih podjetij, pojavili so se dvomi o poštenosti njihovih poslovnih agend. 
Gospodarska kriza je spodbudila ljudi k odkrivanju inovativnih poslovnih modelov, duh 
časa pa jih je usmeril v skupinsko, participativno delovanje, stran od ustaljenih poslovnih 
praks. Obudil se je interes za sodelovanje v ekonomiji delitve in participativni potrošnji. V 
sodelovanju z visoko razvito internetno tehnologijo je ekonomija delitve lahko vstopila v 
skorajda vsa področja gospodarstva in si ustvarila globalno mrežo privržencev (Belk, 
2014; Botsman, 2013; OECD, 2016).  
 
Namen tega magistrskega dela je na osnovi teoretičnih in znanstvenih izhodišč ter s 
pomočjo rezultatov raziskave analizirati mnenja zaposlenih v ljubljanskih nastanitvenih 
obratih o negativnih konkurenčnih vplivih Airbnb-ja na poslovanje ljubljanskih hotelov ter 
sorodnih nastanitvenih obratov. S pomočjo vprašalnika, poslanega ljubljanskim 
nastanitvenim obratom, želim izvedeti, ali po mnenju respondentov Airbnb kot inovacija 
na turističnem trgu že vpliva na njihovo poslovanje in ali pričakujejo, da bo ta vpliv v 
prihodnosti večji. Vzorec vprašanih sem zaradi boljšega vpogleda v dogajanje na 
ljubljanskem turističnem namestitvenem trgu in za iskanje razlik v mnenjih med hoteli in 
sorodnimi nastanitvenimi obrati razširila na hotele, B&B-je, hostle, gostišča ter ponudnike 
turističnih sob in apartmajev.  
 
Raziskavo sem izvedla v Ljubljani, največjem slovenskem mestu, mestu z največ 
turističnimi nočitvami v Sloveniji ter mestu z največ Airbnb ponudbe znotraj države 
(Slovenska turistična organizacija, 2017; Stušek, 2016). Že Zervas et al. (2016, str. 8) so 
ugotovili, da je vpliv Airbnb-ja potrebno meriti v mestih, kjer ima ta spletna platforma 
veliko kvalitetne ponudbe. Hkrati pa je potrebno omeniti, da je mogoče v prihodnosti v 
Ljubljani pričakovati rast Airbnb ponudbe, saj so inovativni poslovni modeli ekonomije 
delitve, po mnenju Kralja (2013, str. 5), vrsta podjetniške usmeritve, ki je za Slovence že 
zanimiva in bo postajala še bolj.  
 
Cilji magistrskega dela so: 
 
• predstaviti Ljubljano kot turistično destinacijo ter opisati značilnosti njenega 

hotelskega trga; 
• preučiti teoretično ozadje ekonomije delitve in njenega vstopa na turistični trg; 
• predstaviti podjetje Airbnb in značilnosti njegovega poslovanja; 
• z raziskavo pridobiti vpogled v sedanji odnos med tradicionalnimi hotelskimi podjetji v 

Ljubljani in Airbnb-jem ter dobiti mnenje o tem, kakšen bo le-ta v prihodnosti. 
 
Na podlagi prebrane literature in analize rezultatov dosedanjih raziskav vplivov Airbnb-ja 
na poslovanje hotelskih trgov sem oblikovala naslednjih 8 hipotez, ki jih bom preverila s 
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sledečimi metodami in tehnikami raziskovalnega dela: analizo anketnih odgovorov z 
binominalnim testom, korelacijsko analizo, t-testi ter računanjem povprečij in indeksov. 
 
1. Ljubljanski nastanitveni obrati menijo, da ima Airbnb negativne konkurenčne vplive                    

na njihovo poslovanje. 
2. Hoteli bolj kot ostali nastanitveni obrati menijo, da ima Airbnb negativne konkurenčne 

vplive na njihovo poslovanje. 
3. Ljubljanski nastanitveni obrati menijo, da jim bo Airbnb v prihodnosti še 

konkurenčnejši.  
4. Hoteli bolj kot ostali nastanitveni obrati menijo, da jim bo Airbnb v prihodnosti še 

konkurenčnejši.  
5. Nastanitveni obrati se pri postavljanju cen ozirajo na cene Airbnb ponudbe.  
6. Zaradi Airbnb-ja izvajajo ljubljanski nastanitveni obrati svoje storitve z bolj osebnim 

pristopom do gosta. 
7. V Ljubljani večinoma Airbnb še ni bil obravnavan v študijah izvedljivosti gradbenih 

projektov novih nastanitvenih obratov. 
8. Večina ljubljanskih nastanitvenih obratov aktivno spremlja politično dogajanje v zvezi 

z urejanjem poslovanja Airbnb-ja v Sloveniji. 
  
V prvem delu magistrskega dela se bom osredotočila na teoretično razlago pojma 
ekonomija delitve, njenega delovanja in odnosa s tradicionalnimi podjetji na turističnem 
trgu. To pa bo osnova za empirični del.  
 
V prvem poglavju bom opisala turistično destinacijo Ljubljana in kakšen je odnos lokalnih 
prebivalcev do turizma. Drugo poglavje bo posvečeno ljubljanskemu nastanitvenemu trgu. 
Tretje poglavje je v celoti namenjeno teoretičnim pojasnilom pojava ekonomije delitve, 
medtem ko se četrto osredotoča na ekonomijo delitve v turizmu, opis Airbnb-ja kot 
njenega predstavnika in moteče inovacije na nastanitvenem trgu. V petem poglavju se 
začenja empirični del, v katerem bom s pomočjo rezultatov svoje ankete ocenila vplive 
Airbnb-ja na poslovanje ljubljanskih hotelov in sorodnih nastanitvenih obratov ter podala 
sklepne ugotovitve te magistrske naloge.  
 
1   SLOVENIJA KOT TURISTIČNA DESTINACIJA 
 
Spletni Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo destinacija, (b.l.) definira kot »kraj, do 
katerega se pride, pripotuje, navadno z določenim namenom«. Ozemlje današnje 
Republike Slovenije je bilo od nekdaj privlačna destinacija za obiskovalce. Njena dobra 
geostrateška lega, lahko dostopno ozemlje in relativno mila klima so popotnike privabljali 
skozi vsa zgodovinska obdobja. Le-ti so prihajali tako z dobrimi kot s slabimi nameni. Če 
omenim le nekatere; podjarmljanje prebivalcev, okupacija teritorija, pokristjanjevanje, 
raziskovanje kraških pojavov, sklepanje trgovinskih poslov ali počivanje ter rekreiranje. 
Prav ljudje s slednjimi, počitniškimi nameni, so današnje slovensko ozemlje že zelo zgodaj 
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videli kot turistično destinacijo. Kot šaljivo pravi Šepetavc (1994, str. 20), so bili takšni 
posamezniki v prvem letu 19. stoletja še »jako redke prikazni« in so bili bolj kot turisti, 
avanturisti. Vendar evidentiran razvoj turizma na Slovenskem sega več kot 150 let v 
preteklost (Pešak Mikec & Budna Kodrič, 2002; Repe, 2008; Alič & Cvikl, 2011). Težko 
trdimo, da je bil to razvoj povsem slovenskega turizma, saj kot je dobro pojasnil Granda, 
zgodovine določenega ozemlja velikokrat ni mogoče zreducirati samo na zgodovino enega 
naroda, turistični razvoj je bil namreč usmerjan tudi s strani vladarjev in držav, ki so v 
določenih časovnih obdobjih vladale na slovenskem ozemlju (Rozman & Lazarevič, 1996, 
str. 38). Repe pa je povzel, da je razvoj turizma na slovenskem ozemlju potekal vzporedno 
z razvojem slovenskega naroda. Edini trenutek, ko sta se razšla, je bil čas osamosvojitve 
Slovenije, ko je bil slovenski narodni vzpon na vrhuncu, turistični razvoj pa je za dve leti 
povsem obstal (Repe, 2008, str. 157).  
 
V letih po osamosvojitvi so se razmere na Balkanu počasi stabilizirale, država je kasneje 
vstopila še v Evropsko unijo, turistični razvoj pa se je začel strmo vzpenjati. Slovenija je 
postala poznana destinacija na turističnem zemljevidu sveta, Slovenci pa so spoznali, da je 
s turizmom mogoče tudi zaslužiti. Slovenska politka je ubrala strategijo usmeritve v 
butični turizem, pri katerem namesto brezimnih množic ljudi sprejemamo ljudi z imeni in 
priimki in jim ponujamo zaokroženo turistično ponudbo po meri človeka, takšna je vsaj 
želja (Tomin Vučkovič, 2012, str. 9). Kljub mladosti je državnim agencijam – Centru za 
promocijo turizma Slovenije, ustanovljenemu leta 1995, njegovemu nasledniku, Slovenski 
turistični organizaciji ter Ministrstvu za gospodarstvo in tehnološki razvoj, ki pokriva 
področje turizma – uspelo dobro valorizirati turistične privlačnosti ter lokalne javne in 
proste dobrine prodati na svetovnem turističnem trgu (Mihalič, 2010, str. 36–37). Kot 
primer: v letu 2016 so bile po številu prodanih vstopnic najbolj obiskane turistične 
znamenitosti Postojnska jama, Ljubljanski ter Blejski grad (Slovenska turistična 
organizacija, 2017).  
 
Turizem je po osamosvojitvi postal vse bolj pomembna panoga narodnega gospodarstva, 
njegov vpliv, tudi na družbo, pa je postal še izrazitejši po letu 2000. Prikazovanje 
dejanskega vpliva turizma na bruto družbeni proizvod (v nadaljevanju BDP) je bilo zaradi 
nepopolne statistične prakse v preteklosti pogosto necelovito in neargumentirano. Zato je 
Ministrstvo za gospodarstvo, tudi po priporočilu Evropske unije, leta 2004 pripravilo 
projekt izračunavanja realnih makroekonomskih kazalnikov vpliva turizma na narodno 
gospodarstvo po modelu TSA – satelitskih računov za turizem (Ministrstvo za 
gospodarstvo, 2004). S tem modelom so podatki odločevalcem in prebivalcem Slovenije 
na voljo vsaka 3 leta. Tako je turizem, po zadnjih podatkih TSA iz leta 2014, k 
slovenskemu BDP-ju prispeval 13 %, zaposloval 13 % vseh zaposlenih v državi in 
predstavljal 7,1 % celotne vrednosti izvoza ali več kot 40 % izvoza vseh storitev. Tudi po 
uradnih statistitičnih podatkih je postal eden izmed najpomembnejših stebrov slovenskega 
gospodarstva, ki omogoča zaslužek tako pravnim kot fizičnim osebam v Sloveniji 
(Slovenska turistična organizacija, 2017; Ministrstvo za gospodarstvo, 2004). Po podatkih 
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Statističnega urada Republike Slovenije (2018) je bilo mogoče v Sloveniji med leti 2014 in 
2017 v nastanitvenem sektorju zaslediti porast števila zaposlenih. Konec leta 2014 je bilo v 
tem sektorju zaposlenih 9.527 ljudi, leta 2015 9.676, v letu 2017 pa že 10.227 ljudi, kar 
kaže na trend rasti poslovanja slovenskega nastanitvenega sektorja. 
 
Poglavje sem začela z definicijo besede destinacija, kot jo podaja Slovar slovenskega 
knjižnega jezika, zaključujem pa ga z Biegerjevo (2000, str. 74), strokovno definicijo 
turistične destinacije. Ta pravi, da je turistična destinacija geografski prostor, kraj, regija 
ali zaselek, ki ga gost izbere za cilj potovanja. Ta prostor mora vsebovati infrastrukturo za 
prenočevanje, oskrbo, zabavo in poslovne zadeve. Slovenija vso to infrastrukturo ima in 
glede na podatke Škerbinc (2016, str. 3) so turisti v letu 2015 največ denarja potrošili za 
prenočevanje; hotelski gostje skoraj 55 % svoje dnevne potrošnje. Magistrska naloga 
preučuje prav ta, nastanitveni del turistične panoge, kjer med nastanitvenimi ponudniki 
poteka zanimiv konkurenčen boj za prav vsakega turista, ki izkaže interes za oddih v 
Sloveniji. V Sloveniji sicer res prenočuje že več kot 10 milijonov turistov, vendar je njihov 
čas bivanja kratek, v povprečju malo več kot dva dneva, ponudba turističnih kapacitet pa je 
iz leta v leto večja, tudi zaradi pojava spletnih platform delitvene ekonomije, kot je Airbnb.  
 
2   LJUBLJANA KOT TURISTIČNA DESTINACIJA 
 
Ljubljana je glavno mesto države in od leta 2004 tudi ena izmed prestolnic Evropske unije. 
Poleg tega, da je politično, administrativno, znanstveno in ekonomsko središče Slovenije, 
je njena geografska lokacija v neposredni bližini največjega slovenskega letališča tudi 
dobra začetna in izhodiščna točka za turiste. S površino 163,8 km2 sodi med srednje velika 
mesta, hkrati pa je ena izmed manjših evropskih prestolnic (Witwicky, 2014, str. 30). 
 
Leta 2001 se je v mestu s pomočjo Mestne občine Ljubljana začelo načrtovano spodbujati 
turistični razvoj. S tem razlogom je občina ustanovila Javni zavod Turizem Ljubljana, ki 
skrbi za vodenje destinacijskega managementa.  
 
Zavod Turizem Ljubljana je v Strategiji razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana 
za obdobje 2014–2020 zapisal sledečo vizijo destinacije: »Ljubljana bo do leta 2020 na 
mednarodnem trgu prepoznana kot doživljajsko bogata evropska mestna turistična 
destinacija, mesto za aktivna in romantična doživetja in poslovna srečanja skozi vse leto. 
Ljubljana bo ostala mesto z visoko kakovostjo bivanja in prijetno atmosfero za vse njene 
prebivalce, obiskovalce in turiste« (Turizem Ljubljana, 2014, str. 7). Z želenim 
zmanjšanjem sezonskih vplivov na turistični obisk bi povečali zasedenost ljubljanskih 
nastanitvenih kapacitet skozi vse leto.   
 
Kot tudi ugotavljajo v strategiji, je Ljubljana zelo raznolika v strukturi turističnih 
ponudnikov, zato je iskanje konsenza pri usmerjanju turističnega razvoja velik izziv.  
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Zavod Turizem Ljubljana opravlja javno službo hkrati tudi v imenu prebivalcev mesta, ki 
sploh niso ali pa so preko delitvene ekonomije delno poslovno vpeti v turistično dogajanje. 
Tudi njih je potrebno upoštevati pri usmerjanju turističnega razvoja. Slogan »Turizem smo 
ljudje« je samo kratek povzetek teorije o prvotni turistični ponudbi (Mihalič, 1995, str. 19), 
katere pomemben steber so, poleg naravnih danosti in splošne infrastrukture, tudi socialno-
kulturne značilnosti destinacije, ki se odsevajo v miselnosti in gostoljubnosti lokalnih 
prebivalcev.  
 
Izsledki raziskave o učinku turizma med domačim prebivalstvom Ljubljane kažejo, da 
prebivalci zaznavajo turistični razvoj v mestu, vendar ga ne občutijo kot motečega. Razlog 
za to lahko poiščem v prizadevanju Javnega zavoda Turizem Ljubljana, da javne prireditve 
prireja tudi izven strogega centra mesta, hkrati pa turiste spodbuja v nakupe vodenih 
izletov v ostale dele Slovenije in s tem ohranja jedro mesta prijetno za bivanje lokalnih 
prebivalcev, nočitve pa se še vedno generirajo v Ljubljani (Turizem Ljubljana, 2014).  
 
2.1 Trg hotelskih namestitev v Ljubljani 
 
V Zakonu o gostinstvu (Ur.l. RS, št. 1/1995-UPB2, v nadaljevanju ZGos) je hotel 
opredeljen kot »podjetje, ki se ukvarja s hotelsko dejavnostjo, to je ponudba prenočišča 
stranki in/ali priprava obrokov, prigrizkov ter pijač za takojšnjo uporabo«. Pod pojem hotel 
so tako vključena tako majhna gostišča z nekaj sobami kot tudi veliki hotelski kompleksi. 
V magistrski nalogi ocenjujem vplive Airbnb-ja na poslovanje ljubljanskega hotelskega 
trga in pod pojem hotel tako prištevam vse tradicionalne ponudnike turističnih nastanitev – 
to so hoteli, hostli, gostišča in B&B-ji. V nadaljevanju predstavljam kratko zgodovino 
populacije, na kateri sem izvedla raziskavo. 
 
2.2 Zgodovina hotelirstva 
 
Potovanja ljudi segajo že v prazgodovino, vendar sta bila njihova dolžina in trajanje 
omejena na iskanje hrane za preživetje. Tudi v času velikih selitev indoevropskih plemen 
800 let pred našim štetjem so ljudje veliko potovali, vendar so s sabo tovorili vse, kar so 
potrebovali za prenočevanje, prehrano in varnost. Ta način prenočevanja se imenuje 
samozadostno kampiranje. Z razvojem stalnih naselbin, kot so vasi, so se nastanitve 
potujočih iz narave prestavile v bivališča sorodnikov in prijateljev, kar lahko smatramo kot 
začetke VFR turizma  (angl. visiting friends and relatives) (Lehr, 2015, str. 6). 
 
Kot nadaljuje Lehr (2015, str. 6), v staremu veku, to je v času starih Grkov in Rimljanov, 
od približno 8. stol. pr. n. št. do 5. stol. n. št., začno obstajati prvi komercialni objekti 
namenjeni počitku in relaksaciji. 
 
V srednjem veku je k razvoju nastanitev v Evropi veliko pripomogla duhovščina, saj so 
opatije in samostani nudili prenočišča potujočim in obnemoglim. Z razvojem mest se kot 
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nočitvene kapacitete začnejo omenjati meščanske gostilne in gostišča ob cestah. 
Namenjena so bila prenočevanju ljudi, ki so potovali od vasi do vasi in od mest do mest 
(Lehr, 2015, str. 6). 
 
Začetek obstoja hotelskih objektov sega v 18. stoletje. Razvili so se iz njihovih 
predhodnikov – srednjeveških gostišč, ki so služila za prenočevanje popotnikov s kočijami. 
Potovanja so namreč postajala vse bolj aktivnost bogatih slojev, ki so zahtevali višjo 
kakovost nastanitvenih kapacitet, kot so jih nudila gostišča, zato se v sredini 18. stol. 
odprejo prvi hotelski objekti, ki so po zasnovi že spominjali na današnje (Alič & Cvikl, 
2011, str. 5). Eden prvih modernih hotelov je bil leta 1768 odprt v Exterju v Veliki 
Britaniji, sledil mu je hotel Ritz v Parizu, odprt leta 1898. Mreža hotelov se je hitro 
razširila po zahodnem delu evropske celine ter Severni Ameriki. Luksuzni hotelski objekti 
so simbolizirali kulturo, blaginjo in nacionalni ponos držav, kjer so bili zgrajeni (Lehr, 
2015, str. 6). 
 
Razvoj železniškega prometa v začetku 19. stoletja, kasneje še avtobusnega in letalskega, 
je ustvaril možnosti cenovno ugodnejših potovanj in to je bila spodbuda za gradnjo 
cenovno ugodnejših nastanitvenih kapacitet, kot so moteli, hostli, hotelske verige nižjih 
kakovosti, namenjene nastanitvi posameznih turistov ali celotnih družin (Lehr, 2015, str. 
6). Tako so se turistična potovanja dokončno vključila v način življenja široke množice 
ljudi.  
 
2.3  Zgodovina hotelirstva v Ljubljani 
 
Pešak Mikec in Budna Kodrič (2002, str. 343–362) sta podrobno raziskali zgodovino 
ljubljanskih turističnih nastanitvenih kapacitet do druge svetovne vojne. Glede na njune 
ugotovitve lahko sklepamo, da je bila ponudba nastanitev v Ljubljani skozi zgodovino tako 
raznolika, kot s pojavom Airbnb-ja postaja tudi danes. Ugotovili sta, da so v srednjem veku 
tovornikom in drugim redkim popotnikom v Ljubljani prenočišča ponujale cehovske 
bratovščine in samostani. Prenočevali so lahko tudi v meščanskih špitalih oziroma 
hospitalih;  hišah, ki so bile predhodnice bolnišnic, kot jih poznamo danes. Prenočevati je 
bilo mogoče tudi na poštnih postajah, na obrobju mesta pa tudi v župniščih, imenovanih 
taberne, ki so jih upravljali duhovniki, ki so si dodaten zaslužek pridobivali s točenjem 
vina ter oddajanjem sob. Bogati popotniki, kot je bila duhovščina in plemstvo, so 
prenočevali na dvorcih, med njimi na Škofovem, Auerspergerjevem in Stiškem.  
 
V začetku 17. stoletja je začel veljati zakon, ki je vsem, ki so točili vino, zapovedoval, da v 
svojo ponudbo vključijo tudi možnost prenočevanja. Tako so se odprla prva ljubljanska 
gostišča.  
 
V 18. stoletju se je s povečanjem prometa skozi Kranjsko začel množičen razvoj gostišč, ki 
so po navodilu deželnega glavarja morala imeti tudi svoje hleve za konje. V današnjem 
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času bi jih lahko primerjali s hotelskimi garažami. Kakovost nastanitev v gostiščih ni bila 
na visokem nivoju,  podvržena so bila namreč obvezni nastanitvi vojaškega osebja, če jo je 
le-to potrebovalo, kar je močno vplivalo na ureditev sob. Problem je opazila celo državna 
politika in od mestnega magistrata zahtevala, da priskrbi dovolj kakovostnejših prenočišč 
za odličnejše goste, kot so bili uradniki in popotniki. Posledica tega dekreta je bila 
izgradnja gostilnic prvega reda, kot predhodnike hotelov imenuje Henrik Costa 
(Ljubljanski hoteli pred 100 leti, 1936).  
 
Prvi hoteli so nastali v ožjem centru mesta. Prvi hotel v Ljubljani je bil Wilder Mann ali 
Bidelmon na Ciril-Metodovem trgu, sledil je hotel Slon na Slovenski cesti ter hotel Zlata 
zvezda na Wolfovi ulici. Hoteli so imeli poleg svoje primarne vloge – prodaje nočitev tudi 
pomembno vlogo pri razvoju družabnega življenja meščanov. V drugem zgodovinskem 
viru (Grand hotel Union v Ljubljani, 1936) opisujejo hotel Union kot takrat najmodernejšo 
zgradbo v Ljubljani, v kateri ima svoje prostore Slovenska krščansko-socialna zveza, ki s 
prirejanjem predavanj v veliki knjižnici znotraj hotela postaja pravo središče ljudske 
strokovne in poučne javnosti.  
 
Hoteli v 19. stoletju so postajali vse bolj razkošni in v 20. stoletju postali velike 
reprezentančne stavbe, ki so se že na prvi pogled razlikovale od svojih sorodnic gostišč. 
Hotel z najdaljšo tradicijo v Ljubljani je Slon. Edini hotel, ki je do današnjega dne 
obratoval nepretrgoma, pa je hotel Union.  
 
V vojnem obdobju ni bilo turističnega življenja. Prave povojne turistične sezone so se 
začenjale v 50-ih letih 20. stoletja (Benedik, 1992, str. 156). Glažar (1996, str. 134) pravi, 
da se je turistični razvoj ponovno začel po drugi svetovni vojni in to ne le v urbanistično  
razvojnem smislu, ampak tudi v strokovno izobraževalni smeri. Turizem in veda o 
gostoljubnosti (angl. hospitality) sta namreč postajali znanstveni disciplini.  
 
Poleg gostišč in hotelov skozi zgodovino nastanka ljubljanskega nastanitvenega trga 
najdemo tudi privatne sobe in apartmaje v lasti prebivalcev Ljubljane ter študentske 
domove, ki so v času poletnih počitnic ponujali nastanitve mlajšim in manj zahtevnim 
gostom. Kot pravi Beznik (1974, str. 3) v članku Turizem brez hotelov, se je tudi na 
območjih zunaj centra mesta turizem še kar lepo razvijal, kljub temu da tam ni bilo 
nobenega hotela.  
 
2.4  Trg hotelskih namestitev v Ljubljani danes 
 
Danes je Ljubljana postala ena izmed najpomembnejših turističnih točk v Sloveniji in 
ljubljanski trg hotelskih namestitev  eden izmed najbolj uspešnih turističnih proizvodov. 
Deluje namreč v dobro organizirani in vodeni turistični destinaciji s poslanstvom in vizijo, 
zapisanima v Strategiji razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–
2020 (Turizem Ljubljana, 2014, str. 7): »Ljubljana je srednjeevropska prestolnica; 
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gospodarsko, politično, kulturno in univerzitetno središče Slovenije; izhodišče za 
odkrivanje Slovenije in bližnjih evropskih turističnih atrakcij; največja slovenska turistična 
destinacija, destinacija z ravnovrstno ponudbo, destinacija z urejenim javnim prostorom za 
osebe z različnimi oblikami oviranosti; destinacija z veliko kulturne dediščine, poslovno-
kongresna destinacija, destinacija z živahnim družabnim utripom (mestno jedro, nabrežje 
Ljubljanice). Poslanstvo vseh deležnikov v turistični destinaciji Ljubljana je, da skupno 
razvijajo kakovostno turistično ponudbo, ki pozitivno vpliva na kakovost življenja vseh 
prebivalcev Ljubljane in je privlačna za njene obiskovalce in turiste do te mere, da 
predstavlja možnost dolgoročno uspešnega poslovanja turističnih in s turizmom povezanih 
deležnikov.«  
 
Kot sem že omenila,	 so predmet analize te magistrske naloge nastanitvene kapacitete v 
Ljubljani s hotelsko in hotelom podobno dejavnostjo s statistično klasifikacijo I.55.10. 
Tako po Zgos kot tudi po uradni razvrstitvi Statističnega urada Republike Slovenije v to 
kategorijo spadajo hoteli, moteli, penzioni, gostišča in prenočišča. Pregled standardnih 
klasifikacij dejavnosti je na voljo na spletni strani Slovenske poslovne točke (SKD seznam, 
2017). Ljubljanski trg hotelskih namestitev  ima v tej kategoriji bogato ponudbo, kar je 
razvidno iz Tabele 1. 
 

Tabela 1: Prenočitvene zmogljivosti hotelov in hotelom podobnih objektov v Ljubljani v 
letu 2017 

 
Vrsta      
nastanitvenega 
objekta 

Število objektov Število sob 
Število stalnih 

ležišč 

Deleži nastanitvenih 
objektov po številu 
stalnih ležišč v % 

Hoteli 34 2.687 4.966 78 
Hostli 16 212 783 13 
Penzioni 4 55 112 2 
Gostišča 5 49 105                        3 
Prenočišča 11 141 804 4 
SKUPAJ 70 3.144 6.770 100 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Prenočitvene zmogljivosti po vrstah občin in po vrstah 

nastanitvenih objektov, Slovenija, letno, 2017. 
 
Stušek (2016, str. 51) ocenjuje, da je v Ljubljani ustvarjenih 12 % vseh turističnih nočitev 
v Sloveniji in da je 95 % vseh turistov, ki v Ljubljani prenočujejo, tujcev.  
 
Anketa o zadovoljstvu s kakovostjo nastanitve, ki so jo opravili med tujimi turisti v 
Ljubljani, pravi, da je ljubljanski trg hotelskih namestitev  tudi kakovosten. 34,5 % 
vprašanih je odgovorilo, da so s kakovostjo nastanitve v Ljubljani zelo zadovoljni, 49 % 
jih je zadovoljnih, medtem ko jih je 9 % srednje zadovoljnih, 6 % vprašanih pa ocene ni 



10 

zmoglo podati. Za odgovora nisem zadovoljen ali sploh nisem zadovoljen se ni odločil 
nihče (SURS, 2016).   
 
Če povzamem, ima Ljubljana raznolik in kakovosten trg hotelskih namestitev , ki dobro 
posluje. V nadaljevanju naloge pa želim raziskati, koliko nanj vpliva pojavnost ekonomije 
delitve Airbnb-ja.  
   
3   EKONOMIJA DELITVE 
 
3.1  Opredelitev  
 
Ekonomija delitve je v svojem bistvu, dejavnosti deljenja, koncept, ki obstaja že dolgo 
časa. Izdelki, kot so avtomobili, različna delovna orodja, knjige in tudi neoprijemljive 
stvari, kot je prostor v stanovanjih, posameznikov čas ali storitev prevoza, se delijo med 
ljudmi od nekdaj. Razlika med ekonomijo delitve včasih in danes je v tem, da je bilo 
deljenje včasih brezplačno in večinoma le med sorodniki, prijatelji, sodelavci ali sosedi, 
danes pa zaradi razvoja informacijske tehnologije poteka v globalnem obsegu, med 
popolnimi tujci in v večini primerov v zameno za denarno nadomestilo. Hitro razvijajoči 
poslovni modeli ekonomije delitve zato predstavljajo čedalje večjo priložnost dodatnega 
zaslužka za posameznike, ki za to, da so v ekonomiji delitve udeleženi, ne potrebujejo 
ustanavljati podjetij.  
 
Raziskovalna služba Evropskega parlamenta (EPRS, 2016) pravi, da je iskanje definicije 
ekonomije delitve polno izzivov in hkrati kontroverzno. Obstajajo namreč mnoga različna 
pozitivna in negativna mnenja različnih političnih, gospodarskih in družbenih skupin o tem 
pojavu. Razlog, da ima mnenje o ekonomiji delitve čedalje več ljudi, je ta, da vse bolj 
vpliva na življenja posameznikov, poslovanje gospodarskih družb in tudi na delo 
zakonodajne oblasti. Nadaljujejo, da je pojav delitvene ekonomije v 21. stoletju brez 
dvoma strukturna, neustavljiva in za nekatere gospodarske panoge moteča revolucija, ki se 
rezultira v pojavu novega, četrtega sektorja gospodarstva, ki se je pridružil primarnemu 
kmetijskemu, sekundarnemu industrijskemu ter terciarnemu storitvenemu. Pojav 
ekonomije delitve torej ni viden kot modna muha, ki bo v naslednjih letih izginila in znova 
prepustila monopol tradicionalnim ekonomskim modelom (EPRS, 2016). 
 
Tudi v Sloveniji, v Poročilu Medresorske delovne skupine za pripravo akcijskega načrta 
posodobitve predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom, pravijo, da 
stroka še ne pozna natančne definicije pojma ekonomija delitve ter da se iskanja lotevajo 
tako na ravni Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD) 
kot v Evropski komisiji (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2016, str. 7).  
 



11 

Evropska komisija je v letu 2016 poskusila na široko opisati ekonomijo delitve kot obliko 
ekonomije, v kateri sodelujejo vsa področja družbe. Znotraj nje si posamezniki, z 
namenom delitve stroškov uporabe ali pa tudi brezplačno, izposodijo, izmenjajo ali 
najamejo dobrine (EPRS, 2016).  
 
Botsman (2013) dodaja, da je ekonomija delitve ekonomski model, temelječ na delitvi ne 
popolnoma izkoriščenih otipljivih in neotipljivih dobrin; vse od postelj, stanovanjskih 
prostorov, posameznikovih veščin ali znanj, do raznovrstnih potrošnih izdelkov. Koncept 
ekonomije delitve temelji na dostopu posameznika do uporabe dobrin in ne na dostopu do 
lastništva le-teh. Internet in razvoj mobilne tehnologije sta poskrbela, da se je lahko 
ustvaril spletni medpotrošniški trg, na katerem se dogajajo transakcije med imetniki dobrin 
ter tistimi, ki potrebujejo začasen dostop do njih. Nihče ne potrebuje lastnega podjetja za 
sodelovanje na trgu ekonomije delitve, ampak lahko na njem nastopa kot fizična oseba 
(Fraiberger & Sundararajan, 2015). Vse, kar potrebuje, je računalniška pismenost ter 
dostop do interneta in mobilnih aplikacij.    
  
Hamari, Sjöklint in Ukkonen (2015) pravijo, da čeprav je ekonomija delitve sodoben pojav 
povezan z razširjeno uporabo interneta, ima temelje v sodelovalni oziroma participativni 
potrošnji, ki je bila prvič omenjena in definirana že leta 1978. Povzetek definicije pravi, da 
je participativna potrošnja dogodek, pri katerem več oseb uživa v kupovanju istih 
ekonomskih dobrin. To trošenje predstavlja skupinsko aktivnost, podobno pitju piva s 
prijatelji v baru ali večerji v restavraciji s sorodniki. Participativna potrošnja namreč zbuja 
občutek pripadnosti skupini, prav ta pripadnost pa je tista, ki se je ohranila v sodobni 
ekonomiji delitve in je eden izmed glavnih motivacijskih faktorjev, da ljudje v njej sploh 
sodelujejo (Henten & Windekilde, 2016, str. 2–3). Lahko rečem, da kar se je začelo kot 
popolnoma neformalno dejanje med družino, prijatelji in znanci, ima danes velik vpliv na 
gospodarstva po vsem svetu. Ocenjeno je, da bodo prihodki delitvene ekonomije do leta 
2025 presegli 335 milijard evrov, kar investitorji in politiki ocenjujejo kot megatrend z 
velikim gospodarskim in družbenim vplivom (Witter, 2015, str. 16). Že sedaj je težko 
poiskati gospodarsko panogo, v kateri ni poslovnih modelov ekonomije delitve.  
 
Vizjak (2016, str. 6–7) je v svoji diplomski nalogi predstavila naslednja področja življenja, 
na katera ekonomija delitve vpliva: 
 
• TRANSPORT  

Delitev uporabe prevoznih sredstev, npr. taksijev in koles (angl. carsharing) ter 
nudenje prevoza ljudem, ki potujejo v isto smer (angl. carpooling). Predstavniki: 
Car2Go, ZipCar, Prevoz.org, BlaBlaCar, Uber, BMW Drive Now; 

• GOSPODINJSTVO 
Deljena uporaba aparatov. Predstavniki: Peerby, Daylui, NeighborGoods; 

• POLJEDELSTVO 
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Deljena raba vrtov v mestih in na podeželju. Predstavniki: UrbanGardenShare, Shared 
Earth; 

• PODJETNIŠTVO 
Deljena raba pisarniških prostorov, deljena uporaba znanj. Predstavniki: ShareDesk, 
ShareMyOffice, Poligon; 

• ZAPOSLITEV  
Zaposlitev osebe za določeno projektno delo ali mikro opravilo. Predstavniki: 
TaskRabbit, DogVacay, Fiverr; 

• KULTURA 
Izmenjava knjig in ostalih umetniških izdelkov. Predstavnik: BookCrossing; 

• IZOBRAŽEVANJE 
Skupnosti za učenje jezikov, mednarodna izmenjava znanj. Predstavniki: Fiverr, 
Oneworldcenter, MyLanguageExchange; 

• DENAR IN FINANCIRANJE 
Denarna posojila na P2P, P2B in B2P trgih ter skupinsko financiranje (angl. 
crowdfunding). Predstavniki: Kickstarter, MoneyPlace, Zopa; 

• OBLAČILA 
Izmenjava rabljenih oblačil za odrasle in otroke. Predstavniki: BertieAndBean, 
Poshmark, MojButik;  

• TURIZEM IN POTOVANJA 
Izmenjava prostih sob za nastanitev turistov, turistično vodenje, gastronomska 
doživetja v domovih posameznikov. Predstavniki: Airbnb, Trip4real, MealSharing. 

 
Vsem zgoraj omenjenim predstavnikom ekonimije delitve je skupna dejavnost izmenjave, 
le-ta pa je lahko komercialna aktivnost ali pa ne. V nadaljevanju se bom posvetila 
komercialnim vidikom ekonomije delitve. 
 
3.2 Teoretična razlaga koncepta ekonomije delitve 
 
Bistvo koncepta ekonomije delitve je predstavljeno na Sliki 1. Kaže se v povezovanju 
posameznikov, ki si lastijo določeno dobrino, s tistimi posamezniki, ki to dobrino 
potrebujejo (Dervojeda, 2013, str. 5). Za učinkovito povezovanje skrbijo spletne platforme 
ter visoka stopnja zaupanja med ponudniki in povpraševalci.  
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Slika 1: Maksimalna izraba dobrin s pomočjo učinkovitih spletnih modelov redistribucije     
 

                       
                                             

Vir: R. Botsman, The Sharing Economy Lacks A Shared Definition, 2013, str. 1, slika 16. 
  
Za nadaljnjo razčlenitev in razlago poslovnega modela ekonomije delitve se bom oprla na 
teorijo o participativni potrošnji, na kateri koncept ekonomije delitve temelji. Pojasni pa ga 
tudi Coasova teorija o transakcijskih stroških. 
 
3.3  Teorija o participativni potrošnji  
 
Participativna potrošnja je bila definirana že leta 1978, vendar ta definicija predstavlja 
daljno osnovo ekonomiji delitve in z njeno današnjo obliko in delovanjem nima veliko 
skupnega (Felson & Spaeth, 1978). Botsman in Rogers (2010) sta zato spisala prenovljeno 
definicijo participativne potrošnje, ki pravi, da je participativna potrošnja aktivnost, ki 
omogoča ljudem, da izkoriščajo dostop do uporabe dobrin, namesto da bi plačevali za 
lastništvo nad njimi. S tem jim je omogočen sočasen prihranek denarja, časa in prostora. 
Hkrati se med aktivnostmi participativne potrošnje ustvarja skupnost uporabnikov, ki je 
lahko začetek novih prijateljstev in poznanstev (angl. networking), ki je lahko osnova za 
bolj izpopolnjeno življenje posameznikov tako v privatnem kot v poslovnem smislu. 
  
Botsman (2013) tudi pravi, da participativna potrošnja ponovno definira, kaj je tisto, kar 
ljudje resnično potrebujejo imeti v svoji lasti. Meni, da potrošnik čuti enako koristnost od 
dobrine, če kupi novo ali če kupi rabljeno ali pa jo najame za kratek čas. Ekonomski model 
participativne potrošnje lahko tako temelji na delitvi, izmenjavi, najemu ali prodaji 
izdelkov oziroma storitev.  
 
Če zgornje definicije poudarjajo bolj socialni vidik participativne potrošnje in se ne 
osredotočajo toliko na komercialno vrednost (angl. non-profit sharing), se Belk (2014) s 
svojo definicijo osredotoči na sodobnejšo, komercialno participativno potrošnjo (angl. 
profit sharing). Pravi, da je sodobna participativna potrošnja usklajeno delovanje ljudi z 
namenom pridobivanja ali distribucije dobrin, v zameno za plačilo ali drugo sredstvo 
kompenzacije.  
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Participativna potrošnja lahko deluje v okviru treh poslovnih modelov (Botsman, 2013; 
Committe on Small Business of the United States House of Representatives, 2014): 
 
• Produktno-storitveni model 

pri katerem dobijo potrošniki možnost uporabe želenega izdelka in ne čutijo potrebe po 
lastništvu nad njim. To je odmik od razmišljanja potrošnikov 20. stoletja, ki so na krilih 
učinka vagona prekomerno trošili. Imetniki izdelkov ter tisti, ki bi te iste izdelke želeli 
uporabiti, se srečajo na spletnih medpotrošniških trgih, kjer lahko časovno in finančno 
učinkovito izvršijo transakcijo, katere posledica ni sprememba lastništva nad izdelkom, 
ampak le dostop do njegove uporabe. Ta model se lahko pojasni s platformo ZipCar ali 
DriveMyCar, kjer posamezniki oddajajo svoje avtomobile za določeno kratko časovno 
obdobje; 

• Redistribucijski model 
pri tem modelu se na medpotrošniškem trgu prodajajo neželeni ali neuporabljani 
izdelki. Z redistribucijo se maksimizira njihova uporaba in podaljša življenjski cikel. 
Ta model spodbuja ponovno uporabo izdelkov in zmanjšuje njihov prezgodnji odmet v 
smeti. V Sloveniji je vodilna platforma s tega področja Bolha.com, v tujini sta 
predstavnika eBay in thredUP; 

• Model skupnostnega življenjskega sloga 
vključuje deljenje in izmenjavo neoprijemljivih sredstev, kot so čas, prostor, veščine, 
znanje ali denar. Izmenjava je občutljiva in zahteva veliko mero zaupanja med akterji 
na trgu. Avtorji pravijo, da ta model spodbuja povezanost prodajalcev in kupcev, jim 
daje občutek pripadnosti skupnosti in začetek odnosa med njimi, ki ni nujno trajajoč 
samo v času dotične transakcije. Predstavniki tega modela so TaskRabbit, Fiverr in tudi 
Airbnb, kadar posamezniki oddajajo svoj dom. 

 
PwC Consulting je opravil študijo za Evropsko komisijo, v kateri je ugotovil, da prihodki 
spletnih platform, ki poslujejo po konceptu participativne potrošnje, v Evropski uniji 
eksponentno rastejo. To so prihodki predvsem tistih spletnih platform, ki delujejo na 
področju nazadnje omenjenega modela skupnostnega življenjskega sloga. V panogah 
kratkotrajnega najema nepremičnin,  avtomobilov in prevozov, financiranju ter izmenjavi 
znanja in veščin si namreč ustvarjajo vse večje tržne deleže. Leta 2015 so v Evropski uniji 
te spletne platforme ustvarile prihodke v višini 3,6 milijarde evrov, kar je dvakrat več kot 
leto poprej (Vizjak, 2016, str. 6). Počasi postajajo ne le komplementi tradicionalnim 
podjetjem, ampak tudi njihovi substituti (Henten & Windekilde, 2016, str. 11–12). 
 
V nadaljevanju bom s pomočjo teorije o transakcijskih stroških pojasnila njihovo delovanje 
in vpliv na tradicionalna podjetja v panogah, kjer delujejo. 
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3.4  Transakcijski stroški v ekonomiji delitve  
 
Coase, prejemnik Nobelove nagrade za ekonomijo leta 1991, je bil pionir v odkrivanju in 
pojasnjevanju transakcijskih stroškov, lastninskih pravic in institucionalnih tržnih struktur 
(Kovač, 2013). V prispevku z naslovom Analiza podjetja (angl. The Nature of the Firm) se 
je spraševal, zakaj podjetja so in zakaj obstajajo v različnih velikostih. Pravi, da podjetja 
so, ker so stroškovno učinkovitejša kot trgi sami ali kot če bi se transakcije na trgu 
izvrševale le med posameznimi osebami. Coase je namreč zanikal neoklasično 
predpostavko, ki pravi, da so vsi akterji na trgu opremljeni s popolnimi informacijami in da 
so edini stroški poslovanja stroški proizvodnje in transporta proizvodov (Henten & 
Windekilde, 2016, str. 5). Bil je prvi, ki je med stroške poslovanja podjetja uvrstil tudi 
stroške delovanja trga in jih poimenoval transakcijski stroški. Ti stroški nastanejo zaradi 
nepopolnih informacij med akterji na trgu in so vidni kot stroški pogodbenih razmerij, 
vrednotenj in delovanja cenovnega mehanizma. V podjetju jih povzročajo aktivnosti 
upravljanja, vodenja, koordinacije, nadzora, sklepanja pogodb. Transakcijski stroški  so po 
njegovem torej stroški delovanja, naj si bo to trga ali podjetja. Coase pravi, da so se 
podjetja razvila, ker so preprosto njihovi transakcijski stroški delovanja nižji kot 
transakcijski stroški delovanja trga. Kovač zaključuje, da podjetja s svojim obstojem 
znižujejo transakcijske stroške tržne ekonomije (Kovač, 2013).  
  
Henten in Windekilde (2016) sta zgoraj zapisano Coasovo teorijo uporabila kot teoretični 
okvir za pojasnitev obstoja podjetij, kot so Airbnb, Uber ali eBay, znotraj ekonomije 
delitve. Pravita, da ta podjetja znižujejo transakcijske stroške. Velik interes, da se 
posamezniki pridružijo njihovim spletnim platformam, obstaja izključno zaradi tega, ker bi 
bili transakcijski stroški delovanja trga, če bi na njem nastopali le posamezniki, preveliki. 
Storitve, kot je povezovanje ponudnikov in povpraševalcev ter zagotavljanje čim lažje 
izvedbe transakcij med njimi, tudi s pomočjo sprejemanja plačil v imenu prodajalcev, so le 
nekateri izmed dejavnikov nižanja transakcijskih stroškov. S spletnimi ocenami 
uporabnikov pa zvišujejo raven zaupanja med kupci in prodajalci in sodelovanje v 
ekonomiji delitve delajo privlačno tudi za ljudi, ki tveganju niso naklonjeni. S temi 
aktivnostmi so podjetja ekonomije delitve in njihovi poslovni modeli stroškovno 
učinkovitejši kot trg ekonomije delitve same in zato privlačna za kupce, prodajalce kot tudi 
investitorje.   
  
Belk (2014) tudi pravi, da je sodoben koncept ekonomije delitve in zelo uspešnih 
podjetniških zgodb znotraj nje pojav, ki je mogoč samo zaradi tega, ker živimo v dobi 
interneta. Trg ekonomije delitve je lahko doživel razcvet ter globalen doseg s pomočjo 
razvoja internetne tehnologije, kjer večstranske spletne komunikacijske platforme (angl. 
multi sided platforms) povezujejo kupce in prodajalce. Brez teh platform bi bili stroški 
iskanja primernega izdelka ali storitve, komunikacije med prodajalci in kupci in pa 
sklepanja poslov preveliki. Aktivnosti bi bile preprosto časovno in stroškovno 
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neučinkovite, potrošniki bi še naprej kupovali in najemali izdelke ter storitve proizvedene s 
strani podjetij, ki delujejo po klasičnem kapitalističnem ekonomskem modelu, ki mu 
zaupajo. Transakcije v ekonomiji delitve pa so zaradi napredka v tehnologiji postale tako 
preproste, da v nekaterih panogah podjetja, ki imajo v lasti spletne komunikacijske 
platforme, postajajo ne le komplementi tradicionalnim gospodarskim družbam, ampak tudi 
že njihovi substituti. Airbnb in tradicionalna hotelska podjetja bi na nekaterih področjih že 
lahko videli kot substitute (Henten & Windekilde, 2016, str. 7–9).  
 
Odnosi med tradicionalnimi podjetji in podjetji ekonomije delitve postajajo vse bolj 
sovražni, dobro jih povzema teorija motečih inovacij (angl. The Disruptive Innovation 
Theory), ki bo podrobneje opisana v nadaljevanju.  
 
3.5  Teorija motečih inovacij 
 
Christensen (1997) je pojasnil in definiral pojem moteča inovacija. Pravi, da si moteča 
inovacija, to je nov izdelek ali storitev, s svojim prihodom v prodajo ustvari povsem nov 
trg ali pretrese delovanje obstoječega. Teorijo je predstavil s primerom razvoja avtomobila 
Ford T leta 1908. Ford T je bil prvi avtomobil narejen v masovni proizvodnji. Zaradi 
izkoriščanja ekonomij obsega je bila proizvodnja stroškovno učinkovita in avtomobil je bil 
cenovno dostopen širšim množicam ljudi. Ford T je bil moteča inovacija na takratnem trgu 
avtomobilov, kjer so se prodajali le luksuzni avtomobili iz butičnih proizvodenj, po zelo 
visokih cenah.  
 
Varma et al. (2016) pravijo, da je s teorijo motečih inovacij mogoče pojasniti tudi vstop 
podjetij ekonomije delitve na turistični trg, kjer v osnovi dominirajo tradicionalna podjetja. 
Teorija namreč  pravi, da podjetje s svojim novim izdelkom ali storitvijo, ki se pojavi na 
trgu, izpodbija tradicionalne načine poslovanja. Sprva ima izdelek ali storitev zaradi svoje 
revolucionarnosti manjši obseg privržencev, vendar lahko kasneje njegova priljubljenost 
eksponentno zraste in se iz obrobja premakne v središče trga ter zavzame čedalje večji 
tržni delež, če ne večinskega. Izdelki ali storitve, ki so v očeh tradicionalnih podjetij 
moteče inovacije, postanejo množično sprejeti s strani potrošnikov in se iz vloge 
komplementa postavijo v vlogo popolnega substituta (Henten & Windekilde, 2016, str. 5). 
Varma et al. (2016) pravijo, da lahko moteča inovacija spremeni trg do te mere, da 
dominantna podjetja izgubijo svoj vodilni položaj na trgu.  
 
Tako imenovana moteča inovacija včasih ne dosega ravni kakovosti v ključnih lastnostih, 
ki definirajo kakovost njej sorodnih izdelkov ali storitev tradicionalnih podjetij, ampak se v 
določenih lastnostih močno razlikuje od njih, zaradi tega je zelo opazna in tako gradi svojo 
konkurenčno prednost. Največkrat se te razlike kažejo v ugodnejši ceni in večji priročnosti 
nakupa ali najema izdelka ali storitve. 
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Guttentag (2013, str. 1193–1195) opisuje prihod Airbnb-ja na turistični trg kot motečo 
inovacijo, ki je sprva v manjši meri vplivala na hotelska podjetja. To pojasnjuje teorija o 
motečih inovacijah v delu, ki pravi, da se tradicionalna podjetja oklepajo svojega izdelka in  
sprva niso odprta za spremembe na trgu, hkrati si pred njimi tudi zatiskajo oči. Tržni delež, 
ki ga ima inovacija ob svojem prihodu na trg, je namreč majhen in zaslužki zanemarljivi. 
Skozi čas, tudi s pomočjo družabnih omrežij, pa inovacije postanejo čedalje bolj privlačne 
za veliko število potrošnikov in ta zasuk sčasoma zbudi zanimanje tudi med pregovorno 
togimi tradicionalnimi podjetji. Pogosto je to prepozno, saj je inovacija že pregloboko 
zakoreninjena med potrošniki in so jo že vzeli za svojo.  
 
Enaka je zgodba Airbnb-ja. Ob ustanovitvi podjetja zanimanja za kupovanje turističnih 
nočitev v privatnih stanovanjih ni bilo in Airbnb je želje in s tem povpraševanje po svojih 
storitvah ustvaril sam z intenzivnim trženjem. Za ustvarjanje prihodkov je potreboval 
sodelovanje dveh skupin z različnih strani trga. Najprej je bilo potrebno zbuditi željo 
lastnikov stanovanj in hiš, da v zameno za plačilo kratkoročno oddajajo svoje proste sobe 
turistom ter jih spustijo v najbolj osebne kotičke svojega življenja. Druga skupina pa so bili 
turisti,  ki jih je bilo potrebno prepričati, da imajo turistične nastanitve lahko tudi drugačne 
lastnosti kot hoteli ter da je bivanje v njih drugačno, vendar nič manj zadovoljujoče. 
Ključne atribute, ki so pomembni pri nakupu nočitve v hotelu, so pri kupcih zamenjali 
alternativni, takšni, ki jih je oglaševala novost, in sicer nakup nočitve prek Airbnb-ja. Za 
mnoge vodilne gospodarstvenike in politike je bilo to veliko presenečenje.  
 
In kakšen je ta zasuk v preferencah kupcev? Raziskave kažejo, da se ljudje odločajo za 
nakup nočitve v hotelu na podlagi kakovosti opravljanja storitev, prijaznosti osebja, ugleda 
blagovne znamke ter atraktivnosti lokacije (Tussyadiah & Pesonen, 2015). Analizirala pa 
sta tudi spletne odzive na Airbnb-ju in poiskala ključne atribute, zaradi katerih se turisti 
odločijo za nakup nočitve prek Airbnb-ja. Seveda sta to najprej nizka cena ter preprostost 
nakupa na uporabniku prijazni spletni ali mobilni platformi. Hkrati pa so alternativni 
atributi tudi občutek dobrodošlice in domačnosti v tujem domu, bivanje v avtentičnem, 
neturističnem okolju, manjši okoljski vpliv bivanja na destinaciji ter občutek sledenja 
trendom. Motivi turistov, ki svoje nočitve kupujejo prek Airbnb-ja, so torej družbeni in 
izkustveni in ne toliko usmerjeni na profesionalen odnos med gostom in osebjem. 
 
Airbnb-jevo spletno domovanje je v večstranska spletna komunikacijska platforma. V 
nadaljevanju sledi opis te novitete, ki je v sredini 90-ih let prejšnjega stoletja spodbudila 
razvoj novih poslovnih modelov.  
 
3.6  Večstranske spletne komunikacijske platforme  
 
Razvoj svetovnega spleta v sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja je ustvaril 
popolnoma nov virtualni prostor za poslovanje podjetij. Monteiro in Farina (2014, str. 154) 
pravita, da je podjetje večstranska spletna komunikacijska platforma, kadar deluje v korist 
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različnih skupin potrošnikov, to je kupcev in prodajalcev, včasih še oglaševalcev. 
Zagotavlja jim prostor na spletu, kjer se z lahkoto srečajo in kjer jim je omogočeno 
medsebojno trgovanje. V ekonomiji delitve lahko večstransko spletno platformo vidimo 
kot globalni most med ljudmi, ki ponujajo dobrine, in tistimi, ki jih potrebujejo.  
 
Evans in Schmalensee (2016) podjetja, ki delujejo kot večstranske spletne komunikacijske 
platforme, vidita kot »ženitne posrednike« (angl. matchmakers) in pravita, da prodajajo 
dostop kupcev do prodajalcev in obratno ter delujejo v korist obojih, seveda pa tudi v 
lastno korist,  slednje z ustvarjanjem prihodkov pridobljenih iz pristojbin (angl. fee) 
plačanih ob sklenjenih transakcijah.  
 
V virtualnem svetu je s pomočjo večstranskih spletnih komunikacijskih platform nastala 
množica novih načinov poslovanja, ki jih je strokovna javnost kasneje definirala kot 
spletne poslovne modele.  
 
V zadnjih letih je po uporabljenosti najbolj razširjen posredniški poslovni model (Henten 
& Windekilde, 2016). K priljubljenosti tega spletnega poslovnega modela je pripomogla 
tudi povečana popularnost ekonomije delitve ali participativne potrošnje, saj se je pojavila 
potreba po optimizaciji združevanja somišljenikov po vsem svetu. Airbnb je primer 
uspešnega spletnega podjetja, ki deluje kot posredniška večstranska komunikacijska 
spletna platforma. Na Sliki 2 je predstavljeno njeno delovanje. 

 
Slika 2: Predstavitev delovanja večstranske spletne komunikacijske platforme na primeru 

Airbnb-ja 
   

 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             

           Večstranska spletna platforma, Airbnb.com: 
 
• je mesto za neposredno interakcijo med kupcem in 

prodajalcem 
• platforma generira prihodke iz zaračunanih pristojbin ob 

zaključeni transakciji med kupcem in prodajalcem 
• je mesto spletnih odzivov za vzdrževanje medsebojnega 

zaupanja med kupci in prodajalci 
• skrbi za svoje oglaševanje 

 
Kupci = Turisti  Prodajalci = Lastniki 

nepremičnin 
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Gledano z ekonomskega vidika večstranska spletna komunikacijska platforma in njen 
posredniški poslovni model delujeta na drugačen način kot tradicionalna podjetja. 
Tradicionalna podjetja namreč kupijo surovine, zaposlijo delovno silo, izdelajo izdelke, si 
jih lastijo, dokler jih ne prodajo po najbolj optimalni ceni in v želeni količini, ki jo 
ponudba in povpraševanje postavita na trgu. Vse poteka dokaj linearno, medtem ko imajo 
večstranske spletne platforme ne le eno, ampak dve ali več krivulj povpraševanja in 
ponudbe, ki jih morajo upoštevati. Prva je krivulja povpraševanja kupcev, ki iščejo dostop 
do prodajalcev, druga je krivulja povpraševanja lastnikov nepremičnin, ki na spletni 
platformi kupujejo dostop do kupcev, potem pa je tu še krivulja povpraševanja in ponudbe 
med kupci in prodajalci. Tudi ta je pomembna, saj so prihodki platform odvisni od 
dejanskih nakupov nočitev prek spletne komunikacijske platforme. Uspešnost podjetja, ki 
jo upravlja, in vrednost spletne platforme sta torej močno odvisni od števila prodajalcev in 
kupcev, ki so povezani prek nje, in od tega, kako se njena ponudba ujema s 
povpraševanjem z obeh strani trga (Evans & Schmalensee, 2016). Vrednost spletne 
platforme lahko gledamo z dveh različnih perspektiv, ki sta medsebojno povezani. Prva je 
vrednost omrežja spletne platforme, ki jo literatura poimenuje pozitivna omrežna 
eksternalija (angl. positive network externalities).  Definicija pravi, da se vrednost omrežja 
poveča, ko se omrežju priključijo novi člani; vsak dodaten član doda vrednost celotnemu 
omrežju (Evans & Schmalensee, 2016). Druga vrednost spletne platforme pa je vrednost 
podjetja, ki jo upravlja. Vrednost Airbnb-ja je bila po podatkih Business Insiderja v letu 
2016 ocenjena na 25 milijard dolarjev in je po vrednosti drugi start up v ZDA, takoj za 
Uberjem, ki je prav tako večstranska komunikacijska spletna platforma.  
 
3.7  Profitna ekonomija delitve 
 
Omenila sem že, da so se v 10 letih na trgu pojavile številne spletne platforme, katerih 
delovanje je usmerjeno izključno v učinkovito in hitro povezovanje ljudi, ki jim je blizu 
koncept ekonomije delitve in participativne potrošnje. Podjetja, ki si lastijo te spletne 
platforme, ustvarjajo velike dobičke in so zanimiva za investitorje, saj večina od 
najpomembnejših deluje globalno. V literaturi se pojavlja vse več diskusij na temo, ali so 
podjetja, ki poslujejo po konceptu ekonomije delitve, kot je Airbnb, sploh še predstavniki 
tega novega vala ekonomije ali so le tradicionalna podjetja, ki izkoriščajo njeno 
priljubljenost. Obstaja seveda pomembna razlika med delitvenimi in tradicionalnimi 
podjetji. Poslovanje teh novih »delitvenih« podjetij je namreč veliko manj regulirano kot 
poslovanje tradicionalnih podjetij, saj je njihova eksponentna rast prehitela zakonodajno 
oblast in zakoni, ki bodo namenjeni regulaciji poslovanja, šele nastajajo. Prihodnost bo 
pokazala, ali bodo zakonodajne oblasti uporabnike spletnih platform profitne ekonomije 
delitve videle kot gospodarske subjekte ali kot posameznike, ki prodajajo ali oddajajo 
izdelke ali storitve. Od tega bo namreč odvisna njihova obdavčitev in pravila poslovanja. 
Diskurz na to temo, tako na ravni Evropske unije kot na ravni posameznih držav članic, še 
traja in bo podrobneje opisan v nadaljevanju naloge. 
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4   EKONOMIJA DELITVE V TURIZMU 
 
4.1  Uvod v ekonomijo delitve v turizmu 
 
OECD (2016, str. 1) – Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, ki združuje 35 
gospodarsko najrazvitejših držav na svetu, ki skupaj ustvarijo 3/5 svetovnega BDP-ja, v 
svojem poročilu o trendih v turizmu v državah članicah OECD pravi, da prihodki v 
turističnem sektorju rastejo po zelo visoki stopnji in predstavljajo čedalje večji in 
pomembnejši delež v bruto državnih proizvodih svojih članic. V povprečju turizem 
prispeva 4,1 % k BDP-jem, neposredno zaposluje 5,9 % ljudi ter je odgovoren za 21,3 % 
vseh izvozov storitev v državah članicah OECD. Turizem prav tako prispeva k rasti 
kakovostnih delovnih mest ter ponuja zaposlitev ljudem na različnih izobrazbenih nivojih.  
 
Prav tako raste število turistov. V letu 2014 je potovala že 1,1 milijarda ljudi, napovedi pa 
pravijo, da bo do leta 2030 ta številka znašala že 1,8 milijarde. V povprečju se število 
mednarodnih prihodov poveča za 4,6 % na leto, v novo nastalih destinacijah, ki postajajo 
popularne šele sedaj, pa je pričakovati, da bo stopnja rasti do leta 2030 še enkrat večja, 
torej 9,2 % (OECD, 2016, str. 2).  
 
Države OECD beležijo tudi pozitivne ekonomske vplive turizma, ki se kažejo v 
povečanem prilivu deviz ter pozitivnih vplivih na plačilno bilanco (OECD, 2016, str. 2). 
 
Kot je razvidno iz zgornjih statističnih podatkov, je turizem še kako pomembna panoga 
znotraj narodnih gospodarstev. Od njega imajo dobiček tako države kot podjetja, z 
vstopom ekonomije delitve v turistično panogo pa je omogočeno, da se pozitivni učinki 
turizma razdelijo tudi med običajne prebivalce, ki jih do sedaj neposredno še niso občutili. 
Eksponentna rast ekonomije delitve v turizmu čedalje bolj spreminja turistično panogo, 
glavna razloga, da je to mogoče, pa sta tehnološki napredek in sprememba mnenja ljudi o 
tradicionalni ekonomiji in zmanjšanju zaupanja v tradicionalna podjetja na trgu.  
  
PricewaterhouseCoopers je v svoji študiji napovedal, da bodo prihodki ekonomije delitve 
do leta 2025 dosegli 335 milijard ameriških dolarjev in večino teh prihodkov bo 
ustvarjenih v turistični panogi (OECD, 2016, str. 7). V nadaljevanju bom zato opisala 
dejavnike, ki pojasnjujejo rast delitvene ekonomije v turizmu. 
 
Goudin je za Evropski parlament opravil študijo o ekonomskem, družbenem in pravnem 
položaju ekonomije delitve znotraj Evropske unije. Znotraj študije je definiral 
makroekonomske dejavnike, ki vplivajo na rast ekonomije delitve v turistični panogi 
(EPRS, 2016). Povzemam jih v nadaljevanju (EPRS, 2016, str. 11−17):  
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• Zmanjšanje zaupanja ljudi v korporacije  
Opazno je predvsem med mladimi in je posledica gospodarske krize. Mladi oziroma 
milenijci pa so najhitreje rastoči segment kupcev v dejavnosti gostinstva in hotelirstva 
in pričakovati je, da bodo do leta 2025 predstavljali 50 % vseh turistov. Zmanjšano 
zaupanje v korporacije je spodbudilo milenijce k iskanju alternativnih oblik trošenja in 
ekonomija delitve je ponujala to, kar so pogrešali pri tradicionalnih podjetjih. 

• Zvišanje brezposlenosti in manjša kupna moč  
Posledica gospodarske krize je bila visoka stopnja brezposelnosti in zmanjšana kupna 
moč v večini svetovnih gospodarstev. Ljudje so bili zaradi tega prisiljeni v iskanje 
alternativnih virov prihodkov in kupovanje izdelkov po nižjih cenah, zato se 
vključujejo v ekonomijo delitve kot prodajalci in kupci. Lažje se namreč poistovetijo s 
poslovnimi modeli ekonomije delitve, ki se osredotočajo na potrošniške potrebe, tako s 
strani kupcev kot prodajalcev, in vsaj na videz zaobidejo sodelovanje s tradicionalnimi 
podjetji na trgu, ki pregovorno iščejo samo dobičke. 

• Napredek v tehnologiji  
Tehnologija, ki je potrebna za delovanje in dostop do večstranskih spletnih 
komunikacijskih platform, kjer turistična podjetja ekonomije delitve stopajo v stik s 
strankami, je zaradi napredka postala dostopna širokim množicam ljudi po vsem svetu. 
Dostop do nje je postal poceni, učinkovit in zaradi možnosti zelo natančnega 
geolociranja varen in preprost za uporabo.  

• Povečana skrb za okolje  
Povečanje zavedanja o skrbi za okolje tudi pripomore k rasti ekonomije delitve v 
turizmu. Uporaba premalo izkoriščenih virov, zmanjševanje količine odpadkov in 
promocija delitvene ekonomije kot ekonomije, ki je okoljsko prijaznejša in proizvaja 
manj negativnih eksternalij od tradicionalne, prispeva k njeni priljubljenosti, zlasti med 
mladimi ali okoljsko bolj ozaveščenimi turisti. 

• Razvoj delitvene mentalitete  
Zmanjšanje stroškov lastništva je vodilo obstoja ekonomije delitve. Ljudem, predvsem 
mladim, je postal pomembnejši dostop do virov in njihovo koriščenje za razumno ceno 
kot pa lastništvo nad njimi. Več štejejo izkušnje, soustvarjanje storitev in biti del 
skupnosti kot mantra kapitalizma 20. stoletja, ki pravi »Kupite novo – kupite več«.  

 
Ekonomija delitve je prisotna najmanj v štirih sektorjih turizma. Na spodnji sliki so 
prikazani in kasneje še opisani najpomembnejši predstavniki podjetij delitvene ekonomije 
v posameznih turističnih podsektorjih (OECD, 2016, str. 8).  
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Slika 3: Predstavniki ekonomije delitve v turističnem sektorju 
 

 
 

Vir: D. Lee Yohn, What You Can Learn About Customer Experience From Sharing Economy Companies, 
2015. 

 
• Nastanitveni sektor 
 
V nastanitvenem sektorju se preko poslovnih modelov ekonomije delitve kratkoročno 
oddajajo celotne nepremičnine v privatni lasti ali le njihovi deli, kot so posamezne sobe. V 
mnogih državah predstavljajo nepremičnine oddajane prek spletnih platform delitvene 
ekonomije rastoč in zelo pomemben del ponudbe turističnih nastanitev. Na tem trgu 
dominira majhno število podjetij. Najpomembnejši je Airbnb, z dvema milijonoma 
nastanitev v 192 državah po svetu, ostala so majhna in upravljajo z lokalnimi ali nišnimi 
platformami. Ekonomija delitve posega na področje hotelirstva, kampov ter ostalih 
ponudnikov turističnih nastanitvenih kapacitet. 
 
• Prevoz 
 
Ekonomija delitve je v sektorju transporta prisotna prek podjetij, ki upravljajo s spletnimi 
platformami za izposojo avtomobilov (angl. car-sharing), delitev prevoza (angl. ride-
sharing) in izposojo koles (angl. bike-sharing). Uber, kot najpomembnejši predstavnik 
ekonomije delitve v transportu, je podjetje, ki upravlja s spletno platformo, ki povezuje 
ponudnike storitve prevoza z iskalci le-tega. Je profitno naravnano podjetje, ki si ustvarja 
prihodke z ustvarjenimi transkacijami med ponudniki in iskalci prevoza. Prisoten je v 400 
mestih, v 68 državah  po svetu. Poleg njega so v podsektorju prevoza prisotne še spletne 
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platforme delitvene ekonomije, ki niso profitno naravnane. Ne ustvarjajo prihodkov in 
ustvarjenih transakcij, ampak delujejo izključno na povezovanju iskalcev in ponudnikov 
prevoznih storitev. Namesto na ustvarjanje prihodkov se osredotočajo na izgradnjo 
skupnosti in povečevanje zaupanja med uporabniki njihovih platform, prihodke pa 
generirajo s prodajo oglasnega prostora zunanjim oglaševalcem na svojih platformah. 
Ekonomija delitve tako posega v poslovanje taksistov ter vseh vrst javnih in zasebnih 
prevoznih podjetij. Poleg Uberja sta predstavnika še Prevoz.org, FlixBus. 
 
• Prehrana 
 
Prek portalov ekonomije delitve je mogoče kupiti doma pripravljene obroke hrane ali se 
udeležiti kosil ter večerij pri lokalnih prebivalcih v destinacijah, kamor potujemo. 
Delitvena ekonomij tako posega v delovanje restavracij. Predstavniki: EatWith, 
MealSharing, tudi Airbnb Experiences. 
 
• Organizacija potovanj 
 
Prek portalov ekonomije delitve se povezujejo lokalni prebivalci in turisti. Lokalni 
prebivalci za turiste pripravljajo plane potovanj, organizirajo izlete, delujejo kot turistični 
vodniki. Ekonimija delitve skratka ponuja osebne in specializirane storitve, ki jih na 
tradicionalnem trgu ponujajo turistične agencije in organizatorji potovanj. Predstavniki: 
VoomaGo, WithLocals, tudi Airbnb Experiences. 
 
Znotraj teh podsektorjev se pravila poslovanja za podjetja ekonomije delitve ves čas 
spreminjajo in se prilagajajo trgu kot tudi spreminjajoči se zakonodaji. Delujejo profitno 
ali neprofitno, v nekaterih primerih tudi uspešno sodelujejo s tradicionalnimi podjetji 
znotraj sektorja (npr. Flexibus v sektorju transporta).  
 
Vsi zgoraj našteti predstavniki podjetij ekonomije delitve imajo konkurenčno prednost 
pred tradicionalnimi turističnimi podjetji. Delujejo namreč po konceptu 
dematerializiranega podjetja, kar pomeni, da poslujejo z minimalnimi stroški; Uber nima v 
lasti nobenega avtomobila, Flexibus si ne lasti nobenega avtobusa, Airbnb nima v lasti 
nobene nepremičnine in Vayable nima zaposlenega nobenega turističnega vodiča. Nimajo 
zalog, nimajo zaposlenih med ponudniki storitev na svojih platformah, zaposlene imajo le 
za to, da vzdržujejo in tržijo svoje spletno omrežje. V angleščini so ta podjetja poimenovali 
kot »režiserje omrežij« (angl. Network Orchestrator). Storitve prodane prek njihovih 
spletnih komunikacijskih platform so zaradi minimalnih stroškov poslovanja ugodne in za 
kupce veliko bolj privlačne kot storitve, ki jih ponujajo tradicionalna turistična podjetja, ki 
imajo že pregovorno zelo visoke stroške poslovanja (Bagis Akkaya, 2015, str. 2).  
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Prav ta razlika v stroških poslovanja med tradicionalnimi turističnimi podjetji in podjetji 
ekonomije delitve, ki delujejo v sektorju turizma, predstavlja velik izziv za prihodnost. 
OECD (2016, str. 8) pa našteva še ostale neenakosti: 
 
• Podjetja ekonomije delitve so manj zakonsko regulirana kot tradicionalna turistična 

podjetja; 
• Zaradi nedodelane zakonodaje sta zmanjšani varnost in zaščita turistov, ki potujejo 

prek podjetij ekonomije delitve; 
• Manjši davčni prihodki v državni proračun zaradi neobdavčitve uporabnikov spletnih 

platform podjetij ekonomije delitve; 
• Ponudniki turističnih storitev, ki poslujejo prek podjetij ekonomije delitve, niso v 

nikakršnem delovnem razmerju in zato ne uživajo ugodnosti zavarovanj, ki jih prinaša 
redna zaposlitev, hkrati pa za podjetje ekonomije delitve, ki ima v lasti spletno 
platformo, ne predstavljajo nobenega stroška; 

• Negativen vpliv turizma na lokalne skupnosti, kjer se je zaradi pojava ekonomije 
delitve turistični obisk znatno povečal. 

 
OECD pa je izpostavil tudi priložnosti, ki izhajajo iz eksponentne rasti podjetij ekonomije 
delitve v turizmu (OECD, 2016, str. 8): 
 
• Veliko priložnosti za nove potovalne izkušnje in kulturno izmenjavo med turisti in 

lokalnim prebivalstvom in s tem povečana priljubljenost turistične panoge med 
lokalnimi prebivalci; 

• Razširjen trg turističnih storitev z novimi inovativnimi idejami, predvsem za turiste 
mlajše generacije; 

• Izkoriščeni prej neizkoriščeni viri in ustvarjeni novi turistični produkti brez velikih 
investicij; 

• Spodbujanje kreativnega in inovativnega poslovnega razmišljanja tudi med 
tradicionalnimi podjetji v turistični panogi; 

• Širitev turizma tudi na območja, kjer še ni prisoten in kjer so omejene možnosti za 
investicije; 

• Razdeliti pozitivne učinke turizma med široko množico ljudi. 
 
Študija, opravljena za Evropski parlament, pravi, da zaradi vse večje vloge ekonomije 
delitve v turizmu številne države članice Evropske unije že iščejo oziroma so že poiskale 
pravne rešitve, ki bi olajšale sodelovanje turizma in podetij ekonomije delitve v 
prihodnosti, s tem da bi ustvarile pravično konkurenčno okolje za obe vrsti podjetij in 
hkrati ohranile prednosti, ki jih podjetja ekonomije delitve prinašajo turistom in lokalnim 
prebivalcem. Vse članice so si enotne, da je zakonodajo potrebno prilagoditi spremembam 
trga zaradi napredka v tehnologiji in hkrati zagotoviti okolje pravične konkurence za vsa 
podjetja na turističnem trgu. Kot kažejo številni poizkusi regulacij, pravega ravnotežja 
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znotraj Evropske unije še ni zaznati. Zakonodaja v nekaterih članicah podjetjem ekonomije 
delitve prepoveduje poslovanje, medtem ko je v nekaterih še povsem neprilagojena novim 
razmeram na trgu in jih še ne obravnava. Kakršna koli je že zakonodaja, je vsekakor 
pomanjkljiva, zato v študiji predlagajo skupni zakonodajni odgovor na ravni celotne 
Evropske unije. Možna sta dva scenarija, in sicer vladni nadzor podjetij ekonomije delitve 
(angl. top-down government regulation) ali samoregulacija podjetij ekonomije delitve 
skozi sistem odzivov (angl. self-regulation through reputation). Glede na dosedanje 
izkušnje je najboljša regulacija mešanica obeh pristopov (OECD, 2016).  
   
4.2  Airbnb – ekonomija delitve na trgu turističnih nastanitev 
 
V človekovi naravi je, da odpremo vrata naših domov sorodnikom, prijateljem ali 
znancem,  ki potujejo v naš domači kraj in potrebujejo prostor za prenočitev. Gesta, ki 
obstaja od začetkov obstoja človeštva, je z razvojem internetne tehnologije dobila 
tehnološko nadgradnjo. Sedaj je mogoče ponuditi prostor za prenočitev ne le prijateljem in 
družinskim članom, ampak tudi »prijateljem, ki jih še nismo spoznali«, tako namreč svoje 
delovanje oglašuje leta 2004 ustanovljena spletna platforma Couchsurfing.com, 
predhodnik Airbnb-ja (About Couchsurfing, 2017).  
 
Couchsurfing.com je večstranska spletna platforma, ki povezuje 12 milijonov uporabnikov 
iz 200.000 različnih krajev po svetu, ki ponujajo in iščejo turistične nastanitvene 
kapacitete. Ideja Couchsurfinga je ideja neprofitne ekonomije delitve, ki omogoča 
uporabnikom istoimenske spletne platforme brezplačno koriščenje nastanitvenih kapacitet 
v lasti lokalnih prebivalcev in tako ponuja unikatno izkušnjo potovanja (About 
Couchsurfing, 2017). Couchsurfing.com obstaja že 14 let, vendar v tem času ni bilo 
mogoče opaziti, da bi se tradicionalni trg turističnih nastanitev pritoževal nad nelojalno 
konkurenco, motečo inovacijo ali kratenjem pravic lokalnih prebivalcev v turističnih 
destinacijah. Couchsurfing velja za idejo, ki je blizu avanturistom – ljudem, ki želijo 
potovati izven tradicionalnih okvirov, in ne posega v potovalne navade večine turistov. 
Ideja temelji na altruizmu, iskanju unikatnih doživetij in želji po spoznavanju novih ljudi. 
 
Enaka ideja je leta 2008, prav tako s pomočjo sodobne internetne tehnologije, ponovno 
posegla na trg turističnih nastanitev, tokrat kot ideja profitne ekonomije delitve, na spletni 
platformi z imenom Airbnb. Zamisel dveh sostanovalcev iz San Francisca je v svoji osnovi 
enaka, kot je zamisel ustanoviteljev Couchsurfinga, razlikuje se le v tem, da je omogočila 
običajnim ljudem oddajati svoje domove za kratkotrajen turistični namen, v zameno za 
denar in ne le v zameno za nematerialno zadoščenje. S tem je k sodelovanju spodbudila 
veliko množico ljudi in Airbnb do leta 2017 spremenila v eno do sedaj najuspešnejših 
podjetniških zgodb v turistični panogi in širše. Na trg turističnih nastanitev je Airbnb 
vstopil kot moteča inovacija, ki je dodobra pretresla delovanje turističnega trga. 
Obravnavan je v študijah s področja turizma, delitvene ekonomije, sociologije in 
zakonodajnih ved, saj je v večini držav, kjer deluje, še vedno korak pred zakoni in je 
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večina transakcij, ki jih uporabniki sklenejo prek te spletne platforme, še vedno nelegalnih 
– predvsem zaradi neusklajenosti s stanovanjskimi zakoni o kratkotrajnem oddajanju 
nepremičnin in zakoni o prijavljanju in obdavčitvi prihodkov fizičnih oseb ter plačevanju 
turistične takse.  
 
Osnovna ideja Airbnb-ja in Couchsurfinga je torej enaka, to je delitev doma (angl. home-
sharing), vendar se realizacija te ideje med njima precej razlikuje. Mnenja o tem, ali je 
Airbnb v resnici sploh še poslovni model ekonomije delitve, so različna. Sama sem mnenje 
poiskala pri predsedniku Združenja hotelirjev Slovenije, gospodu Gregorju Jamniku, ki 
pravi, da Airbnb ni predstavnik podjetij ekonomije delitve, ampak profitno naravnano 
podjetje in resen konkurent hotelskemu trgu. Nadaljuje, da je Airbnb podjetje, ki uporablja 
infekcijsko gverila trženje, pri katerem turisti s priporočanjem uporabe Airbnb-ja delujejo 
kot prenašalci oglasnih sporočil, saj so izkušnje, ki jih doživijo, zanje tako nenavadne in jih 
prevzamejo do te mere, da jih delijo naprej, nezavedajoč se, da je to oglaševanje za veliko 
podjetje. 
 
Tako zaradi brezplačnega oglaševanja kot tudi zaradi zanemarljivih stroškov dela in 
investicij Airbnb veliko prihrani. Podjetje namreč ne zaposluje gostiteljev, ki prek njega 
oddajajo svoje domove, prav tako nima v lasti nobene sobe. Njegova rast pa je tako 
eksponentna, da bi največje hotelske verige potrebovale 30–240 let, da bi jo dosegle. 
Seznam oddajanih nepremičnin se je iz 350.000 v letu 2009 povečal na 3.000.000 v letu 
2017 (How Airbnb Works, 2017; Lehr, 2015, str. 25).  
 
4.2.1.  Zgodovina Airbnb-ja 
 
Zgodovina podjetja Airbnb se bere kot eden tistih člankov z naslovom »Saj ni res, pa je.« 
Kot je v nastopu za TEDtalk (Gebbia, 2016) povedal soustanovitelj podjetja Joe Gebbia, je 
bila ideja, zapisana v spodnji elektronski pošti, izjemno kratek poslovni načrt in začetek 
njune zgodbe o uspehu: 
 
»Brian, 
domislil sem se načina, kako zaslužiti nekaj dodatnega denarja – spremenila bova najino 
stanovanje v B&B – oddala ga bova mladim oblikovalcem, ki se bodo udeležili prihajajoče 
4-dnevne oblikovalske konference v San Franciscu. Ponudila bova wi-fi, malo delovno 
mizo, vzmetnico za spanje in vsako jutro zajtrk. Ha! 
Joe« 
 
Sostanovalca Brian Chesky in Joe Gebbia, sošolca s fakultete Rhode Island School of 
Design, sta si leta 2007 izmenjala zgornje sporočilo. S težavo sta plačevala vse višjo 
najemnino za stanovanje v meki novonastajajočih podjetij ali startup-ov, v San Franciscu v 
Kaliforniji.  
Zgodovina Airbnb-ja pa se naprej piše takole (Carson, 2016): 
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• 2007 

Pred začetkom oblikovalske konference sta ustvarila preprosto spletno stran 
Airbedandbreakfast.com in kupila 3 napihljive vzmetnice. Kot sta zapisala, sta 
stanovanje za čas trajanja konference oddala 3 osebam; vsak je za 4-dnevni najem 
odštel 80 ameriških dolarjev.  

• 2008 
K sodelovanju sta povabila Nathana Blecharczykja, bivšega sostanovalca. Dokončali in 
izpopolnili so spletno stran Airbedandbreakfast.com. Za rezervacijo sobe so 
obiskovalci potrebovali le tri klike na miški. Projekt Airbedandbreakfast so predstavili 
15 angelskim vlagateljem, a je vseh 15 projekt zavrnilo. Ustanoviteljem so se kopičili 
dolgovi, zato so se odločili za ponovno lansiranje spletne strani. Tokrat so to storili v 
času politične, demokratske konvencije v Denverju, v ameriški državi Kolorado. Kljub 
uspešnemu ponovnemu lansiranju je spletna stran še vedno delovala z izgubo. 

• 2009 
V letu 2009 je projekt Airbedandbreakfast.com opazil ustanovitelj poslovnega 
inkubatorja Y Combinator, Paul Graham. Ustanoviteljem so bila dana finančna 
sredstva in intenzivno usposabljanje ter učenje o razvoju novonastajajočih podjetij. 
Projekt je bil tako deležen stalnih izboljšav in izpopolnitev. Tudi v času dela v 
inkubatorju so iskali vlagatelje, a so bili še vedno neuspešni. V tem času so se odločili 
spodbuditi popularnost projekta v mestu New York. Obiskali so vse gostitelje, ki so se 
v tem času oglaševali na njihovi spletni strani. Bivali so v njihovih stanovanjih, 
brezplačno posneli profesionalne fotografije interierjev ter napisali pozitivne odzive na 
listingih. Leto 2009 je tudi leto rojstva imena Airbnb. Ime Airbedandbreakfast je bilo 
zaradi negativne konotacije besede napihljiva postelja (angl. Airbded ali Air Mattres)  
opuščeno.V tem letu je projekt dobil prvi večji investicijski finančni vložek. Sequoia 
Capital je v Airbnb vložil 600.000 ameriških dolarjev. 

 
Slika 4: Spletna stran AirBedandBreakfast.com 

 

 
 

Vir: Quora, Inc, What Did Airbnb Look Like in Its First Years of Operations?, (b.l). 
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• 2011 
4 leta po začetku Airbnb-jeve zgodbe je bil portal prisoten že v 89 državah po svetu in 
dosegel 1 milijon rezerviranih nočitev. Njegova mobilna aplikacija je v tem letu dobila 
prestižno nagrado SXSW. Leto 2011 je tudi leto največje investicije v podjetje; skupina 
podjetij iz kalifornijske Silikonske doline je v Airbnb vložila 112 milijonov ameriških 
dolarjev. Vrednost podjetja je bila takrat ocenjena na 1 milijardo ameriških dolarjev.  

• 2012 
Kmalu po uspehu portala Airbnb.com so v javnost prišle zgodbe gostiteljev, ki so imeli 
z gosti slabe izkušnje. V medijih so bile objavljene fotografije uničenih domov in 
videoposnetki gostov, ki brskajo po privatnih prostorih lastnikov. Posledica je bila 
uvedba zavarovalnine (angl. Airbnb Host Guarantee), pokritja škode do vrednosti 1 
milijona ameriških dolarjev. V tem letu je Airbnb opazila tudi zakonodajna veja oblasti 
v različnih državah in mestih po svetu. Kratkotrajno oddajanje nepremičnin pred 
pojavom Airbnb-ja namreč ni bilo zakonsko urejeno. Marsikatero mesto, med drugim 
tudi New York, je po pojavu Airbnb-ja celo prepovedalo oddajanje nepremičnin za 
manj kot 30 dni.   

• 2015 
V tem letu je Airbnb vložil 8 milijonov ameriških dolarjev v boj proti civilnim 
iniciativam, ki so hotele omejiti ali prepovedati njegovo delovanje. Ustanovitelji so se 
redno srečevali z ameriškimi politiki in tako skušali zastarelo zakonodajo prilagoditi 
spremembam na trgu, ki so nastale s pojavom Airbnb-ja. Rezultat pogajanj je ta, da 
Airbnb v nekaterih mestih in državah pobira turistično takso, v drugih deli svoje 
podatkovne baze z zainteresirano javnostjo, v nekaterih pa samo opozarja gostitelje, da 
so po zakonu dolžni obračunavati in plačevati tako davek na dodano vrednost kot 
turistično takso.  

• 2017 
Airbnb ima več kot 60 milijonov uporabnikov, prisoten je v več kot 34.000 mestih po 
svetu, deluje v 192 državah. Oddaja več kot 500.000 nepremičnin. V enem letu pa 
realizira več kot 40 milijonov nočitev. Vrednost podjetja je ocenjena na 25 milijard 
ameriških dolarjev (Stušek, 2016, str. 32).  

 
Airbnb je razširil svoje področje delovanja in poleg posredovanja pri kratkotrajnih najemih 
nepremičnin ponuja tudi Airbnb izkušnje (angl. Airbnb Experiences) – storitve, kot so 
fotografske delavnice, kuharski tečaji, turistična vodenja itd., ki jih ponujajo Airbnb 
gostitelji. Spletno platformo so nadgradili tudi s segmentom Airbnb restavracije (angl. 
Airbnb Restaurants), torej s priporočili najboljših restavracij v različnih delih sveta 
(Airbnb Inc, b.l.a). 
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Slika 5: Airbnb-jeva spletna stran leta 2018  
 

 
Vir: Airbnb, 2018. 

 
4.2.2  Poslanstvo in vizija Airbnb-ja 
 
Poslanstvo Airbnb-ja je kratko in jedernato. Glasi se: »Pripadati povsod« (angl. »Belong 
Anywhere«) (How Airbnb Works, 2017). Podjetje posluje z namenom povezovanja ljudi, 
ki potrebujejo prostor za kratkotrajno bivanje, z ljudmi, ki imajo v lasti prazne sobe ali 
stanovanja. Povezati želijo gostitelje in goste, ki so isto misleči posamezniki brez 
predsodkov, z izraženo željo po ustvarjanju novih poznanstev in prijateljstev. Povezovanje 
ljudi nudi dodaten dohodek gostiteljem, gostom pa poleg cenejših nastanitev kot so 
hotelske tudi bivanje z občutkom domačnosti ter omogoča, da dobijo unikatne turistične 
informacije iz ust lokalnih prebivalcev (Airbnb Summer Travel Report: 2015, 2015). 
 
Airbnb nima nikjer neposredno zapisane vizije, ampak se jo da razbrati iz mnogih 
trženjskih objav, ki jih delijo s svojimi uporabniki. Tako kot večina poslovnih informacij o 
podjetju Airbnb inc. je skopa, napisana na široko in z namenom biti všečna. Ustanovitelj in 
generalni direktor Airbnb-ja Brian Chesky je z Airbnb skupnostjo delil naslednje 
sporočilo, v katerem je opisal prihodnje delovanje podjetja. Pravi, da je vizija, ki jo 
zasledujejo, ta, da Airbnb postane podjetje 21. stoletja. To bodo storili tako, da bodo 
zasledovali naslednja dva cilja (Airbnb Inc., 2018): 
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1. Podjetje bo imelo neskončen časovni hortizont.  
Verjamejo namreč, da poslovanje podjetja nima roka trajanja, ni zmag ali porazov, 
ampak je potrebno ves trud vložiti v inovacije, ki prinašajo preživetje. Tako je 
poslovanje pogumno, podjetje lahko prevzema popolno odgovornost za svoje poslovne 
odločitve in ustvarja trajne spremembe v družbi.  
 

2. Poslovali bodo v dobro vseh deležnikov: 
− zaposlenih in investitorjev,  
− Airbnb skupnosti – gostiteljev in gostov,  
− najširšega okolja podjetja. 

 
4.2.3  Predstavitev poslovnega modela Airbnb-ja 
 
Vizjak (2016, str. 8) tradicionalni poslovni model opiše kot model, katerega bistvo je 
individualno lastništvo nad dobrinami, proizvodnja in potrošnja teh dobrin pa sta med 
seboj ločeni. Postopek monetizacije poteka tako, da se dobrina najprej z delom ustvari; to 
je pogosto financirano s posojilom, nato se ta dobrina proda in zanjo podjetje prejme 
denar. To je enosmerna pot dobrine od proizvajalca do prodajalca in končnega kupca. 
Airbnb-jevega poslovanja ne moremo uvrstiti v ta tradicionalni poslovni model, zato se je 
potrebno posvetiti avtorjem, ki preučujejo alternative tradicionalnim poslovnim modelom.  
 
Razvoj svetovnega spleta v sredini 90-ih let prejšnjega stoletja je tisti, ki je povzročil 
potrebo po prepoznavanju in poimenovanju novih spletnih poslovnih modelov. Henten in 
Windekilde (2016) sta avtorja, ki sta podrobneje opisala novo nastale poslovne modele, 
med drugim sta identificirala naročniškega (angl. subscription), na primer Gift Box, 
oglaševalskega (angl. advertising), na primer Yahoo, trgovinskega (angl. merchant), na 
primer Amazon in posredniškega (angl. brokerage). Prav zadnji je v zadnjih letih doživel 
največji porast v uporabi in prav ta je model, v katerega lahko umestimo poslovanje 
Airbnb-ja.  
 
Airbnb-jev posredniški poslovni model ima osnovo v ekonomiji delitve. Akterje v 
tradicionalnih poslovnih modelih, proizvajalca, prodajalca in kupca, so v Airbnb-jevem 
modelu zamenjali gostitelj kot ponudnik in izvajalec storitve, Airbnb kot posrednik in gost 
kot kupec storitve. Airbnb je spletna platforma s seznamom nepremičnin, ki so jih gostitelji 
pripravljeni oddati za kratek čas. Nepremičnin nima v lasti, niti z njimi ne upravlja. Je 
točka srečanja na svetovnem spletu, kjer se srečata dve interesni skupini –  ljudje, ki so 
svoje prazne nepremičnine pripravljeni oddati, ter popotniki, ki iščejo prostor za 
kratkotrajno bivanje in zaradi različnih razlogov ne želijo bivati v hotelih (Henten & 
Windekilde, 2016; Stušek, 2016, str. 31–35).  
 
Postopek sklenitve transakcije je tako za gosta kot gostitelja enostaven in resnično ne 
zahteva več kot treh klikov z miško. Ves postopek poteka na Airbnb-jevi spletni strani. 
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Gost si najprej ogleda seznam nepremičnin, ki je opremljen s profesionalnimi 
fotografijami, podrobnim opisom nepremičnine in gostitelja, ki jo oddaja. Na 
predstavitveni strani so zapisani tudi odzivi predhodnih gostov te nepremičnine ter 
podatek, ali gostitelj spada v kategorijo »super gostiteljev« (angl. superhost), kar pomeni, 
da je bila večina njegovih gostov nadpovprečno zadovoljna s svojim bivanjem pri njem. 
Podatek, ki ga Airbnb na predstavitveni strani zamolči, je natančen naslov nepremičnine in 
osebni podatki gostitelja; ti gostu postanejo dostopni šele po potrditvi rezervacije. S tem 
želijo ohraniti komunikacijo med gosti in gostitelji znotraj Airbnb-jeve spletne platforme. 
Ko gost potrdi rezervacijo, sledi potrditev ali nepotrditev le-te tudi s strani gostitelja, razen 
ob vklopljeni funkciji »instantna rezervacija« (angl. instant booking), kjer rezervacija ne 
potrebuje predhodne potrditve gostitelja, ampak začne veljati takoj. Gost nato prek Airbnb-
ja s kreditno kartico ali PayPal-om plača stroške bivanja, vključno s provizijo za Airbnb. 
Airbnb vplačani denar zadrži do 1 dneva po prihodu gosta h gostitelju in takrat gostitelju 
nakaže denar na njegov transakcijski račun, z odšteto 3 % provizijo. Znesek je vedno 
nakazan v valuti države, kjer biva gostitelj.  
 
Airbnb generira prihodke iz zaključenih transakcij med gosti in gostitelji, kar pomeni, da 
zasluži denar ob vsaki sklenitvi pogodbe za kratkotrajen najem med gostom in gostiteljem. 
Zato ga lahko poimenujemo dvostranska spletna platforma. 3 % provizije Airbnb-ju plača 
gostitelj, medtem ko se gostom zaračuna dodatnih 6–12 % cene nočitve. Odstotek je 
odvisen od velikosti nepremičnine in je višji, če je nepremičnina manjša.  
 
V opis dela podjetja Airbnb in posledično generatorje njegovih stroškov štejemo 
ustvarjanje in posodabljanje seznama oddajanih nepremičnin, obdelavo plačil med gosti in 
gostitelji, vlogo depozitnega posrednika, vlogo zavarovalnice v primeru povzročenih škod, 
24-urni center za pomoč strankam, vlogo oglaševalca spletne platforme, sem sodi tudi 
najem fotografov za izdelavo profesionalnih fotografij nepremičnin, kar je za gostitelje 
včasih brezplačno (How Airbnb Works, 2017).  
 
Cene nočitev na Airbnb-ju so na prvi pogled cenovno ugodnejše kot na podobnih 
posredniških portalih, kot sta Booking.com ali Expedia.com, čeprav gre včasih za isto 
nepremičnino. Razlog za to gre iskati v dejstvu, da se Airbnb izrazito osredotoča na 
gostitelja in ne na kupca kot ostala podobna podjetja. Objavljene cene nočitev na Airbnb-ju 
so brez vštetih dodatnih 6–12 % cene nočitve, ki jih gost plača ob potrditvi rezervacije, 
medtem ko so cene na Booking.com ali Expedia.com zapisane z že všteto provizijo na 
transakcijo, ki jo v tem primeru plača gostitelj in ne kupec.  
 
Airbnb zaradi zgoraj opisanih dejstev ne gradi svoje konkurenčne prednosti s 
poudarjanjem nizkih cen, ampak zagovarja stališče, da njegovi gostitelji ponujajo 
nastanitve z občutkom domačnosti in pridihom lokalnega, kar je nekaj, česar 
standardizirana hotelska ponudba ne premore. Ta trženjska strategija jim uspeva, kar 
potrjujejo tudi kazalniki uspešnosti poslovanja, opisani v naslednjem poglavju.  
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4.2.4  Kazalniki uspešnosti poslovanja Airbnb-ja 
 
Finančni podatki o poslovanju Airbnb-ja so skopi in omejeni predvsem na 
poljudnoznanstvene spletne medije.  
 
Kot sem zapisala že v poglavju o zgodovini Airbnb-ja, so bili začetki obstoja podjetja težki 
in mnogokrat pod vprašajem. Največji problem je bilo vprašanje varnosti in skepticizem 
vlagateljev o tem, ali bodo ljudje res želeli spati pri tujcih in ali bodo želeli sprejeti tujce v 
svoje domove. Po uvedbi sistema deljenja medsebojnih odzivov in kritja morebitno 
ustvarjene škode na gostiteljevih nepremičninah v vrednosti do 1 milijona ameriških 
dolarjev je podjetje dobilo zaupanje vlagateljev in njegova širitev je presegla vsa 
pričakovanja.  
 
Začetek obstoja podjetja Airbnb Inc. sega v leto 2008. Njegov sedež je v Združenih 
državah Amerike, v San Franciscu v zvezni državi Kalifornija. Podjetje je registrirano kot 
privatna pravna oseba. V letu 2017 je zaposlovalo 3100 ljudi, imelo 74 investitorjev, med 
njimi največjega Sequoia Capital s 13 % deležem (Profile Previews Airbnb, 2017). Kljub 
napovedim, da bo v letu 2017 ali najkasneje 2018 podjetje objavilo prvo javno prodajo 
delnic, se to ni uresničilo in podjetje še naprej ostaja privatno in načrtno daleč proč od 
Wall Streeta. 
 
Podjetje je od leta 2011 v »Klubu samorogov Silicijeve doline«. To ime je dobilo, ker je 
bilo takrat prvič ocenjeno na več kot 1 milijardo ameriških dolarjev. V letu 2014 je 
njegova vrednost narastla na 10 milijard dolarjev, v letu 2015 na 25,5 milijard dolarjev, v 
2017 pa že na 31 milijard, kar pomeni zavidljivo 31-kratno povečanje vrednosti v zadnjih 6 
letih (Company Value and Equity Funding of Airbnb From 2014 to 2017, 2018). Danes je 
vrednost podjetja na tretjem mestu med vsemi podjetji na svetu, ki so bila podprta z vložki 
družb tveganega kapitala in poslovnih angelov (OECD, 2016, str. 8).  
 
Prihodki podjetja so rastli s tolikšno hitrostjo kot vrednost podjetja. V letu 2011 je bilo 
ustvarjenih 52 milijonov ameriških dolarjev prihodkov, v letu 2013 220 milijonov 
prihodkov, leto 2015 so zaključili z 805 milijoni, leto 2017 pa že z 2,6 milijardami 
ameriških dolarjev ustvarjenih prihodkov, kar pomeni 50-kratno povečanje prihodkov v 
zadnjih 6 letih (Winkler & MacMillan, 2015; Stušek, 2016, str. 33; Cocotas, 2012).  
 
Za lažjo predstavo o vrednosti podjetja Airbnb Inc. ter njegovih prihodkih sem v Tabeli 2 
za primerjavo zapisala še vrednosti in prihodke nekaterih hotelskih podjetij, ki imajo svoje 
hotele tudi v Ljubljani. Podatki so za leto 2017. 
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Tabela 2: Tržna vrednost in prihodki hotelskih verig, ki imajo hotele tudi v Ljubljani, v 
primerjavi z Airbnb-jem v 2017 

 
IME PODJETJA 
 

TRŽNA VREDNOST V 2017 PRIHODKI V 2017 

Marriott, Hotel in kongresni 
center Mons, Ljubljana Brdo 

49,4 milijarde $ 22,34 milijard $ 

Airbnb 
 

31 milijard $ 2,6 milijarde $ 

Intercontinental Hotels, 
InterContinental – Ljubljana 

12,3 milijarde $ 25,7 milijarde $ 

Radisson Hotel Group, Radisson 
Blu Plaza Hotel Ljubljana 

1,4 milijarde $ 967 milijonov $ 

 
Vir: InterContinental Hotels Group PLC, Annual Report, 2018; Marriott International, 2018. 

Radisson Hospitality AB, Annual Report, (b.l.); Statista, Inc, Company Value and Equity Funding of Airbnb 
From 2014 to 2017, 2018. 

 
4.2.5  Analiza politično-pravnega okolja Airbnb-ja v Sloveniji 

 
Podjetje Airbnb Inc. ima sedež v San Franciscu v Kaliforniji v Združenih državah 
Amerike. Izpostave ima tudi v Evropi in Aziji. Opredeljeno je kot tehnološko podjetje, 
ponudnik spletne in mobilne aplikacije, prek katere se ustvarja skupnost, ki uporabnikom 
omogoča prodajanje in koriščenje storitev kratkotrajnega najema nepremičnin, največkrat 
v turistične namene (Bloomberg, 2018). 
 
Svobodo poslovanja podjetja znotraj Evropske unije zagotavlja 3. in 4. poglavje Direktive 
o storitvah na notranjem trgu in Pogodba o delovanju Evropske unije. Zakonska ureditev 
kratkotrajnega oddajanja nepremičnin pa je v domeni nacionalnega prava držav članic 
Evropske unije (Vizjak, 2016, str. 18). 
 
V Deklaraciji o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije 
v obdobju julij 2017–december 2018 (Ur. l. RS, št. 55/2017, str. 7100) najdemo mnenje 
Evropske komisije o ekonomiji delitve, ki kot primer izpostavlja Airbnb ter Uber in pravi 
takole: »Evropska komisija meni, da ti novi poslovni modeli pomembno prispevajo k 
ustvarjanju delovnih mest in rasti v Evropski uniji, če jih bomo spodbujali in razvijali na 
odgovoren način. Evropska komisija bo spremljala regulativno okolje, razvoj cen in 
kakovosti storitev ter odkrivala morebitne ovire in težave, ki izhajajo iz različnih 
nacionalnih predpisov ali zakonodajnih vrzeli. Poskrbeti je potrebno za zagotovitev 
ustreznih pogojev zaposlovanja, socialnega varstva, primerno in pošteno plačevanje 
davkov ter ustrezno varstvo potrošnikov, z upoštevanjem olajšav pri začasnem oziroma 
omejenem delovanju. Države članice Evropske unije naj pregledajo in po potrebi revidirajo 
veljavno zakonodajo v skladu s temi smernicami.« 
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Slovenska politika se v Deklaraciji o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v 
institucijah Evropske unije v obdobju julij 2017–december 2018 (Ur. l. RS, št. 55/2017, str. 
7100)  glede spodbujanja delovanja novih poslovnih modelov strinja z Evropsko komisijo, 
hkrati pa opozarja, da je potrebno uveljaviti ukrepe, ki bodo poskrbeli, da bo delovanje teh 
poslovnih modelov tudi v javnem interesu. Želi si poenoten in uravnotežen pristop držav 
članic Evropske unije k pravni ureditvi tega področja in spodbuja izmenjavanje informacij 
o dobrih praksah, saj gre po mnenju Slovenije pri podjetjih delitvene ekonomije za 
dejavnosti, ki sežejo preko državnih meja in so problem celotnega enotnega trga Evropske 
unije. 
  
Slovenska politika se je tudi zaradi vse glasnejših komentarjev o nelojalni konkurenci 
Airbnb-ja do tradicionalnih turističnih ponudnikov leta 2015 odzvala z imenovanjem 
Medresorske delovne skupine, z namenom ustvariti akcijski načrt posodobitve predpisov, 
ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom (Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo, 2016).  
 
Skupina je najprej identificirala predpise, ki posegajo na področje kratkoročnega oddajanja 
nepremičnin in ugotovila, da področje posega v zakonodajo 7 resorjev, in sicer 
(Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2016): 
 
1. Ureditev oddajane nepremičnine v skladu s pravili o kategorizaciji –  Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo, 
2. Soglasja sosedov in dokazovanje lastništva nad nepremičnino – Ministrstvo za okolje 

in prostor, 
3. Prijava prihodkov, plačevanje DDV-ja, izstavljanje računov – Ministrstvo za finance, 
4. Plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje – Ministrstvo za zdravje, 
5. Plačevanje socialnih prispevkov – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti, 
6. Prijavljanje gostov na policijo – Ministrstvo za notranje zadeve, 
7. Plačevanje turistične takse – občinska zakonodaja. 
 
Kratkoročno oddajanje nepremičnin je v Sloveniji po zakonu poimenovano kot 
sobodajalstvo, njegov pravni temelj pa je Zakon o gostinstvu, ki sodi v pristojnosti 
ministrstva zadolženega za turizem, to je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Prav na resornem področju tega ministrstva je bilo doseženo edino soglasje v medresorski 
komisiji in obljuba, da se bo spremenila zakonodaja v smeri ureditve poslovanja Airbnb-ja 
v Sloveniji, z odpravo obveznega kategoriziranja za vse sobodajalce ter poenostavitvijo 
pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in minimalnem obsegu storitev za sodelovanje v 
Airbnb skupnosti (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2016).  
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V Sloveniji lahko Airbnb v letu 2017 povsem legalno posluje. Ali je temu tako, pa je 
odvisno od tega, ali gostitelji upoštevajo pravila, ki so zakonsko predpisana. Le-ta so 
sledeča (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2016; Airbnb, b.l.b):  
  
• vpis dejavnosti v register sobodajalcev pri Ajpesu, 
• če oseba nima odprtega podjetja, lahko oddaja svojo nepremičnino do 5 mesecev na 

leto in ima do 15 ležišč, če je oseba samostojni podjetnik, te omejitve ne veljajo, 
• izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev, urediti stanovanje v skladu s pravili o 

kategorizaciji, v večstanovanjskih stavbah 75 % soglasje lastnikov, 
• redna prijava gostov na Ajpes-ov portal E-Turizem, 
• odvajanje in plačevanje 9,5 % DDV-ja, tudi za fizične osebe, 
• plačevanje turistične takse v občinski proračun. 
 
Na svoji spletni strani k upoštevanju teh pravil spodbuja tudi Airbnb (Airbnb, b.l.b).  
 
Pravila za oddajanje nepremičnin prek Airbnb torej obstajajo in so podobna tistim, ki 
veljajo za poslovanje hotelov in podobnih turističnih obratov.  Problem, ki se pojavlja, je 
ta, da je težko poiskati kršitelje le-teh, saj Airbnb ne izdaja identitete svojih uporabnikov, 
vse dokler ni transakcija dokončno sklenjena.  
 
Stušek (2016, str. 64–67) je v svojem znanstvenem delu ocenila, da je bilo mesto Ljubljana 
v letu 2015 prikrajšano za 92.092 evrov turistične takse, ki ni bila plačana s strani Airbnb 
gostiteljev ali gostov. Za iskanje kršiteljev sta zadolženi dve inšpekcijski službi, in sicer 
tržna ter finančna. Finančna inšpekcija je potrdila, da z namenom odkrivanja kršiteljev 
uporablja tehniko prikritih nakupov, preverja podatke elektropodjetij in komunale o 
ujemanju količine odpadkov in porabi energije glede na število registriranih prebivalcev na 
določenem naslovu ter terensko preverjanje stanovalcev (Gole, 2017). 
 
Tudi o kaznovanju in odkrivanju kršiteljev sem se pogovarjala z gospodom Gregorjem 
Jamnikom, direktorjem hotela Slon. Strinjal se je, da pravila obstajajo, vendar je premalo 
truda vloženega v iskanje kršiteljev, zato se izgubljajo prihodki z naslova DDV-ja in 
turističnih taks. Pravi, da bodo tudi tradicionalna turistična nastanitvena podjetja pristopila 
k problematiki in inšpekcijskim službam pomagala odkrivati kršitelje. Celoten intervju se 
nahaja v prilogi tega magistrskega dela.  
 
Kot pa je ugotovila Stušek (2016), se zasedenost hotelov in drugih nastanitvenih obratov, 
kot poimenujemo tradicionalna podjetja na ljubljanskem hotelskem trgu, ne zmanjšuje, še 
več, zasedenost se vsako leto povečuje, saj Ljubljana beleži vsakoletno povečanje števila 
obiskovalcev. 
 
V nadaljevanju naloge sledi pregled rezultatov ankete, s katero sem ugotavljala 
konkurenčne vplive Airbnb-ja na ljubljanski trg hotelskih namestitev . 
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5   EMPIRIČNI DEL: ANALIZA ODZIVA LJUBLJANSKIH 
NASTANITVENIH OBRATOV NA KONKURENČNOST AIRBNB-JA 
 
5.1  Opredelitev problema  
 
Na trgu ponudnikov turističnih nastanitev je prišlo do velike spremembe. S popularnostjo 
in širšo sprejetostjo ekonomije delitve se ta trg sooča s ponudbenim šokom, saj je leta 2008  
spletna platforma Airbnb razširila definicijo turistične nastanitve in v turistih zbudila željo 
po nakupu nočitev v zasebnih stanovanjih, ki v preteklosti ni obstajala (Gutierrez et al., 
2016). Ponudba turističnih nastanitev je tako v porastu, Airbnb pa je postal sodobni 
konkurent tradicionalnim hotelskim podjetjem, ki je zaradi poslovanja v območju sive 
ekonomije marsikje tudi nelojalen (Zervas et al., 2016). Skupnost uporabnikov Airbnb-ja 
postaja vse večja. Postal je vir nelagodja tradicionalnih ponudnikov turističnih nastanitev, 
ki se vsak po svoje soočajo z njegovim vplivom. Ker je v slovenskem političnem, 
medijskem in znanstvenem prostoru zaslediti vse več pogovorov na temo vplivov Airbnb-
ja, sem s spletnim vprašalnikom preverila, koliko negativnega konkurenčnega vpliva 
Airbnb-ja nastanitveni ponudniki v Ljubljani čutijo in na katerih področjih poslovanja je 
najbolj opazen. Zanimala me je tudi razlika med vplivom Airbnb-ja na poslovanje hotelov 
in ostalih nastanitvenih ponudnikov ter kakšne rešitve za ureditev problematike bi bile po 
mnenju nastanitvenih ponudnikov najboljše.   
 
5.2  Metodologija 
 
Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V prvem, 
teoretičnem delu, sem predstavila znanja iz domače in tuje literature ter strokovnih 
člankov, ki se navezujejo na tematiko hotelirstva, ekonomije delitve v turizmu ter literaturo 
na temo teorije motečih inovacij.  
 
Iz rezultatov obstoječih raziskav na temo konkurenčnih vplivov Airbnb-ja sem prek 
predpostavk razvila hipoteze, katerih potrditev ali ovržba bo sledila v empiričnem delu 
magistrskega dela, v katerem iščem odgovor na raziskovalno vprašanje, ali ljubljanski 
nastanitveni ponudniki vidijo Airbnb kot svojega konkurenta.  
 
Odgovor bo temeljil na raziskavi, izvedeni v času od januarja do aprila 2017. Raziskava je 
bila opravljena z metodo anketiranja z anketnim vprašalnikom poslanim prek spletne strani 
www.1ka.si. 
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5.3  Opis statističnega vzorca 
 
Bajt (1997, str. 8) opisuje, da populacij v statističnih raziskavah v večini primerov ne 
preučujemo neposredno, ker je število enot v populaciji preveliko, zato se odločimo, da 
iskane lastnosti populacije pridobimo iz preučevanja vzorca. V tem magistrskem delu sem 
se odločila preučevati populacijo, ki ni velika, sestavljajo jo namreč ponudniki 
nastanitvenih kapacitet v Ljubljani,  ki jih je glede na podatke spletnega portala Turizem 
Ljubljana 148 (Nastanitev, 2017). Odločitev za to populacijo sem sprejela na podlagi 
izsledkov raziskave Zervas et al. (2016, str. 32), ki pravijo, da se konkurenčni vpliv 
Airbnb-ja najbolj kaže na območjih, kjer ima ta spletna platforma že pomembno in 
prepoznavno vlogo, kar pa za Ljubljano nedvomno drži, saj ima Airbnb po podatkih Stušek 
(2016) že 1.290 aktivnih gostiteljev. 
 
Kot še pojasnjuje Bajt (1997, str. 11), je pri izbiri vzorca potrebno paziti, da je 
reprezentativen in v največji mogoči meri odraža lastnosti populacije. Zato sem vprašalnik 
z vprašanji odprtega in zaprtega tipa poslala v izpolnjevanje 107 hotelom, hostlom, 
gostiščem in B&B-jem v Ljubljani, ki so se januarja 2017 oglaševali na spletni 
rezervacijski strani Booking.com, pod zavihkom destinacija Ljubljana. Spletna stran 
Booking.com je največji spletni rezervacijski ponudnik na svetu in ponudba ljubljanskih 
nastanitvenih kapacitet oglaševanih na njem je zelo velik približek celotni populaciji. V 
raziskavi je nato sodelovalo 45 respondentov, ki so na anketo odgovorili v celoti. V 
nadaljevanju bom grafično in opisno predstavila sestavo vzorca.  
 
Na Sliki 6 prikazujem sestavo statističnega vzorca glede na vrsto nastanitvenega obrata; v 
največjem deležu ga predstavljajo respondenti iz hotelov, ki jih je 35,6 %, in B&B-ji, ki jih 
je 28,9 %, respondenti iz hostlov, gostišč, apartmajev in sob predstavljajo skupaj dobro 
tretjino vzorca. 
 

Slika 6: Sestava statističnega vzorca glede na vrsto nastanitvenega obrata v % 
 

 
 

35,6

28,9

15,6

13,3

6,7

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Hotel

B&B

Hostel

Gostišče

Drugo (apartmaji, sobe)



38 

Slika 7 predstavlja sestavo vzorca glede na delovno mesto anketiranca. Največ 
respondentov je receptorjev, in sicer  26,7 %, 17,8 % je  direktorjev, 15,6 % respondentov 
je lastnikov in 11,1 % vodij prodaje. Respondenti na različnih ostalih delovnih mestih 
predstavljajo slabo tretjino vzorca. 
 

Slika 7: Sestava statističnega vzorca glede na delovno mesto anketiranca v % 
 

 
 
Na sliki 8 vidimo, da vzorec v največjem deležu, 40,9 %, predstavljajo nastanitveni obrati 
s povprečno letno ceno nočitve 41 do 60 evrov, sledijo obrati z nočitvami do 40 evrov, 
36,4 %. 
 
V povprečju imajo sicer nastanitveni obrati v vzorcu povprečno letno ceno nočitve 50,8 
evrov (aritmetična sredina 25,55); najnižja cena v vzorcu je 15 evrov, najvišja cena pa 140 
evrov. 
 

Slika 8: Sestava statističnega vzorca glede na povprečno letno ceno nočitve v % 
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Nastanitveni obrati v vzorcu v največjem deležu v dodatni ponudbi navajajo restavracijo – 
53,8 %, sledita wellness – 23,1 % in kongresni center – 19,2 %.  Polovica nastanitvenih 
obratov navaja tudi drugo ponudbo, in sicer: 
 
• zajtrk (n = 3), 
• nočitev z zajtrkom (n = 1), 
• badminton, squash, manikura (n = 1), 
• parkirišče (n = 1), 
• pralnica (n = 1), 
• pranje & sušenje, transfer, dnevni izleti (n = 1). 
 
Slika 9: Sestava statističnega vzorca glede na dodatno ponudbo nastanitvenega obrata v % 
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• peti sklop pa se nanaša na poznavanje zakonodajne ureditve poslovanja Airbnb-ja na 
območju Republike Slovenije in za zaključek postavlja vprašanje odprtega tipa, ki išče 
respondentove predloge za ureditev Airbnb-jevega poslovanja znotraj države. 

 
5.5  Analiza rezultatov 
 
V nadaljevanju bom predstavila opisno statistiko analiziranih odgovorov.  
 
5.5.1  Poznavanje turističnih podjetij delitvene ekonomije 
 
Oskam in Boswijk (2016) pravita, da je Airbnb vodilno podjetje na tržišču ponudnikov 
turističnih nastanitev znotraj delitvene ekonomije in hkrati najbolj natančno analiziran in 
opisan »case study«. Zato ne presenečajo rezultati, ki smo jih dobili z odgovori na 
vprašanje o poznavanju Airbnb-ja, ki pravijo, da večina, 95,6 %, ljubljanskih nastanitvenih 
obratov pozna Airbnb. Manjšina pozna tudi ostala podjetja delitvene ekonomije, ki tako 
kot Airbnb delujejo na trgu turističnih nastanitev.  
 

Slika 10: Odgovor na vprašanje »Poznate podjetja, ki pod okriljem delitvene ekonomije 
prodajajo nočitve turistom tudi v Sloveniji?« 
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v Ljubljani prisoten že od leta 2011, jih je večina, 84 %, odgovorila pritrdilno, kar je 
razvidno tudi iz Slike 11. 
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Slika 11: Odgovor na vprašanje »Ste vedeli, da že od leta 2011 v Sloveniji nočitve turistom 
prodaja tudi Airbnb?« 

 

 
 
Število Airbnb gostiteljev je podatek, ki ga je težko pridobiti, zato smo v našem vprašanju 
o poznavanju količine Airbnb ponudbe v Ljubljani izpostavili številko 300. Toliko je bilo 
na portalu Airbnb prostih, dostopnih nepremičnin oktobra 2016, ko sem vprašalnik 
pripravljala. Realno število pa je lahko dvakrat, po podatkih Stušek (2016) pa celo štirikrat 
večje. Stušek (2016) je opravila prvo kvalitativno analizo ljubljanske Airbnb ponudbe in 
ugotovila, da je bilo konec leta 2016 na ljubljanskem trgu prisotnih 1.290 Airbnb 
gostiteljev, podatki, ki jih je prejela od Airbnb-ja, pa pravijo, da je bilo v Ljubljani v istem 
letu le 700 aktivnih gostiteljev. Kot je razvidno iz Slike 12, je 75 % respondentov 
odgovorilo, da ve, da je ponudba Airbnb-ja v Ljubljani večja od števila 300.   
 

Slika 12: Odgovor na vprašanje: »Ste vedeli, da ima Airbnb v Ljubljani več kot 300 
aktivnih nastanitev?« 

 

 
  
Z naslednjim vprašanjem sem želela preveriti, ali se nastanitveni obrati respondentov 
oglašujejo na Airbnb. Odgovori nanj so predstavljeni v Sliki 13. Tri četrtine vprašanih je 
odgovorilo z ne. Predvidevam, da bi odstotek pozitivnih odgovorov lahko bil višji, saj kot 
pravita Oskam in Boswijk (2016), je sodelovanje z Airbnb-jem zanimivo tako za 
posameznike kot za že uveljavljena podjetja, ki delujejo na nastanitvenem trgu, saj je 
njegov reklamni slogan »Živi kot lokalec« (angl. »Live like a local«) zelo privlačen, sploh 
v sedanjem času, ko turisti namesto generičnih in ponovljivih iščejo pristne izkušnje. 
Razlog, da je 71 % respondentov odgovorilo z ne, lahko vidim v tem, da je področje 
kratkoročnega oddajanja nepremičnin prek Airbnb-ja delno še vedno v sivi coni 
ekonomije, zato menim, da se resnični uporabniki ne želijo izpostavljati.  
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Slika 13: Odgovor na vprašanje: »Se tudi vaš nastanitveni obrat oglašuje na Airbnb-ju?« 
 

 
 
5.5.2  Mnenje respondentov o konkurenčnosti Airbnb-ja  
 
Nadalje me je zanimalo, ali nastanitveni ponudniki v Ljubljani opažajo negativne 
konkurenčne vplive Airbnb-ja na njihovo poslovanje. Mnenje sem preverjala s trditvami, 
ki so se nanašale na Airbnb-jev negativen konkurenčni vpliv na poslovanje nastanitvenih 
ponudnikov v Ljubljani. Trditve sem oblikovala na podlagi rezultatov raziskav vplivov 
Airbnb-ja na poslovanje tradicionalnih nastanitvenih ponudnikov v Združenih državah 
Amerike. Raziskovalci v svojih strokovnih člankih opažajo vplive Airbnb-ja na prihodke 
hotelov v mestu Austin v Teksasu. Poročajo o zmanjšanju le-teh za 8–10 %, še posebej 
prizadeti so prihodki hotelov nižjih kategorij in hotelov, ki nimajo poslovnih gostov. Prav 
tako poročajo o vplivih Airbnb-ja na zmožnost postavljanja visokih cen ob vrhuncih sezon 
(Zervas et al., 2016). Poročajo tudi o zmanjšani zasedenosti hotelov v Chicagu, ki je 
posledica dodatne ponudbe Airbnb-ja v tem mestu (Goree, 2015). Hoteli v Združenih 
državah Amerike odgovarjajo na negativne konkurenčne vplive Airbnb-ja z nižanjem cen 
nočitev, prilagajajo investicijske načrte, spreminjajo in prilagajajo trženjske kampanje, se 
skušajo repozicionirati v očeh kupcev, tako da izvajajo storitve na bolj oseben način, 
podoben storitvam, ki jih ponujajo Airbnb gostitelji (Zervas et al., 2016).  
 
V nadaljevanju prikazujem opisno statistiko za trditve, vezane na konkurenčnost Airbnb-ja 
med nastanitvenimi obrati v Ljubljani, hkrati pa prikazujem tudi opisno statistiko strinjanja 
in nestrinjanja s trditvami samo za respondente hotele. Zanimalo me je namreč, ali imajo 
hoteli kot tradicionalni nastanitveni ponudniki, ki z Airbnb-jem ne morejo poslovno 
sodelovati, drugačno mnenje o njegovi konkurenčnosti kot celoten ljubljanski nastanitveni 
trg. 
 
Rezultati so prikazani v Tabeli 3 in Tabeli 4. Respondenti so izražali svoje mnenje o 
strinjanju s trditvami, ki so se nanašale na negativen konkurenčni vpliv Airbnb-ja na 
njihovo poslovanje. Strinjanje s trditvami iz sklopa bi pomenilo, da je vpliv Airbnb-ja na 
njihovo poslovanje zaznan ter Airbnb po njihovem mnenju viden kot konkurent. 
Odgovarjali so s 5-stopenjsko Likertovo lestvico, kjer je 1 pomenilo – sploh se ne strinjam, 
2 – se ne strinjam, 3 – neodločen, 4 – se strinjam in 5 – popolnoma se strinjam.  
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Tabela 3: Negativni konkurenčni vplivi Airbnb-ja na poslovanje nastanitvenih obratov v 
Ljubljani (celoten vzorec) 

 
 Trditve N M Me Mo Sd Min Max 

1. Spletne strani, ki pod okriljem delitvene 
ekonomije (npr. Airbnb) prodajajo nočitve 
turistom, že negativno vplivajo na poslovne 
rezultate tradicionalnih nastanitvenih 
obratov po svetu. 

45 3,47 4,00 4 1,179 1 5 

2. Spletne strani, ki pod okriljem delitvene 
ekonomije (npr. Airbnb) prodajajo nočitve 
turistom, že negativno vplivajo na poslovne 
rezultate tradicionalnih nastanitvenih 
obratov v Sloveniji. 

45 3,40 4,00 4 1,136 1 5 

3. Airbnb zmanjšuje zasedenost našega 
nastanitvenega obrata skozi vse leto. 

45 2,89 3,00 4 1,172 1 5 

4. Airbnb ponuja nastanitve, ki zbudijo 
občutke domačnosti, zato tudi v našem 
nastanitvenem obratu z opremo sob stremimo 
k temu. 

45 2,89 3,00 3 1,071 1 5 

5. Zaradi Airbnb-ja opažamo znižanje 
prihodkov iz prodaje nočitev. 

45 2,70 3,00 4 1,069 1 4 

6. Imam občutek, da smo z Airbnb-jem v 
cenovni vojni. 

45 2,49 2,00 2 1,180 1 5 

7. Prisotnost Airbnb-ja vpliva na načrtovanje 
in izvajanje trženjskih aktivnosti v našem 
nastanitvenem obratu. 

45 2,31 2,00 2 0,925 1 4 

8. Tudi zaradi Airbnb-ja je v našem 
nastanitvenem obratu postal odnos zaposleni 
– gost veliko bolj oseben. 

45 2,31 2,00 1 1,164 1 5 

9. Airbnb zmanjšuje zasedenost našega 
nastanitvenega obrata v visoki sezoni. 

45 2,24 2,00 1 1,190 1 4 

10. Tudi zaradi Airbnb-ja v našem 
nastanitvenem obratu prodajamo dodatne 
storitve (npr. pranje perila), ki jih prej nismo. 

45 1,91 2,00 1 1,019 1 4 

11. Preden postavimo cene v našem 
nastanitvenem obratu, preverimo cene Airbnb 
ponudbe. 

45 1,76 1,00 1 1,069 1 4 

 
Legenda: N – število, M – aritmetična sredina, Me – mediana, SD – standardni odklon, Min – najnižja 
vrednost, Max – najvišja vrednost. 
 
Pri sklopu trditev, vezanih na negativen konkurenčni vpliv Airbnb-ja na poslovanje 
nastanitvenih ponudnikov v Ljubljani, sem najvišjo vrednost aritmetične sredine zabeležila 
pri trditvi: »Spletne strani, ki pod okriljem delitvene ekonomije (npr. Airbnb) prodajajo 
nočitve turistom, že negativno vplivajo na poslovne rezultate tradicionalnih nastanitvenih 
obratov po svetu«, in sicer 3,47, standardnim odklonom 1,179 in modusno vrednostjo 4, ki 
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pove, da se pri največjem številu nastanitvenih ponudnikov iz anketiranega vzorca pojavi 
odgovor 4 – se strinjam. Sledi trditev: »Spletne strani, ki pod okriljem delitvene ekonomije 
(npr. Airbnb) prodajajo nočitve turistom, že negativno vplivajo na poslovne rezultate 
tradicionalnih nastanitvenih obratov v Sloveniji«, z aritmetično sredino 3,40, standardnim 
odklonom 1,136 in modusno vrednostjo 4. To sta edini dve trditvi, ki glede na izračunano 
aritmetično sredino kažeta na strinjanje respondentov z negativnimi konkurenčnimi vplivi 
Airbnb-ja. Standardni odkloni pa nakazujejo veliko odstopanje odgovorov glede na 
aritmetično sredino. Respondenti so pri omenjenih trditvah dokaj različnega mnenja.  
 
Najnižjo aritmetično sredino sem izračunala pri trditvi: »Tudi zaradi Airbnb-ja v našem 
nastanitvenem obratu ponujamo dodatne storitve (npr. pranje perila), ki jih prej nismo«, in 
sicer 1,91, s standardnim odklonom 1,019 ter pri trditvi: »Preden postavimo cene v našem 
nastanitvenem obratu, preverimo cene Airbnb ponudbe«, kjer je aritmetična sredina 1,76, 
standardni odklon pa 1,069. Rezultata nakazujeta dokaj močno nestrinjanje s trditvama, 
vendar tudi tu opažam dokaj veliko odstopanje odgovorov glede na povprečje in 
posledično neenotno mnenje respondentov.  
 
Kot lahko vidimo, so vrednosti aritmetičnih sredin skozi celotno tabelo dokaj podobne in 
kažejo na to, da turistični ponudnik v Ljubljani v povprečju, torej če ne bi bilo 
individualnih učinkov, ne čuti specifičnih negativnih konkurečnih vplivov Airbnb-ja na 
njegovo poslovanje. Dokaj visoki standardni odkloni pa nam povedo, da mnenje 
respondentov ni enotno.  
 
V Tabeli 4 predstavljam opisno statistiko odgovorov na enake trditve, vendar le za 
respondente hotele. 
 
Tudi respondenti iz ljubljanskih hotelov imajo dokaj podobno mnenje kot celoten vzorec 
nastanitvenih ponudnikov. Dokaj veliki standardni odkloni pri trditvah pa nakazujejo, da je 
bilo mnenje hotelov, enako kot mnenje celotnega vzorca, neenotno. Strinjanje so v 
povprečju pokazali pri treh trditvah. Najvišjo aritmetično sredino sem izračunala za trditev: 
»Spletne strani, ki pod okriljem delitvene ekonomije (npr. Airbnb) prodajajo nočitve 
turistom, že negativno vplivajo na poslovne rezultate tradicionalnih nastanitvenih 
ponudnikov v Sloveniji«, in sicer 3,25, standardni odklon 1,125, sledi ji trditev: »Spletne 
strani, ki pod okriljem delitvene ekonomije (npr. Airbnb) prodajajo nočitve turistom, že 
negativno vplivajo na poslovne rezultate tradicionalnih nastanitvenih ponudnikov po 
svetu«, z aritmetično sredino 3,19, standardnim odklonom 1,22 ter trditev: »Airbnb 
zmanjšuje zasedenost našega nastanitvenega obrata skozi celo leto«, z aritmetično sredino 
3,13 in standardnim odklonom 1,03.  
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Tabela 4: Negativni konkurenčni vplivi Airbnb-ja na poslovanje hotelov v Ljubljani (samo 
respondenti hoteli) 

 
Trditve N M Me Mo Sd Min Max 

1. Spletne strani, ki pod okriljem delitvene 
ekonomije (npr. Airbnb) prodajajo nočitve 
turistom, že negativno vplivajo na poslovne 
rezultate tradicionalnih nastanitvenih 
ponudnikov v Sloveniji. 

16 3,25 3,50 2 1,125 2 5 

2. Spletne strani, ki pod okriljem delitvene 
ekonomije (npr. Airbnb) prodajajo nočitve 
turistom, že negativno vplivajo na poslovne 
rezultate tradicionalnih nastanitvenih 
ponudnikov po svetu. 

16 3,19 3,50 4 1,223 1 5 

3. Airbnb zmanjšuje zasedenost našega 
nastanitvenega obrata skozi celo leto. 

16 3,13 3,00 4 1,025 1 4 

4. Airbnb ponuja nastanitve, ki zbudijo 
občutke domačnosti, zato tudi v našem 
nastanitvenem obratu z opremo sob stremimo 
k temu. 

16 2,88 3,00 3 1,025 1 5 

5. Zaradi Airbnb-ja opažamo znižanje 
prihodkov iz prodaje nočitev. 

16 2,63 3,00 3 1,025 1 4 

6. Prisotnost Airbnb-ja vpliva na načrtovanje 
in izvajanje trženjskih aktivnosti v našem 
nastanitvenem obratu. 

16 2,38 2,00 2 0,957 1 4 

7. Imam občutek, da smo z Airbnb-jem v 
cenovni vojni. 

16 2,25 2,00 1 1,065 1 4 

8. Airbnb zmanjšuje zasedenost našega 
nastanitvenega obrata v visoki sezoni. 

16 2,13 2,00 1 1,204 1 4 

9. Tudi zaradi Airbnb-ja je v našem 
nastanitvenem obratu postal odnos zaposleni 
– gost veliko bolj oseben. 

16 1,81 2,00 1 1,047 1 5 

10. Tudi zaradi Airbnb-ja v našem 
nastanitvenem obratu prodajamo dodatne 
storitve (npr. pranje perila), ki jih prej nismo. 

16 1,56 1,00 1 0,727 1 3 

11. Preden postavimo cene v našem 
nastanitvenem obratu, preverimo cene Airbnb 
ponudbe. 

16 1,50 1,00 1 0,730 1 3 

 
Legenda: N – število, M – aritmetična sredina, Me – mediana, SD – standardni odklon, Min – najnižja 
vrednost, Max – najvišja vrednost. 
 
 
Največje nestrinjanje so hoteli pokazali pri trditvi: »Tudi zaradi Airbnb-ja v našem 
nastanitvenem obratu prodajamo dodatne storitve (npr. pranje perila), ki jih prej nismo«, 
aritmetična sredina 1,56, standardni odklon 0,727 ter pri trditvi: »Preden postavimo cene v 
našem nastanitvenem obratu, preverimo cene Airbnb ponudbe«, aritmetična sredina 1,5, 
standardni odklon 0,730. Respondenti so glede na standardni odklon pokazali enotnost pri 
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nestrinjanju s trditvama, hkrati pri teh dveh trditvah nihče izmed njih ni izbral odgovora 4 
– se strinjam ali 5 – popolnoma se strinjam.  
 
Glede na opisno statistiko lahko povzamemo, da po mnenju nastanitvenih ponudnikov in 
tudi hotelov v Ljubljani negativni konkurenčni vplivi Airbnb-ja niso zaznani. Respondenti 
iz obeh vzorcev se strinjajo, da podjetja delitvene ekonomije že negativno vplivajo na 
poslovanje tradicionalnih turističnih ponudnikov tako doma kot po svetu, vendar 
nastanitveni ponudniki iz Ljubljane konkretnih negativnih konkurenčnih vplivov na 
poslovanje še niso občutili. Respondenti hoteli pa se v povprečju strinjajo s trditvijo, da 
Airbnb zmanjšuje zasedenost njihovega hotela skozi vse leto. Opazimo, da se tako 
nastanitveni ponudniki kot tudi hoteli zavedajo, da ima Airbnb-jeva ponudba na trgu 
turističnih nastanitev vpliv na poslovanje tradicionalnih nastanitvenih ponudnikov v tujini 
in Sloveniji, vendar je v njihovih nastanitvenih obratih še ni mogoče občutiti. Tako 
nastanitveni ponudniki kot hoteli se pri postavljanju cen ne ozirajo na cene Airbnb 
ponudbe kot tudi ne uvajajo prodaje novih storitev le zato, ker so na voljo pri gostiteljih na 
Airbnb-ju.  
 
Za mnenje o vplivih Airbnb-ja na poslovanje hotelov sem povprašala tudi gospoda 
Gregorja Jamnika, direktorja hotela Slon in predsednika Združenja hotelirjev Slovenije. 
Pravi, da hotelirji vidijo Airbnb kot resnega konkurenta, saj je podjetje, ki ne prodaja le 
nočitev, ampak celoten življenjski slog (angl. life style), in nikakor niso mnenja, da je 
Airbnb le modna muha. Zasedenost hotelov v Ljubljani zaradi njegove prisotnosti še ni 
zelo zmanjšana, saj Ljubljana v zadnjih letih beleži rekordne številke v generiranih 
turističnih nočitvah in doživlja pravo turistično pomlad. Po njegovem mnenju Airbnb 
najbolj vpliva na zasedenost hostlov. Negativen vpliv Airbnb-ja se po mnenju g. Jamnika 
bolj kot na slabšem poslovanju tradicionalnih turističnih ponudnikov kaže v povečanem 
številu »budget« turistov v Ljubljani, ki ne trošijo veliko v mestu, ter v visokih zneskih, ki 
jih država in občina izgubljata zaradi neplačanih davkov in turističnih taks neregistriranih 
Airbnb gostiteljev. 
 
5.5.3  Pričakovanja respondentov o konkurenčnosti Airbnb-ja v prihodnosti 
 
Zanimalo nas je tudi, kakšna so pričakovanja ljubljanskih nastanitvenih ponudnikov kot 
tudi samo hotelov o konkurenčnosti Airbnb-ja v prihodnosti, saj po bo napovedih OECD-ja 
(2016) Ekonomija delitve v prihodnosti še povečala svoj obseg in do leta 2025 dosegla 335 
milijard ameriških dolarjev letnih prihodkov, večino tega prav podjetja delitvene 
ekonomije, ki delujejo v turizmu.  
 
Svoje strinjanje in nestrinjanje s trditvami o pričakovani konkurenčnosti Airbnb-ja so 
ljubljanski nastanitveni ponudniki izražali z odgovori na 5-stopenjski Likertovi lestvici, 
kjer je 1 pomenilo – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – neodločen, 4 – se strinjam 
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in 5 – popolnoma se strinjam. V Tabeli 5 prikazujem opisno statistiko vezano na trditve 
ljubljanskih nastanitvenih ponudnikov o pričakovanih konkurenčnih vplivih Airbnb-ja. 
  
Tabela 5: Pričakovana konkurenčnost Airbnb-ja med nastanitvenimi ponudniki v Ljubljani 

(celoten vzorec) 
 

Trditve N M Me Mo Sd Min Max 
1. Ponudba Airbnb-ja se bo v prihodnjih 5 letih 
še povečevala. 

45 3,98 4,00 4 0,812 2 5 

2. Spremljanje poslovanja Airbnb-ja v 
Sloveniji bo v prihodnosti z vidika 
konkurenčnosti našega nastanitvenega obrata 
še bolj pomembno, kot je danes. 

45 3,62 4,00 4 0,860 1 5 

3. V prihodnosti bo zaradi Airbnb-ja naš 
nastanitveni obrat manj zaseden. 

45 2,56 3,00 3 0,990 1 4 

4 Airbnb bo v prihodnosti negativno vplival na 
cene nočitev v našem nastanitvenem obratu. 

45 2,56 3,00 3 0,943 1 4 

5. Zaradi prisotnosti Airbnb-ja se bomo v 
prihodnosti v našem nastanitvenem obratu bolj 
posvečali pridobivanju poslovnih gostov. 

45 2,38 2,00 2 1,007 1 4 

6. Kakovost naših storitev bo v prihodnosti 
zaradi Airbnb-ja nižja. 

45 1,87 2,00 2 0,757 1 4 

 
Legenda: N – število, M – aritmetična sredina, Me – mediana, SD – standardni odklon, Min – najnižja 
vrednost, Max – najvišja vrednost. 
 
Respondenti so glede na izračunane standardne odklone pokazali večjo enotnost pri 
odgovarjanju na vprašanja o pričakovanih konkurenčnih vplivih Airbnb-ja na njihovo 
poslovanje kot v primeru, ko so odgovarjali na trditve glede trenutnih vplivov, vseeno pa 
so strinjanje glede na izračunane aritmetične sredine pokazali le pri dveh trditvah od šestih. 
Najvišjo aritmetično sredino sem izračunala pri trditvi: »Ponudba Airbnb-ja se bo v 
prihodnjih 5 letih še povečevala«, kjer je znašala 3,98, standardni odklon 0,81 ter pri 
trditvi: »Spremljanje poslovanja Airbnb-ja v Sloveniji bo v prihodnosti z vidika 
konkurenčnosti našega nastanitvenega obrata še bolj pomembno, kot je danes«, aritmetična 
sredina 3,62, standardni odklon 0,86. Modusni vrednosti obeh trditev sta 4, kar pomeni, da 
se je pri največjem številu respondentov iz vzorca pojavil odgovor 4 – se strinjam. Glede 
vplivov Airbnb-ja na manjšo zasedenost hotela in nižje dosežene cene v prihodnosti so 
respondenti pokazali nestrinjanje. Najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da bodo njihove 
storitve v prihodnosti zaradi Airbnb-ja manj kakovostne; aritmetična sredina 1,87, 
standardni odklon 0,76. Pri nestrinjanju so bili dokaj enotni. Ne strinjajo se tudi s trditvijo,  
da bodo zaradi Airbnb-ja več pozornosti namenili pridobivanju poslovnih gostov, 
aritmetična sredina je 2,38, standardni odklon 0,76. 
 
V Tabeli 6 predstavljam opisno statistiko za iste trditve, vendar le za odgovore 
respondentov iz hotelov. 
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Tabela 6: Pričakovana konkurenčnost Airbnb-ja med hoteli v Ljubljani (samo respondenti 

hoteli) 
 

Trditve N M Me Mo Sd Min Max 

1. Ponudba Airbnb-ja se bo v prihodnjih 5 letih 
še povečevala. 

16 4,13 4,00 4 0,719 3 5 

2. Spremljanje poslovanja Airbnb-ja v 
Sloveniji bo v prihodnosti z vidika 
konkurenčnosti našega hotela še bolj 
pomembno, kot je danes. 

16 3,50 4,00 4 0,966 1 4 

3. V prihodnosti bo zaradi Airbnb-ja naš hotel 
manj zaseden. 

16 2,63 3,00 3 0,885 1 4 

4. Airbnb bo v prihodnosti negativno vplival 
na cene nočitev v našem hotelu. 

16 2,69 3,00 3 0,793 1 4 

5. Zaradi prisotnosti Airbnb-ja se bomo v 
prihodnosti v našem hotelu bolj posvečali 
pridobivanju poslovnih gostov. 

16 2,44 2,00 2 0,892 1 4 

6. Kakovost hotelskih storitev bo v prihodnosti 
zaradi Airbnb-ja nižja. 

16 1,88 2,00 2 0,719 1 3 

 
Legenda: N – število, M – aritmetična sredina, Me – mediana, SD – standardni odklon, Min – najnižja 
vrednost, Max – najvišja vrednost. 
 
Tudi respondenti iz hotelov so pri bili pri odgovarjanju na trditve o pričakovani 
konkurenčnosti Airbnb-ja bolj enotni kot pri odgovarjanju na trditve o trenutnih negativnih 
konkurenčnih vplivih. Najvišjo vrednost aritmetične sredine smo zabeležili pri trditvi: 
»Ponudba Airbnb-ja se bo v prihodnjih 5 letih še povečevala«, in sicer 4,13, s standardnim 
odklonom 0,72. To je bilo tudi največje strinjanje izmed vseh trditev, ki smo jih 
respondentom postavili v celotnem vprašalniku. Respondenti iz hotelov so se prav tako 
strinjali s trditvijo: »Spremljanje poslovanja Airbnb-ja v Sloveniji bo v prihodnosti z 
vidika konkurenčnosti našega hotela še bolj pomembno, kot je danes«, aritmetična sredina 
3,50, standardni odklon 0,97. Največje nestrinjanje so hoteli pokazali s trditvijo: 
»Kakovost hotelskih storitev bo v prihodnosti zaradi Airbnb nižja«, aritmetična sredina 
1,88, standardni odklon 0,72. Opisna statistika nam pove, da se hoteli zavedajo, da bo 
Airbnb še naprej širil svoje poslovanje in ostal pomemben del turističnega nastanitvenega 
trga v Ljubljani, zato bo spremljanje njegovega poslovanja po mnenju respondentov iz 
hotelov v prihodnosti še bolj pomembno, kot je danes. Moj sogovornik Gregor Jamnik je 
na vprašanje o prihodnji konkurenčnosti Airbnb-ja povedal, da se bo prisotnost Airbnb-ja 
na trgu najbolj odrazila v zmanjšanju hotelskih sredstev za obnavljanje in posodabljanje 
hotelskih objektov. Airbnb bo po njegovem mnenju še naprej zniževal cene nočitev na 
ljubljanskem trgu, kar bo zniževalo tudi cene hotelskih nočitev in sredstev za obnovo tako 
ne bo dovolj.  
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5.5.4  Vključenost Airbnb-ja v investicijske projekte  
 
V nadaljevanju predstavljam opisno statistiko rezultatov odgovorov na vprašanja o 
vključenosti Airbnb-ja v študije izvedljivosti investicijskih projektov med respondenti. 
Rezultati podobnih raziskav iz Združenih držav Amerike namreč kažejo, da je lokalna 
ponudba Airbnb-ja kot konkurenčni dejavnik vse pogosteje vključena v študije 
izvedljivosti turističnih investicijskih projektov (Zervas et al., 2016). 
 
S Slike 14 je razvidno, da večina respondentov iz vzorca vseh nastanitvenih ponudnikov v 
Ljubljani, 89,0%, v preteklosti še ni vključila Airbnb-ja v študije izvedljivosti svojih 
turističnih investicijskih projektov. 
 
Slika 14: Odgovor na vprašanje: »Ste v preteklosti že vključili Airbnb v študije izvedljivosti 

(feasibility studies) vaših turističnih investicijskih projektov?« 
 

 
  
Rezultati v Sliki 15 kažejo, da bi večina, 76,0 %, respondentov v študiji izvedljivosti 
preučila vpliv Airbnb ponudbe, če bi se odločili za širitev njihovega nastanitvenega obrata. 
 
Slika 15: Odgovor na vprašanje: »Če bi se odločili za širitev vašega nastanitvenega obrata, 
bi v študiji izvedljivosti preučili vpliv Airbnb ponudbe?« 
 

 
 
 
V Sliki 16 je prikazano, da če bi se respondenti odločili za izgradnjo novega 
nastanitvenega obrata, bi večina respondentov, 82,0 %, v svoji študiji izvedljivosti preučila 
vpliv Airbnb ponudbe.  
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Slika 16: Odgovor na vprašanje: »Če bi se odločili za izgradnjo novega nastanitvenega 

obrata, bi v študiji izvedljivosti preučili vpliv Airbnb ponudbe?« 
 

 
 
Rezultati iz zgornjega sklopa vprašanj kažejo na to, da bi nastanitveni ponudniki, če bi se 
odločali za širitev ali izgradnjo nastanitvenega obrata, preučili količino Airbnb ponudbe v 
svoji okolici.  
 
5.5.5   Poznavanje zakonodajne ureditve poslovanja Airbnb-ja v Sloveniji 
 
Pereč problem, ki so ga ugotovile tako raziskave iz tujine kot iz Slovenije, je ta, da se 
veliko nepremičnin na Airbnb-ju oddaja nelegalno, kar pomeni, da lahko oddajana 
nepremičnina ne izpolnjuje vseh varnostnih standardov; gostje, ki jo najemajo se ne 
prijavljajo na policijo; gostitelji ne plačujejo turistične takse in davkov. Lehr (2015) 
navaja, da naj bi bilo več kot 72 % vseh oddaj prek Airbnb-ja v neskladju z zakonodajo. 
Stušek (2016) je v svoji strokovni nalogi ugotovila, da je razkorak med številom vpisanih 
gostiteljev na Airbnb-ju in številom registriranih sobodajalcev v Ljubljani zelo velik in 
sklepala, da je bilo konec leta 2016 kar 88 % Airbnb listingov za Ljubljano nelegalnih. Z 
naslednjimi vprašanji sem želela preveriti, kakšno mnenje imajo ljubljanski turistični 
ponudniki o ureditvi poslovanja Airbnb-ja v Sloveniji. V nadaljevanju predstavljam opisno 
statistiko za sklop vprašanj, s katerimi sem preverila, kako dobro respondenti z 
ljubljanskega nastanitvenega trga poznajo zakonodajno ureditev poslovanja Airbnb-ja v 
Sloveniji in kakšni so njihovi predlogi za rešitev.   
 
Slika 17: Odgovor na vprašanje: »Ali spremljate politično dogajanje v zvezi s poslovanjem 
Airbnb-ja v Sloveniji?« 
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Kot je razvidno s Slike 17, večina respondentov, in sicer 82 %, spremlja politično 
dogajanje v zvezi s poslovanjem Airbnb-ja le pasivno, medtem ko le 2 % respondentov 
dogajanja ne spremljata. Ostalih 16 % respondentov je aktivnih pri iskanju informacij o 
omenjeni problematiki.  
 
Na Sliki 18 je predstavljena analiza odgovorov na vprašanje o željah respondentov glede 
čimprejšnje zakonske ureditve poslovanja Airbnb-ja v Sloveniji. Večina respondentov, 
78 %, si želi, da se poslovanje Airbnb-ja čim prej zakonsko uredi, medtem ko je 18 % 
respondentov vseeno, ali slovenska vlada sprejme kakršnekoli zakonodajne ukrepe glede 
poslovanja Airbnb-ja. 
 

Slika 18: Odgovor na vprašanje: »Želite, da se poslovanje Airbnb-ja čimprej zakonsko 
uredi?« 

 

 
 
Z naslednjim vprašanjem iz tega sklopa sem želela preveriti, ali so respondenti seznanjeni 
s spodletelim političnim poskusom zakonodajne ureditve poslovanja Airbnb-ja v Sloveniji 
iz leta 2016. Kot je razvidno s Slike 19, dobra polovica respondentov, 53 %, za navedeno 
sliši prvič, medtem ko je dogajanje poznano 42 % respondentom. 
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Slika 19: Odgovor na vprašanje:»Veste, da naj bi do marca leta 2016 Medresorska 
delovna skupina za pripravo akcijskega načrta posodobitve predpisov, ki urejajo 

kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom, sprejela predloge, kako bi zakonsko uredila 
poslovanje?« 

 

 
 
Na edino odprto vprašanje v anketi, vprašanje o predlogih za celostno ureditev poslovanja 
Airbnb-ja v Sloveniji je odgovoril manjši delež respondentov, in sicer 24 %. V večini se 
vsi respondenti, ki so podali odgovore, strinjajo, da je poslovanje Airbnb-ja treba urediti. 
Menijo, da morajo tako fizične kot pravne osebe, ki prek njega oddajajo nepremičnine, 
plačevati davke davčni upravi ter turistično takso občinam. Pri ureditvi, poleg politične 
volje do reševanja problema, pričakujejo tudi pomoč Airbnb-ja z javljanjem podatkov o 
generiranih prihodkih njegovih gostiteljev. Kot primer dobre prakse pa je respondent 
navedel Amsterdam. V Tabeli 7 predstavljam odgovore.  
 
Tabela 7: Imate kot izkušen hotelir/-ka predlog, kako celostno urediti poslovanje Airbnb-ja 

v Sloveniji? 
 
Odgovori n 
Inšpektorji naj dosledno opravljajo svoje delo in preverjajo, če se stanovanja oddajajo legalno. 1 
Dovolj je, da kopirajo rešitev, ki so jo izvedli v Amsterdamu. 1 
Predlagam z zakonom postavljene norme glede kvalitete storitev ter objekta, ki jih mora ponudnik 
nočitev prek Airbnb-ja izpolnjevati. Airbnb ima specifičen segment strank, zato podpiram čimprejšnjo 
ureditev poslovanja prek tega portala. Hkrati menim, da bo zaradi pomembne vloge v panogi to 
prispevalo k nenehnemu dvigovanju kvalitete turističnih nastanitev. 1 
Vsak obrat mora biti registriran, morajo plačevati turistično takso, morajo plačevati davke. 1 
Podobno, kot so to uredili v matični državi, Airbnb za državo avtomatsko zaračuna davek in ostale 
turistične prispevke gostu. 1 
Čim manj regulacije kategorije standardi s strani države (ponudniki moramo sami ugoditi željam in 
pričakovanjem gostov). Edina naloga države je enakopravno fiskalno obravnavanje vseh poslovnih 
subjektov, kar so v primeru Airbnb-ja tudi posamezniki – oddajalci nastanitev. 1 
Vsekakor ne more biti oddajanje tovrstnih nastanitev z enakimi zahtevami kot za hotele in druge 
turistične obrate (kategorizacija, prijava začasnega bivališča gostov itd.). Potrebno je poenostaviti 
zakonodajo, da bodo nastavitve prek Airbnb-ja prijavljene in jih ne bo zapletena zakonodaja odvrnila 
oddajanja »na črno«. 1 
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Tabela 7: Imate kot izkušen hotelir/-ka predlog, kako celostno urediti poslovanje Airbnb-ja 
v Sloveniji? (nad.) 

 
Odgovori n 
Enostavno: vsi gostje morajo biti prijavljeni in plačati takso. Airbnb plačila direktno z vplačilom povezati 
z davčno upravo, tako da je to sledljivo. V nekaterih državah Airbnb to že sporoča. Dovoljenje etažnih 
lastnikov je brepredmetno, saj so kratkoročni najemniki morda še boljši kot dolgoročni. In to je to. Vsi 
zadovoljni, nepremičnine se tržijo, država dobi svoje, gosti zadovoljni. 1 
Zadeva je sila enostavna. Airbnb je posredniški portal, ki nudi storitev, takšnih portalov je po svetu na 
stotine in vsi imajo zakonsko urejene postopke, ki določajo pravila poslovanja. Z zakonom je potrebno to 
zajeti in inšpekcijske službe morajo narediti svoje delo. 1 
Obdavčitev in postavitev standardov, po katerih bi rangirali nepremičnine na Airbnb-ju. 1 
Predvsem je potrebno goste prijavljati in plačevati turistične takse in davke. 1 

 
Legenda: n – število 
 
5.6  Preverjanje zastavljenih hipotez 
 
V magistrski nalogi sem testirala 8 hipotez, ki sem jih želela z raziskavo potrditi ali ovreči. 
Hipoteze sem postavila glede na rezultate raziskav o vplivih Airbnb-ja na poslovanje 
tradicionalnih turističnih nastanitvenih obratov, izvedene v Združenih državah Amerike 
(Goree, 2015; OECD, 2016; Zervas et al., 2016). Hipoteze se navezujejo na tematiko 
negativnih konkurenčnih vplivov Airbnb-ja na ljubljanske nastanitvene obrate, pri 
nekaterih hipotezah pa smo iskali tudi razlike v mnenju med celotnim vzorcem in med 
hoteli, ki z Airbnb-jem poslovno ne morejo sodelovati. 
  
H1: Ljubljanski nastanitveni obrati menijo, da ima Airbnb negativne konkurenčne 
vplive na  njihovo poslovanje. 
 
Hipotezi sem oblikovala na podlagi rezultatov raziskav Zervas et al., (2016) ter Goree 
(2015), ki kažejo, da so v Združenih državah Amerike zaznani negativni konkurenčni 
vplivi Airbnb-ja na poslovanje tradicionalnih turističnih ponudnikov, pravijo pa, da so ti 
učinki zelo odvisni od značilnosti turistične destinacije, v kateri se merijo, in njihovo 
posploševanje na celoten svetovni nastanitveni trg ni mogoče. Ob pregledu vsebine spletne 
strani Airbnb-ja vidimo, da ima Airbnb v Ljubljani veliko število oglaševanih nastanitev. 
Glede na podatke Stušek (2016), ki je v svoji magistrski nalogi rekonstruirala prvo celotno 
bazo Airbnb gostiteljev v Ljubljani, je bilo v letu 2016 na spletni strain Airbnb-ja 
oglaševanih 1.290 nepremičnin, s 1.643 sobami in 3.026 ležišči, kar je manj, kot ima ležišč 
34 hotelov v Ljubljani, vendar več, kot jih imajo skupaj hostli, penzioni, gostišča in 
prenočišča (SURS, 2017). Seveda je potrebno upoštevati dejstvo, da se penzioni, gostišča 
in prenočišča lahko oglašujejo tudi na Airbnb-ju. Zaradi številne ponudbe, ki jo ima 
Airbnb v Ljubljani, lahko sklepamo, da ima negativne konkurenčne vplive na poslovanje 
ljubljanskih nastanitvenih obratov. Preverili pa smo tudi, ali se ti vplivi pri vseh 
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nastanitvenih ponudnikih kažejo v enaki meri ali so bolj izraziti pri hotelih, ki z Airbnb-
jem ne morejo poslovno sodelovati in pri katerih je v Združenih državah Amerike 
negativen vpliv Airbnb-ja najbolj izrazit.  
 
Za potrebe potrditve ali ovržbe hipoteze H1: »Ljubljanski nastanitveni obrati menijo, da 
ima Airbnb negativen konkurenčni vpliv na  njihovo poslovanje« sem respondente v anketi 
spraševala, v kolikšni meri se strinjajo s trditvami o negativnih konkurenčnih vplivih 
Airbnb-ja na poslovanje njihovih nastanitvenih obratov, predstavljenimi v Tabeli 3. Pri tem 
so imeli možnost odgovarjati s 5-stopenjsko Likertovo lestvico (1 – sploh se ne strinjam, 2 
– se ne strinjam, 3 – neodločen, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam).  
 
Domnevo, da ima Airbnb negativne konkurenčne vplive na poslovanje ljubljanskih 
nastanitvenih ponudnikov lahko ovržem že glede na opisno statistiko iz Tabele 3, saj so 
respondenti s celotnega vzorca izkazali nestrinjanje z negativnimi konkurenčnimi vplivi 
Airbnb-ja na njihovo poslovanje. Aritmetične sredine devetih od enajstih trditev ne 
presegajo vrednosti 3 – neodločen.   
 
Kljub vsemu sem izračunala indekse negativnih konkurenčnih vplivov Airbnb-ja na trg 
nastanitev v Ljubljani. Odgovore nastanitvenih ponudnikov sem seštela, vendar sem za 
potrebe izračuna indeksov 5-stopenjsko Likertovo lestvico spremenila v 4-stopenjsko, kjer 
je 0 pomenilo – sploh se ne strinjam, 1 – se ne strinjam, 2 – neodločen, 3 – se strinjam in 4 
– popolnoma se strinjam. S postopkom seštevanja vrednosti odgovorov sem prišla do 
vsote, ki bi pomenila, da ljubljanski nastanitveni ponudniki občutijo negativne 
konkurenčne vplive Airbnb-ja na njihovo poslovanje. V primeru, da bi vsi respondenti pri 
vseh 11 trditvah odgovorili z 0 – sploh se ne strinjam, bi bila vrednost indeksa (seštevek 
vseh trditev) 0, v nasprotnem primeru, če bi se s trditvami strinjali vsi, bi bila vrednost 
indeksa 44. Teoretična aritmetična sredina indeksa je v tem primeru 22, moja dejanska 
izračunana aritmetična sredina pa je 17,33, s standardno napako 0,971 in standardnim 
odklonom 6,519. 
 

Tabela 8: Opisna statistika indeksa o negativnih konkurenčnih vplivih Airbnb-ja na 
ljubljanski nastanitveni trg 

 
 Število Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 
Indeks H1 45 2 33 17,33 0,97   6,52 

 
Izvedla sem tudi t-test za en neodvisen vzorec. Na podlagi opisne statistike, ki kaže, da se 
respondenti v večini ne strinjajo s trditvami, sem si zastavila ničelno in alternativno 
hipotezo, ki se glasita: 
 
H0: Povprečna vrednost aritmetične sredine je enaka vrednosti teoretične aritmetične   
sredine. 
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H1: Povprečna vrednost aritmetične sredine je nižja od teoretične aritmetične sredine x < 
22. 
 

Tabela 9: T-test za spremenljivko negativni konkurenčni vpliv Airbnb-ja na ljubljanski 
nastanitveni trg 

 

  

                                                    Testirana vrednost = 22 

t df 
Sig. (2-
delna) 

Razlika v 
aritmetični 

sredini 

95 % Interval zaupanja 

Spodnji Zgornji 
Indeks 
H1 

-4,80 44 0,000 -4,67 -6,63 -2,71 

 
Ker je alternativna hipoteza zapisana enostransko, moram p-vrednost iz razpredelnice deliti 
z 2. Nova p-vrednost je 0,000, kar je nižje od stopnje značilnosti, ki znaša α = 0,05, zato 
ničelno hipotezo zavrnem s 5 % stopnjo tveganja in potrdim H1, da je izračunana 
aritmetična sredina odgovorov celotnega sklopa trditev res nižja od teoretične. 
 
Predstavniki nastanitvenih obratov v Ljubljani so že skozi odgovore na trditve podali 
mnenje, da negativnih konkurenčnih vplivov Airbnb-ja pri svojem poslovanju v povprečju 
ne zaznajo. Tudi izračunan indeks o negativnem konkurenčnem vplivu Airbnb-ja in 
rezultati t-testa kažejo na to, da se Hipoteza 1: »Ljubljanski nastanitveni obrati menijo, da 
ima Airbnb negativen konkurenčni vpliv na njihovo poslovanje« zavrne.  
 
H1.1: Hoteli bolj kot ljubljanski nastanitveni obrati menijo, da ima Airbnb negativne 
konkurenčne vplive na njihovo poslovanje. 
 
Iz vzorca sem vzela odgovore hotelov glede strinjanja s sklopom trditev o negativnih 
konkurenčnih vplivih Airbnb-ja na njihovo poslovanje. Respondentov iz hotelov je bilo 16. 
Že iz opisne statistike predstavljene v Tabeli 4 vidim, da se z osmimi od enajstih trditev ne 
strinjajo, saj pri osmih trditvah izračunane aritmetične sredine ne presežejo vrednosti 3 – 
neodločen.   
 
Tudi pri testiranju te hipoteze sem izračunala indekse negativnih konkurenčnih vplivov 
Airbnb-ja na trg nastanitev v Ljubljani. Odgovore nastanitvenih ponudnikov sem seštela, 
vendar sem za potrebe izračuna indeksov tudi tu 5-stopenjsko Likertovo lestvico 
spremenila v 4-stopenjsko, kjer je 0 pomenilo – sploh se ne strinjam, 1 – se ne strinjam, 2 – 
neodločen, 3 – se strinjam in 4 – popolnoma se strinjam. S postopkom seštevanja vrednosti 
odgovorov sem prišla do vsote, ki bi pomenila, da ljubljanski hoteli občutijo negativne 
konkurenčne vplive Airbnb-ja na njihovo poslovanje. V primeru, da bi vsi hoteli pri vseh 
11 trditvah odgovorili z 0 – sploh se ne strinjam, bi bila vrednost indeksa (seštevek vseh 
trditev) 0, v nasprotnem primeru, če bi se s trditvami strinjali vsi, bi bila vrednost indeksa 
44. Teoretična aritmetična sredina indeksa je v tem primeru 22, moja dejanska izračunana 
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aritmetična sredina pa je 15,69, s standardno napako 1,989 in standardnim odklonom 
7,956. 
 

Tabela 10: Opisna statistika indeksa o negativnih konkurenčnih vplivih Airbnb-ja na 
ljubljanske hotele 

 
 Število Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 
Indeks H1.1 16 2 31 15,69 1,99 7,96 

 
Izvedla sem tudi t-test za en neodvisen vzorec. Na podlagi opisne statistike sem si zastavila 
ničelno in alternativno hipotezo, ki se glasita: 
 
H0: Povprečna vrednost aritmetične sredine je enaka vrednosti teoretične aritmetične 
sredine. 
H1: Povprečna vrednost aritmetične sredine je nižja od teoretične aritmetične sredine x < 
22. 
 

Tabela 11: T-test za spremenljivko negativni konkurenčni vpliv Airbnb-ja na hotele 
 

  

                                                    Testirana vrednost = 22 

t df 
Sig. (2-
delna) 

Razlika v 
aritmetični 

sredini 

95 % Interval zaupanja 

Spodnji Zgornji 
Indeks H1 -3,17 15 0,006 -6,31 -10,55 -2,07 

 
Ker je alternativna hipoteza zapisana enostransko, moram p-vrednost iz razpredelnice deliti 
z 2. Nova p-vrednost je 0,003, kar je nižje od stopnje značilnosti, ki znaša α = 0,05, zato 
ničelno hipotezo zavrnem s 5 % stopnjo tveganja.  
 
Respondenti iz hotelov v Ljubljani so že skozi posamezne odgovore na strinjanje s 
trditvami podali mnenje, da negativnih konkurenčnih vplivov Airbnb-ja pri svojem 
poslovanju ne zaznajo. Tudi izračunan indeks o negativnem konkurenčnem vplivu Airbnb-
ja in rezultati t-testa kažejo na to. 
 
Izračunala sem še t-test za iskanje razlike med izračunanima povprečnima vrednostima 
aritmetičnih sredin za celoten vzorec in samo za hotele, da lahko potrdim ali ovržem H1.1.: 
»Hoteli bolj kot ljubljanski nastanitveni obrati menijo, da ima Airbnb negativen 
konkurenčni vpliv na njihovo poslovanje.«  
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Tabela 11: Rezultati t-testa za iskanje razlik med izračunanima povprečnima vrednostima 
za celoten vzorec in samo za hotele 

 

  

                                                    Testirana vrednost = 17.333 

t df 
Sig. (2-
delna) 

Razlika v 
aritmetični 

sredini 

95 % Interval zaupanja 

Spodnji Zgornji 
H1 -0,827 15 0,421 -1,64550 -5,8849 2,5939 

  
Med aritmetično sredino hotelov, ki znaša 15,69, in aritmetično sredino celotnega vzorca, 
ki znaša 17,33, ni statistično pomembnih razlik, p > 0,05, ki bi kazale na razliko v mnenju 
o negativnih konkurenčnih vplivih ljubljanskih nastanitvenih ponudnikov in hotelov. Na 
osnovi predstavljenih rezultatov se Hipoteza 1.1.: »Hoteli bolj kot ljubljanski nastanitveni 
obrati menijo, da ima Airbnb negativen konkurenčni vpliv na njihovo poslovanje« zavrne. 
  
H2: Ljubljanski nastanitveni obrati menijo, da jim bo Airbnb v prihodnosti še      
konkurenčnejši.  
 
Za potrebe potrditve ali ovržbe zgornjih hipotez sem respondente v anketi spraševala, v 
kolikšni meri se strinjajo s šestimi trditvami o prihodnjih konkurenčnih vplivih Airbnb-ja 
na poslovanje njihovih nastanitvenih obratov, predstavljenimi v Tabeli 5. Pri tem so imeli 
možnost odgovarjati s 5-stopenjsko Likartovo lestvico, kjer je 1 pomenilo – sploh se ne 
strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – neodločen, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam.  
 
Domnevo, da imajo ljubljanski nastanitveni ponudniki mnenje, da jim bo Airbnb v 
prihodnosti še konkurenčnejši, lahko ovržem glede na opisno statistiko iz Tabele 5, saj so 
respondenti izkazali nestrinjanje. Aritmetične sredine štirih od šestih trditev ne presegajo 
vrednosti 3 – neodločen.   
 
Kljub vsemu sem izračunala indekse prihodnjih negativnih konkurenčnih vplivov Airbnb-
ja na trg nastanitev v Ljubljani. Odgovore nastanitvenih ponudnikov sem seštela, vendar 
sem za potrebe izračuna indeksov 5-stopenjsko Likertovo lestvico spremenila v 4-
stopenjsko, kjer je 0 pomenilo – sploh se ne strinjam, 1 – se ne strinjam, 2 – neodločen, 3 – 
se strinjam in 4 – popolnoma se strinjam. S postopkom seštevanja vrednosti odgovorov 
sem prišla do vsote, ki bi pomenila, da ljubljanski nastanitveni ponudniki menijo, da jim bo 
Airbnb v prihodnosti še konkurenčnejši. V primeru, da bi vsi respondenti pri vseh 6 
trditvah odgovorili z 0 – sploh se ne strinjam, bi bila vrednost indeksa, seštevek vseh 
trditev, 0, v nasprotnem primeru, če bi se s trditvami strinjali vsi, bi bila vrednost indeksa 
24. Teoretična aritmetična sredina indeksa je v tem primeru 12. Moja dejanska izračunana 
aritmetična sredina pa je 10,96, s standardno napako 0,44 in standardnim odklonom 2,94. 
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Tabela 12: Opisna statistika indeksa o prihodnjih negativnih konkurenčnih vplivih Airbnb-
ja na ljubljanski nastanitveni trg 

 
 Število Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 
Indeks H2 45 3 17 10,96 0,44 2,94 

 
Izvedla sem tudi t-test za en neodvisen vzorec. Na podlagi opisne statistike sem si zastavila 
ničelno in alternativno hipotezo, ki se glasita: 
 
H0: Povprečna vrednost aritmetične sredine je enaka vrednosti teoretične aritmetične 
sredine. 
H1: Povprečna vrednost aritmetične sredine je nižja od teoretične aritmetične sredine x < 
12. 
  

Tabela 13: T-test za spremenljivko negativni konkurenčni vpliv Airbnb-ja na ljubljanski 
nastanitveni trg 

 

  

                                                    Testirana vrednost = 12 

t df 
Sig. (2-
delna) 

Razlika v 
aritmetični 

sredini 

95 % Interval zaupanja 

Spodnji Zgornji 
H2 -2,38 44 0,02 -1,04 -1,93 -0,16 

 
Ker je alternativna hipoteza zapisana enostransko, moram p-vrednost iz razpredelnice deliti 
z 2. Nova p-vrednost je 0,01, kar je nižje od stopnje značilnosti, ki znaša α = 0,05, zato 
ničelno hipotezo zavrnem s 5 % stopnjo tveganja.  
 
Predstavniki nastanitvenih obratov v Ljubljani so že skozi odgovore na trditve podali 
mnenje, da povečanih negativnih konkurenčnih vplivov Airbnb-ja v prihodnosti ne 
pričakujejo. Tudi izračunan indeks o negativnem konkurenčnem vplivu Airbnb-ja in 
rezultati t-testa kažejo na to, da se Hipoteza 2: »Ljubljanski nastanitveni obrati menijo, da 
bo postal Airbnb v prihodnosti še konkurenčnejši« zavrne.  
 
H2.1: Hoteli bolj kot ljubljanski nastanitveni obrati menijo, da jim bo Airbnb v 
prihodnosti še konkurenčnejši. 
 
Iz vzorca sem vzela odgovore hotelov glede strinjanja s šestimi trditvami o pričakovani 
konkurenčnosti Airbnb-ja. Teh respondentov je bilo 16. Že iz opisne statistike 
predstavljene v Tabeli 6, vidimo, da se s štirimi od šestih trditev ne strinjajo, saj pri teh 
trditvah izračunane aritmetične sredine ne presežejo vrednosti 3 – neodločen.   
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Tudi pri testiranju te hipoteze sem izračunala indekse negativnih konkurenčnih vplivov 
Airbnb-ja na trg nastanitev v Ljubljani. Odgovore nastanitvenih ponudnikov sem seštela, 
vendar sem za potrebe izračuna indeksov 5-stopenjsko Likertovo lestvico spremenila v 4-
stopenjsko, kjer je 0 pomenilo – sploh se ne strinjam, 1 – se ne strinjam, 2 – neodločen, 3 – 
se strinjam in 4 – popolnoma se strinjam. S postopkom seštevanja vrednosti odgovorov 
sem prišla do vsote, ki bi pomenila, da hoteli pričakujejo, da jim bo Airbnb v prihodnosti 
še konkurenčnejši. V primeru, da bi vsi respondenti pri vseh šestih trditvah odgovorili z 0 – 
sploh se ne strinjam, bi bila vrednost indeksa (seštevek vseh trditev) 0, v nasprotnem 
primeru, če bi se s trditvami strinjali vsi, bi bila vrednost indeksa 24. Teoretična 
aritmetična sredina indeksa je v tem primeru 12, moja dejanska izračunana aritmetična 
sredina pa je 11,25 (s standardno napako 0,69 in standardnim odklonom 2,74). 
 

Tabela 14: Opisna statistika indeksa o negativnih konkurenčnih vplivih Airbnb-ja na 
ljubljanske hotele 

 
 Število Minimum Maksimum Aritmetična 

sredina 
Standardna 

napaka 
Standardni 

odklon 
Indeks H2.1 16 5 16 11,25 0,69 2,74 

 
Izvedla sem tudi t-test za en neodvisen vzorec. Na podlagi opisne statistike sem si zastavila 
ničelno in alternativno hipotezo, ki se glasita: 
 
H0: Povprečna vrednost aritmetične sredine je enaka vrednosti teoretične aritmetične 
sredine. 
H1: Povprečna vrednost aritmetične sredine je nižja od teoretične aritmetične sredine x < 
12. 
 
Tabela 15: T-test za spremenljivko pričakovani negativni konkurenčni vpliv Airbnb-ja na 

hotele 
 

  

                                                    Testirana vrednost = 12 

t df 
Sig. (2-
delna) 

Razlika v 
aritmetični 

sredini 

95 % Interval zaupanja 

Spodnji Zgornji 
H2.1 -1,09 15 0,29 -0,75 -2,21 0,71 

 
Ker je alternativna hipoteza zapisana enostransko, moramo p-vrednost iz razpredelnice 
deliti z 2. Nova p-vrednost je 0,15, kar je višje od stopnje značilnosti, ki znaša α = 0,05, 
zato ničelno hipotezo sprejmem s 5 % stopnjo tveganja, kar pomeni, da so hoteli v 
povprečju neodločeni o tem, kakšni bodo pričakovani konkurenčni vplivi Airbnb-ja na 
njihovo poslovanje. 
 



60 

Izračunala sem še t-test za iskanje razlike med izračunanima povprečnima vrednostima 
aritmetičnih sredin za celoten vzorec in samo za hotele, da lahko potrdim ali ovržem H1.1.  
 
Tabela 16: T-test za spremenljivko pričakovani negativni konkurenčni vpliv Airbnb-ja na 

hotele 
 

  

                                                    Testirana vrednost = 10,96 

t df 
Sig. (2-
delna) 

Razlika v 
aritmetični 

sredini 

95 % Interval zaupanja 

Spodnji Zgornji 
H2.1 0,42 15 0,68 0,29 -1,17 1,75 

 
Med aritmetično sredino hotelov, ki znaša 11,25, in aritmetično sredino celotnega vzorca, 
ki znaša 10,96, ni statistično pomembnih razlik, p > 0,05, ki bi kazale na razliko v mnenju 
med ljubljanskimi nastanitvenimi ponudniki in hoteli o pričakovanih konkurenčnih vplivih 
Airbnb-ja. Na osnovi predstavljenih rezultatov se Hipoteza 2.1: »Hoteli bolj kot ljubljanski 
nastanitveni obrati menijo, da jim bo Airbnb v prihodnosti še konkurenčnejši« zavrne. 
 
H3: Nastanitveni obrati se pri postavljanju cen ozirajo na cene Airbnb-jeve ponudbe.  
 
Raziskave Zervas et al. (2016) pravijo, da nastanitveni obrati v Austinu v zvezni državi 
Teksas ne morejo v popolnosti implementirati svojih cenovnih politik, saj jih pri tem 
omejuje nizkocenovna ponudba z Airbnb-ja. Z naslednjo hipotezo preverjam, kako je z 
vplivi Airbnb-ja na postavljanje cen nastanitvenih ponudnikov v Ljubljani.  
 
Hipotezo sem preverjala z dvema trditvama iz sklopa trditev o negativnih konkurenčnih 
vplivih Airbnb-ja, ki obravnavata postavljanje cen v hotelih. 
 

Slika 20: Oziranje na Airbnb pri postavljanju cen 
 

 
 
Lestvica odgovorov: 0 – sploh se ne strinjam, 1 – se ne strinjam, 2 – niti niti, 3 – se strinjam, 4 – povsem se 
strinjam.  
 

0,76

1,49

1,12

0 1 2 3 4

Q13g Preden postavimo cene v našem hotelu, 
preverimo cene Airbnb ponudbe.

Q13h Imam občutek, da smo z Airbnb v cenovni 
vojni.

Q13g in h

Aritmetična sredina
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Rezultat povprečnih vrednosti dveh analiziranih trditev kaže bodisi nestrinjanje pri trditvi: 
»Preden postavimo cene v našem hotelu, preverimo cene Airbnb ponudbe« bodisi 
neodločenost pri trditvi: »Imam občutek, da smo z Airbnb-jem v cenovni vojni«.  
Izračunala sem povprečje obeh trditev, ki skupno gledano v povprečju kaže nestrinjanje, 
saj je izračunana aritmetična sredina 1,12, standardni odklon pa 0,92. Rezultat torej kaže, 
da se nastanitveni obrati pri postavljanju cen ne ozirajo na Airbnb, torej ne preverjajo cen 
Airbnb ponudbe pred postavitvijo svojih cen in nimajo občutka, da so z Airbnb-jem v 
cenovni vojni. S t-testom za en vzorec sem preverila, ali se povprečna vrednost 1,12 
statistično razlikuje od povprečne vrednosti 2,0, kolikor bi bil hipotetični rezultat v 
primeru, ko bi lahko trdila, da se hoteli ozirajo na Airbnb pri postavljanju cen oz. se s 
trditvama v povprečju strinjajo. 
 
Tabela 17: T-test za spremenljivko pričakovani negativni konkurenčni vpliv Airbnb-ja na 

hotele 
 

  

                                                    Testirana vrednost = 3 

t df 
Sig. (2-
delna) 

Razlika v 
aritmetični 

sredini 

95 % Interval zaupanja 

Spodnji Zgornji 
H3 -13,72 44 0,00 -1,88 -2,15 -1,6 

 
Rezultat kaže, da je razlika med povprečnima vrednostima statistično značilna t = –13,722 
in vrednost  p = 0,000, kar je manj kot 0,05, na osnovi česar lahko statistično potrdim, da 
se nastanitveni obrati pri postavljanju cen ne ozirajo na Airbnb. Na osnovi predstavljenih 
rezultatov Hipotezo 3: »Nastanitveni obrati se pri postavljanju cen ozirajo na cene Airbnb-
jeve ponudbe v svojem lokalnem okolju« zavrnem.  
 
H4: Zaradi Airbnb-ja ljubljanski nastanitveni obrati izvajajo storitve z bolj osebnim 
pristopom do gosta.  
 
Hipotezo sem preverjala z dvema trditvama iz sklopa trditev o negativnih konkurenčnih 
vplivih Airbnb-ja, ki obravnavata izvajanje storitev nastanitvenih obratov z bolj osebnim 
pristopom do gosta. 
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Slika 21: Oziranje na Airbnb pri izvajanju storitev z bolj osebnim pristopom do gosta 
 

 
 
Lestvica odgovorov: 0 – sploh se ne strinjam, 1 – se ne strinjam, 2 – niti niti, 3 – se strinjam, 4 – povsem se 
strinjam. 
 
Rezultat povprečnih vrednosti dveh analiziranih trditev kaže bodisi nestrinjanje pri trditvi: 
»Tudi zaradi Airbnb je v našem hotelu postal odnos zaposleni – gost veliko bolj oseben« 
bodisi neodločenost pri trditvi: »Airbnb ponuja nastanitve, ki zbudijo občutke domačnosti, 
zato tudi v našem hotelu z opremo sob stremimo k temu.«  
 

Tabela 18: T-test za spremenljivko osebno izvajanje storitev 
 

  

                                                    Testirana vrednost = 3 

t df 
Sig. (2-
delna) 

Razlika v 
aritmetični 

sredini 

95 % Interval zaupanja 

Spodnji Zgornji 
H4 -10,34 44 0,00 -1,40 -1,67 1,13 

 
Izračunala sem povprečje obeh trditev, ki skupno gledano v povprečju kaže neodločenost, 
aritmerična sredina je 1,60, standardni odklon 0,91. Rezultat torej kaže, da nastanitveni 
obrati niso odločeni o tem, ali zaradi Airbnb-ja res izvajajo storitve z bolj osebnim 
pristopom, niti da zaradi Airbnb-ja stremijo k občutku domačnosti. S t-testom za en vzorec 
sem preverila, ali se povprečna vrednost 1,60 statistično razlikuje od povprečne vrednosti 
2,0, kolikor bi bil hipotetični rezultat v primeru, ko bi lahko trdila, da hoteli zaradi Airbnb-
ja izvajajo storitve z bolj osebnim pristopom do gosta. Rezultat kaže, da je razlika med 
povprečnima vrednostima statistično značilna, s t-vrednostjo –10,340, p-vrednost je 0,000, 
na osnovi česar lahko statistično potrdim, da so nastanitveni obrati res neodločeni glede 
izvajanja bolj osebnih storitev zaradi Airbnb-ja. Na osnovi predstavljenih rezultatov 
Hipotezo 4: »Zaradi Airbnb-ja ljubljanski nastanitveni obrati izvajajo storitve z bolj 
osebnim pristopom do gosta« zavrnem. 
 
 

1,31

1,89

1,60

0 1 2 3 4

Q13j Tudi zaradi Airbnb je v našem hotelu 
postal odnos zaposleni - gost, veliko bolj 

oseben.

Q13i Airbnb ponuja nastanitve, ki zbudijo 
občutke domačnosti, zato tudi v našem hotelu 

z opremo sob stremimo k temu.

Q13j in i

Aritmetična sredina



63 

H5: V Ljubljani večinoma Airbnb še ni bil obravnavan v študijah izvedljivosti 
gradbenih projektov novih nastanitvenih obratov (angl. feasibility studies). 
 
Hipotezo sem preverjala z vprašanjem: »Ste v preteklosti že vključili Airbnb v študije 
izvedljivosti (angl. feasibility studies) vaših turističnih investicijskih projektov?« Ker me 
zanima delež, sem uporabila binominalni test. 
 

Tabela 19: Delež Airbnb obravnave v študijah izvedljivosti v Ljubljani 
 

Trditev Odgovori N 
Opazovani 

delež 
Testirani 

delež 
P vrednost 

(1-stransko) 
Ste v preteklosti že vključili Airbnb 
v študije izvedljivosti (feasibility 
studies) vaših turističnih 
investicijskih projektov? 

Ne 40 0,889 0,750 0,018 
Da 5 0,111 

 	
Skupaj 45 1,00 

 	
 
Legenda: N – število 
 
Rezultat v Tabeli 19 kaže, da v Ljubljani večina nastanitvenih obratov, 88,9 %, še ni 
obravnavala Airbnb-ja v študijah izvedljivosti. V binominalnem testu sem kot večinski 
delež predpostavila 75,0 % delež in rezultat kaže, da se moj dejanski delež od testiranega 
statistično značilno razlikuje; p-vrednost je 0,018, torej je delež 88,9 % še statistično 
značilno višji od 75,0 % in ga zato res lahko obravnavam kot večinski delež. Na osnovi 
predstavljenih rezultatov Hipotezo 5: »V Ljubljani večinoma Airbnb še ni bil obravnavan v 
študijah izvedljivosti gradbenih projektov novih nastanitvenih obratov (angl. feasibility 
studies)« potrdim. 
  
H6: Večina managerjev ljubljanskih nastanitvenih obratov aktivno spremlja 
politično dogajanje v zvezi z urejanjem Airbnb problematike v Sloveniji.  
 
Hipotezo sem preverjala z vprašanjem: »Ali spremljate politično dogajanje v zvezi s 
poslovanjem Airbnb v Sloveniji?« Ker me zanima delež, ki aktivno spremlja politično 
dogajanje v primerjavi z deležem ostalih, sem spremenljivko pred uporabo binominalnega 
testa preoblikovala v dve kategoriji: aktivno spremljam, pasivno/ne spremljam. 
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Tabela 20: Delež aktivnega spremljanja dogajanja v zvezi z urejanjem poslovanja Airbnb-
ja v Sloveniji 

 

Trditev Odgovori N 
Opazovani 

delež 
Testirani 

delež 
P vrednost 

(1-stransko) 
Ali spremljate politično 
dogajanje v zvezi s 
poslovanjem Airbnb v 
Sloveniji? 

Dogajanje spremljam 
aktivno 

7 0,156 0,750 0,000 

Pasivno/ne spremljam 38 0,844  	
Skupaj 45 1,00  	

 
Legenda: N – število 
  
Rezultat kaže, da dogajanje aktivno spremlja le 15,6 % managerjev ljubljanskih 
nastanitvenih obratov, medtem ko ga večina, 84,4 %, spremlja pasivno oz. je ne zanima. V 
binominalnem testu  sem kot večinski delež predpostavila 75,0 % delež in rezultat kaže, da 
se moj dejanski delež od testiranega statistično značilno razlikuje; p vrednost je 0,000, kar 
je manj kot α = 0,05. Delež 15,6 % je torej statistično značilno nižji od 75,0 % in ga zato 
ne morem obravnavati kot večinski delež. Na osnovi predstavljenih rezultatov hipotezo 6: 
»Večina managerjev ljubljanskih nastanitvenih obratov aktivno spremlja politično 
dogajanje v zvezi z urejanjem Airbnb problematike v Sloveniji« zavrnem. 
 
SKLEP 
 
Slovenija je od nekdaj privlačna turistična destinacija. Odlikuje jo zmerna klima, lepa in 
čista narava, zanimiva arhitektura in tudi njena majhnost v povezavi z njeno raznolikostjo. 
Slovenski turizem je skozi zgodovino doživljal svoje vzpone in padce. Padci so bili 
večinoma pogojeni z vojnami in gospodarskimi krizami. Največji vzpon pa beležimo po 
vstopu države v Evropsko unijo, Schengensko območje ter območje evra, saj se je 
Slovenija Evropi in tudi svetu tako še bolj približala in začeli smo beležiti rekordne 
številke, tako v številu obiskovalcev kot številu generiranih nočitev.  
 
Slovenska državna in občinska politika se zavedata pomembnosti spodbujanja razvoja 
turizma, zato javnost pogosto obveščata o novonastalih strategijah razvoja turizma v državi 
in v posameznih občinah. Tomin Vučkovič (2012) v Strategiji razvoja turizma pravi, da je 
slovenska politika izbrala usmeritev v butični turizem, kjer bomo namesto brezimnih 
množic turistov sprejemali ljudi s poznanimi imeni in priimki ter jim ponujali turistično 
ponudbo s petimi zvezdicami, za katero bodo pripravljeni plačati višje cene od povprečnih. 
Mihalič (1995) definira prvotno turistično ponudbo kot naravne danosti, splošno 
infrastrukturo ter socialno kulturne značilnosti destinacije, ki se odsevajo tudi v miselnosti 
in gostoljubnosti lokalnih prebivalcev. Glede na to definicijo lahko trdimo, da je Slovenija 
destinacija z odlično prvotno turistično ponudbo, njena odlika pa se najbolj kaže v 
naravnih danostih in izraziti gostoljubnosti lokalnih prebivalcev.  
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Glavno mesto Ljubljana je eden izmed najbolj obiskanih delov Slovenije. Ljubljanski grad 
sodi med tri najbolj obiskane znamenitosti v državi (Slovenska turistična organizacija, 
2017). Od leta 2004 je Ljubljana tudi ena izmed prestolnic Evropske unije z zavidanja 
vrednim, vsako leto večjim turističnim obiskom (Turizem Ljubljana, 2014). Čeprav je 
število turistov v mestu vse večje, želi Ljubljana ostati butična turistična destinacija, ki bo 
ostala mesto z visoko kakovostjo bivanja tako za njene prebivalce kot tudi obiskovalce, 
turistični razvoj pa usmerjan v konsenzu z vsemi turističnimi ponudniki v tej majhni 
turistični destinaciji (Turizem Ljubljana, 2014). Kljub željam pa v Ljubljano prihajajo 
obiskovalci iz vseh družbenih slojev in temu primerno se razvija tudi ljubljanski 
nastanitveni trg. Zaradi prej omenjene gostoljubnosti Slovencev in zelo povečanega 
turističnega obiska prestolnice se ljubljanski nastanitveni trg širi tudi v nepremičninah, ki 
so bile včasih namenjene povsem privatni rabi. Nočitve v privatnih nepremičninah se 
prodajajo na spletni platformi Airbnb ali, kot mu pravita Oskam in Boswijk (2016), 
vodilnem podjetju na tržišču turističnih nastanitvenih podjetij znotraj delitvene ekonomije 
in hkrati najnatančneje analiziranemu in opisanemu »case studyju«.  
 
Airbnb je ameriško podjetje, s sedežem v San Franciscu. Podjetje deluje pod okriljem 
delitvene ekonomije, saj ima v lasti večstransko spletno komunikacijsko platformo, ki 
povezuje lastnike privatnih nepremičnin, ki bi jih želeli oddati turistom za kratkotrajni 
najem, s turisti, ki bi želeli svoje počitnice preživeti v privatni hiši ali stanovanju lokalnega 
prebivalca namesto v hotelu. Airbnb bi lahko opisali kot motečo inovacijo, ki je postala 
zgodba o uspehu, saj je vrednost podjetja v letu 2016 presegala 25 milijard ameriških 
dolarjev (Stušek, 2016).  
 
Raziskave, ki so jih izvedli Zervas et al. (2016), Goree (2015), Lehr (2015) in drugi kažejo, 
da ima Airbnb negativne konkurenčne vplive na poslovanje tradicionalnih turističnih 
nastanitvenih podjetij, hkrati pa pravijo, da so ti vplivi lokalni, zato se rezultati njihovih 
raziskav ne morejo posplošiti na celoten nastanitveni trg, kjer zasledimo Airbnb ponudbo. 
Razlog, ki ga navajajo, je ta, da ima vsaka turistična destinacija specifično gibanje 
ponudbe in povpraševanja, specifično strukturo nastanitvenega trga ter specifično 
demografsko strukturo obiskovalcev.  
 
Namen moje magistrske naloge je bil preučiti mnenja o konkurenčnem vplivu ponudbe 
Airbnb-ja na poslovanje tradicionalnih turističnih nastanitvenih ponudnikov v Ljubljani 
(hoteli, moteli, hostli, gostišča). 
 
Z raziskavo, ki sem jo izvedla med ljubljanskimi nastanitvenimi ponudniki (hoteli, hostli, 
gostišča, apartmaji), sem želela izvedeti, ali ima Airbnb negativne kunkurenčne vplive na 
poslovanje ljubljanskega nastanitvenega trga, hkrati pa preveriti, ali je vpliv še posebej 
zaznaven med zaposlenimi v ljubljanskih hotelih. Hipoteze, ki sem si jih zastavila v nalogi, 
sem oblikovala na podlagi negativnih vplivov Airbnb-ja, ki so bili zaznani v strokovnih 
delih prej omenjenih avtorjev iz Združenih držav Amerike.  
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Pri prvi hipotezi me je zanimalo, ali ljubljanski nastanitveni ponudniki pri svojem 
poslovanju opažajo negativne konkurenčne vplive Airbnb-ja. Odgovor na to vprašanje sem 
poiskala s sklopom trditev o negativnih konkurenčnih vplivih Airbnb-ja, ki so bili zaznani 
v podobnih raziskavah v Združenih državah Amerike. Respondenti so strinjanje pokazali 
samo z dvema trditvama. Strinjajo se, da spletne strani pod okriljem delitvene ekonomije, 
kot je Airbnb, že negativno vplivajo na poslovne rezultate tradicionalnih nastanitvenih 
ponudnikov po svetu in tudi v Sloveniji. Nestrinjanje z ostalimi trditvami pa pravi, da 
specifičnih negativnih vplivov pri svojem poslovanju ne opažajo. Hkrati me je zanimalo, 
če je mnenje respondentov iz hotelov drugačno kot je mnenje celotnega vzorca, saj se 
hoteli na Airbnb-ju ne morejo oglaševati. Ugotovila sem, da enako kot ostali nastanitveni 
ponudniki tudi hoteli v povprečju pri svojem poslovanju ne opažajo negativnih 
konkurenčnih vplivov Airbnb-ja, zaradi relativno visokih standardnih odklonov pa lahko 
rečemo, da tudi mnenje hotelov ni povsem enotno. Strinjanje so pokazali s tremi trditvami 
od enajstih. Poleg strinjaja s tem, da spletne strani delitvene ekonomije, kot je Airbnb, 
negativno vplivajo na poslovne rezultate hotelov v Sloveniji in po svetu, se strinjajo še s 
trditvijo, da Airbnb zmanjšuje njihovo zasedenost skozi celo leto.  
 
Pri drugi hipotezi sem iskala mnenje ljubljanskih nastanitvenih ponudnikov o pričakovani 
konkurenčnosti Airbnb-ja. Strinjanje so pokazali s samo dvema od šestih trditev na temo 
pričakovanih konkurenčnih vplivov Airbnb-ja na njihovo poslovanje. Strinjali so se, da se 
bo ponudba Airbnb-ja v prihodnjih petih letih še povečevala ter da bo spremljanje 
poslovanja Airbnb-ja v prihodnosti še bolj pomembno, kot je danes. Hkrati me je 
zanimalo, če imajo respondenti iz hotelov enako mnenje kot celoten nastanitveni trg. Skozi 
odgovore so izkazali močno strinjanje s tem, da se bo ponudba Airbnb-ja v prihodnosti še 
povečevala ter da bo njihovo spremljanje poslovanja Airbnb-ja v prihodnosti še bolj 
pomembno, kot je danes. Povprečje strinjanja s trditvami pa kaže, da so hoteli v povprečju 
neodločeni, kakšni bodo negativni konkurenčni vplivi Airbnb-ja na njihovo poslovanje. 
Med aritmetično sredino hotelov in aritmetično sredino celotnega vzorca pa ni statistično 
pomembnih razlik (p > 0,05), ki bi kazale na razliko v mnenju med ljubljanskimi 
nastanitvenimi ponudniki in hoteli o pričakovanih konkurenčnih vplivih Airbnb-ja.  
 
Pri tretji hipotezi me je zanimalo, ali ljubljanski nastanitveni ponudniki, preden postavijo 
cene nočitev v svojih nastanitvenih obratih, pregledajo cene Airbnb ponudbe. Rezultati 
pravijo, da se nastanitveni obrati ne ozirajo na cene Airbnb ponudbe, preden postavijo 
svoje cene.  
 
Pri četrti hipotezi me je zanimalo, če tudi ljubljanski nastanitveni obrati, tako kot 
analizirani nastanitveni obrati iz Združenih držav Amerike, skušajo izvajati storitve z bolj 
osebnim pristopom do gosta in se tako približati izvajanju storitev Airbnb gostiteljev 
(Zervas et al., 2016). Rezultati t-testa kažejo, da Airbnb ne vpliva na način izvajanja 
storitev ljubljanskih nastanitvenih ponudnikov. 
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Rezultati raziskav iz Združenih držav Amerike pravijo, da vse več nastanitvenih podjetij 
pri širjenju ali gradnji novih nastanitvenih objektov v svoji študiji izvedljivosti gradbenega 
projekta preuči količino in vrsto Airbnb ponudbe v okolici (Zervas et al., 2016). Zato sem 
pri peti hipotezi preverjala, ali je bil Airbnb že obravnavan v podobnih študijah pri 
ljubljanskih nastanitvenih ponudnikih. Rezultati so pokazali, da Airbnb-ja še niso 
obravnavali v študijah izvedljivosti gradbenih podjetij. Na vprašanje, ali bi to storili v 
prihodnosti, je večina ljubljanskih nastanitvenih ponudnikov odgovorila z da.  
 
Pri šesti hipotezi me je zanimalo, ali zaposleniv  ljubljanskih nastanitvenih obratih aktivno 
spremljajo dogajanje v zvezi z ureditvijo poslovanja Airbnb-ja v Sloveniji. Glede na to, da 
je v slovenski strokovni in nestrokovni javnosti opaziti vse več debat na to temo, sem 
predvidevala, da managerji aktivno spremljajo dogajanje. Rezultati so pokazali, da jih 
večina spremlja dogajanje pasivno, kar pomeni, da novice o urejanju poslovanja Airbnb-ja 
preberejo, ko jih po naključju zasledijo v medijih.  
 
Razloge za to, da rezultati raziskave v tem magistrskem delu ne kažejo na to, da ima 
Airbnb izrazite negativne konkurenčne vplive na poslovanje ljubljanskih nastanitvenih 
ponudnikov kot tudi hotelov, gre iskati v tem, da časi za ljubljanski nastanitveni trg še 
nikoli niso bili boljši. Ljubljana vsako leto beleži večje število obiskovalcev in nočitev. 
Zato po mojem mnenju Airbnb še ne vpliva negativno na ljubljanski nastanitveni trg, saj je 
povpraševanja dovolj za vse ponudnike. Airbnb lahko celo pripomore k nastanitvi tistih 
turistov, ki bi v času visoke sezone, kongresov ali velikih športnih prireditev ostali brez 
nje. 
 
Problem, ki ga je potrebno rešiti, pa je iskanje in kaznovanje Airbnb gostiteljev, ki svoje 
nepremičnine na trgu oddajajo nelegalno. S tem se strinja tudi moj sogovornik Gregor 
Jamnik iz Združenja hotelirjev Slovenije.  Stušek (2016)  pravi, da je bilo v Ljubljani v letu 
2016 takšnih kar 88 % gostiteljev. Zato bi raziskovalci v prihodnjih raziskavah na temo 
Airbnb-ja lahko ugotovili, koliko denarja zaradi nelegalnih kratkotrajnih oddaj 
nepremičnih izgubi državni proračun.   
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Priloga 1: Intervju z g. Gregorjem Jamnikom, direktorjem hotela Slon ter 
predsednikom Združenja hotelirjev Slovenije 
 
Intervju z gospodom Gregorjem Jamnikom, direktorjem ljubljanskega hotela Slon ter 
predsednikom Društva hotelirjev Slovenije, ki sodi pod okrilje Turistično gostinske 
zbornice Slovenije. Namen intervjuja je bil izvedeti njegovo mnenje o konkurenčnosti 
Airbnb-ja. Z inicialkama M. S. so označena moja vprašanja, medtem ko inicialki G. J. 
označujeta odgovore g. Jamnika. 
 
M. S.: Ste po vstopu Airbnb-ja na slovenski trg opazili kakšne spremembe v poslovanju 
ljubljanskih hotelov? Ga hotelirji vidite kot konkurenta? Še več, ga zaradi njegove 
nedefinirane vloge vidite kot resnega konkurenta? 
 
G. J.: Da, Airbnb je naš konkurent. Podjetje zasleduje gverilski poslovni model, hkrati pa 
je monopolist na trgu. Predstavlja nelojalno konkurenco, saj ne oddvaja DDV-ja. Zanimivo 
je, da je Airbnb prišel v Slovenijo kljub temu, da za njegovo poslovanje sploh ni bilo 
spisane zakonodaje, pri Uberju pa je zgodba lahko drugačna. Hotelirji ga vidimo kot 
resnega konkurenta, saj je podjetje, ki prodaja »life style« in nikakor ni le modna muha.  
 
M. S.: Če ga vidite kot konkurenta, mi prosim pojasnite, kako vpliva na tradicionalna 
podjetja, ki prodajajo nočitve turistom v Ljubljani. Pozitivno (npr. dodatna promocija 
destinacije) ali negativno (odvzema potencialne goste hotelom, niža cene nočitev na trgu)? 
 
G. J.: Zasedenost hotelov v Ljubljani zaradi Airbnb-ja ni manjša, saj v zadnjih letih 
beležimo rekordne turistične obiske naše prestolnice. Menim, da Airbnb najbolj negativno 
vpliva na zasedenost hostlov. Že res, da pojavnost Ljubljane na Airbnb-ju poveča obisk 
turistov v mestu, ampak turisti, ki pridejo, so »budget turisti« in ti ne doprinesejo veliko k 
destinaciji. Hrano kupujejo v supermarketu, kuhajo si sami itd. Njihova dnevna poraba je 
majhna. Po mojem mnenju je Slovenija prelepa država, da bi bila »budget« destinacija. Tu 
je tudi pereče vprašanje varnosti, saj neregistrirani Airbnb gostitelji ne prijavljajo svojih 
gostov policiji. 
 
Dovolite mi, da predstavim konkurenčnost Airbnb-ja na primeru: V hotelu Slon je 
najmanjša soba velika 16 m2 in se prodaja po enaki ceni kot 150 m2 veliko luksuzno 
stanovanje, ki se oddaja na Airbnb-ju. Najmanjšo sobo zaradi tega prodajamo po skorajda 
lastni ceni, višje si ne moremo privoščiti. Manjši prihodki iz poslovanja vodijo v manj 
investicij v hotel, manj novih delovnih mest in padanje kakovosti hotelskih storitev.  
 
M.S.: Kako vaši kolegi, hotelski managerji reagirajo na te izzive? Jih ignorirajo, se borijo 
proti Airbnb-ju ali se mu prilagajajo? Se s pritožbami in predlogi obračajo tudi na vaše 
združenje? 
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G.J. Združenje opozarja na problematiko, tudi v medijih. Z državnimi organi želimo 
sodelovati pri preganjanju neregistriranih gostiteljev.  
 
M.S. Verjamete, da je Airbnb modna muha, ki bo kmalu pozabljena, ali je pomemben del 
turistične panoge in bo spremenil delovanje hotelirstva za vedno? 
 
G.J.: Airbnb ni modna muha. Vidim ga kot novo realnost v turistični panogi. 
 
M.S.: Sodeluje Združenje hotelirjev z Vlado RS pri reševanju Airbnb problematike? 
 
G.J. Članom društva počasi zmanjkuje potrpežljivosti, saj se problematika ureja že 
predolgo časa. Politiki so prepoznali problem, vendar Ministrstvo za okolje in prostor ne 
želi spreminjati Stanovanjskega zakona. Imam občutek, da je med ministrstvi preveč 
tekmovanja v moči in premalo dela v smeri rešitve problema. Menim, da so inšpekcije 
neučinkovite pri odpravljanju nelegalnih oddaj stanovanj prek Airbnb-ja, zato želi društvo 
pri tem pomagati.  
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Priloga 2: Anketni vprašalnik 
 
Prosim vas, če si vzamete nekaj minut časa in izpolnete spodnji anketni vprašalnik, ki se 
nanaša na poslovanje Airbnb in njegov konkurenčni položaj na ljubljanskem hotelskem 
trgu. Z analizo pridobljenih rezultatov želim je ugotoviti, kako močan konkurent 
ljubljanskim hotelom je Airbnb danes in ali pričakujejo, da bo v prihodnosti postal še 
konkurenčnejši. 
 
1. Vrsta nastanitvenega obrata (obkrožite) 
a) hotel 
b) motel 
c) hostel 
d) gostišče 
e) B&B 
 
2. Koliko ležišč ima vaš nastanitveni obrat?  
 
3. Kategorija vašega nastanitvenega obrata 
a) 5* 
b) 4* 
c) 3* 
d) 2* 
e) 1* 
f) objekt ni kategoriziran 
 
4. Povprečna cena nočitve na osebo v dvoposteljni sobi (v Eur) :  
 
5. Ponudba v vašem nastanitvenem obratu (obkrožite črke pred vašo ponudbo): 
a) Wellness 
b) Spa 
c) Bazen 
d) Restavracija 
e) Kongresni center 
f) Igralni salon 
g) Fitness center 
h) Zunanja športna igrišča 
i) drugo  
 
6. Delovno mesto anketiranca:  
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7. Poznate podjetja, ki poslujejo pod okriljem delitvene ekonomije in prodajajo 
nočitve turistom tudi v Sloveniji? da/ne 
1. Airbnb                                                          
2. Roomorama 
3. Homeaway 
4. FlipKey (by Tripadvisor)                 
5. VRBO                                               
6.   House Trip                                    
 
8. Ste vedeli, da od leta 2011 v Sloveniji nočitve turistom prodaja tudi Airbnb? 
a) DA 
b) NE 
 
9. Ste vedeli, da ima Airbnb v Ljubljani več kot 300 aktivnih nastanitev? 
a) DA 
b) NE 
 
10. Prosim, če napišete v kolikšni meri se strinjate s posamezno trditvijo. Trditve se 
nanašajo na vaše dojemanje Airbnb kot konkurenta. Pri tem 1 pomeni “ sploh se ne 
strinjam” in 5 “popolnoma se strinjam”.                                         
1 - sploh se ne strinjam 
2 - se ne strinjam 
3 - niti-niti (nevtralno) 
4 - se strinjam  
5 - popolnoma se strinjam 
 
• Spletne strani, ki pod okriljem delitvene ekonomije (npr. Airbnb) prodajajo nočitve 

turistom, že negativno vplivajo na poslovne rezultate hotelov po svetu. ___ 
• Spletne strani, ki pod okriljem delitvene ekonomije (npr. Airbnb) prodajajo nočitve 

turistom, že negativno vplivajo na poslovne rezultate hotelov v Sloveniji.  ___ 
• Preden postavimo cene v našem hotelu, preverimo cene Airbnb ponudbe v Ljubljani. 

___ 
• Imam občutek, da smo z Airbnb v cenovni vojni. ____ 
• Airbnb ponuja nastanitve, ki pričarajo občutek domačnosti, zato tudi v našem hotelu z 

opremo sob stremimo k temu. ____ 
• Tudi zaradi Airbnb je v našem hotelu postal odnos zaposleni – gost veliko bolj oseben. 

____ 
• Tudi zaradi Airbnb v našem hotelu prodajamo dodatne storitve (pr. pranje perila), ki jih 

pred tem nismo. ___ 
• Airbnb zmanjšuje zasedenost našega hotela v visoki sezoni.   ___ 
• Airbnb zmanjšuje zasedenost našega hotela skozi celo leto.  ___ 
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• Prisotnost Airbnb vpliva na načrtovanje in izvajanje trženjskih aktivnosti v našem 
hotelu.__ 

• Zaradi Airbnb opažamo znižanje prihodkov iz prodaje nočitev. ___ 
 
11. Ste v preteklosti že vključili Airbnb v študije izvedljivosti (feasibility study) vaših 
turističnih investicijskih projektov? 
a) DA 
b) NE 
 
12. Če bi se odločili za širitev vašega hotela ali izgradnjo novega, bi v študiji 
izvedljivosti upoštevali in obravnavali tudi prisotnost Airbnb na trgu? 
 
Širitev hotela:                  a) DA   b) NE 
 
Izgradnja novega hotela: a) DA  b) NE 
 
13. Prosim, da napišete v kolikšni meri se strinjate s posamezno trditvijo. Trditve se 
nanašajo na vaša pričakovanja o konkurenčnsti Airbnb v prihodnosti. Pri tem 1 
pomeni “ sploh se ne strinjam” in 5 “popolnoma se strinjam”.                                          
1 - sploh se ne strinjam 
2 - se ne strinjam 
3 - niti-niti (nevtralno) 
4 - se strinjam  
5 - popolnoma se strinjam 
 
• Spremljanje poslovanja Airbnb v Sloveniji bo v prihodnosti z vidika konkurenčnosti 

našega hotela še bolj pomembno. ___ 
• Ponudba Airbnb v Ljubljani se bo v prihodnjih 5 letih še povečala. ___ 
• V prihodnosti bo zaradi Airbnb naš hotel manj zaseden. ___ 
• Airbnb bo v prihodnosti vplival na cene v našem hotelu. ___ 
• Kakovost hotelskih storitev, bo v prihodnosti zaradi Airbnb nižja. ___ 
• Zaradi prisotnosti Airbnb, se bomo v prihodnosti v našem hotelu bolj posvečali 

pridobivanju poslovnih gostov. ___ 
 
14. Ali spremljate politično dogajanje v zvezi s poslovanjem Airbnb v Sloveniji? (z X 
označite trditev, ki najbolj drži za vas) 

 
Dogajanje spremljam aktivno.  (Sam/a iščem vire z informacijami o tej tematiki). 
 
Dogajanje spremljam pasivno.  (Informacije dobim, ko so objavljene v občih medijih) 
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Dogajanje me ne zanima in ga ne spremljam. 

 
15. Želite, da se poslovanje Airbnb čimprej zakonsko uredi? 
a) DA 
b) NE 
c) VSEENO MI JE. 
 
16. Veste, da bi naj bi do marca leta 2016 medresorska delovna skupina za pripravo 
akcijskega načrta posodobitve predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje 
nepremičnin turistom, sprejela predloge kako bi zakonsko uredila poslovanje  Airbnb 
v Sloveniji, vendar ni bila soglasna in rešitev niso našli. (Obkrožite črko pred 
odgovorom, ki najbolj drži za vas).  
A) Da, dogajanje mi je poznano. 
B) Ne, prvič slišim za to. 

            C) Me ne zanima. 
 

17.  Imate kot izkušen hotelir/ka predlog, kako celostno urediti poslovanje Airbnb v 
Sloveniji. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 


