
                                                         

 

ANALIZA ANKETE ZA TURISTIČNO GOSPODARSTVO 

 

1. Prosimo, navedite tip vašega podjetja:  

 

Izmed ponudnikov, ki so izpolnili anketo je bilo devet nastanitvenih ponudnikov (69%), 

dva gostinska (15%), en gastronomski (8%) ter ena turistična agencija. 

 

2. Navedite vaš položaj (delovno mesto) v podjetju/organizaciji, v kateri delate: 

 

 

 

 

 

 



                                                         

 

3. Ali je na položaju generalnega direktorja ženska ali moški?  

 

Izmed podjetij, ki so izpolnila anketo je na položaju generalnega direktorja 56% žensk in 

44% moških.  

 

4. Če nudite nastanitve, ali imate  sobe/ležišča, ki so prilagojene posebnim 

potrebam invalidnih obiskovalcev ali obiskovalcev z omejeno mobilnostjo: 

 

Dva ponudnika nastanitev sta navedla, da imata svoje sobe in ležišča prilagojena 

potrebam invalidnih obsikovalcev, kar predstavlja 40%.  

 

5. Če ste turistična atrakcija, ali sodelujete v priznanih programih za podpiranje 

dostopnosti (sistem potrjevanja ali označevanja, ki potrjuje dostopnost za ljudi z 

omejeno mobilnostjo) 

Noben izmed ponudnikov, ki so izpolnili anketo se ni opredelil za turistično atrakcijo. 



                                                         

 

6. Vpišite kolikšna je skupna količina vode, ki ste jo porabili v zadnjem obdobju 

odčitavanja števcev: 

Anketiranci niso podali dovolj podatkov, da bi lahko prišli do verodostojnih ugotovitev 

glede podatkov vode. 

 

7. Označite, ali ste sprejeli katerega izmed ukrepov varčevanja z vodo (npr. 

straniščne školjke z dvojnim sistemom splakovanja/pisoarji brez vode, ročke za 

prhanje in pipe z nizkim pretokom vode, kapljično namakanje vrtov itd.): 

 

Tretjina ponudnikov (33%) je pri tem vprašanju navedla da varčuje z vodo na navedene 

načine. 

 

8. Označite, ali uporabljate reciklirano vodo: 

 

Polovica ponudnikov je navedla, da uporablja reciklirano vodo. 



                                                         

 

10. Označite, ali ločujete različne vrste odpadkov: 

 

Vsi ponudniki v destinaciji so navedli, da ločujejo različne vrste odpadkov. 

 

11. Označite vse vire energije, ki jih uporabljate: 

 

Največ ponudnikov v destinaciji izmed virov energije uporablja elektriko (32%) in lesna 

goriva (30%). Kurilo olje uporablja 24% in obnovljive vire energije 14% ponudnikov. 

 

12. Vnesite porabo energije, ki jih uporabljate: 

Anketiranci niso dali dovolj podatkov, da bi lahko prišli, do verodostojnih ugotovitev 

glede podatkov energije. 

 

 



                                                         

 

13. Označite, ali uporabljate obnovljive vire energije (npr. solarne plošče, 

biomaso, vetrne turbine itd.): 

 

Štirje izmed šestih ponudnikov, ki so odgovorili na to vprašanje so navedli, da 

uporabljajo obnovljive vire energije, kar predstavlja 67%. 

 

14. Vpišite koliko energije (v MWh) pridobite iz teh virov ter kolikšen odstotek 

vaših energijskih potreb to predstavlja: 

Trenutno podjetja, ki uporabljajo obnovljive vire energije le-te pridobljene energije ne 

merijo, zato podatkov o % energijskih potreb, ki se zagotovijo na tak način, ni možno 

izračunati. 

 

15. Označite, ali uporabljati razsvetljavo z nizko porabo energije (npr. svetlobne 

diode LED ipd.): 
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63% ponudnikov v destinaciji uporablja razsvetljavo z nizko porabo energije.  



                                                         

 

16. Označite, ali ste vključeni v sheme blaženja podnebnih sprememb (npr. 

zmanjševanje CO2, sistemi z nizko porabo energije itd.): 

 

 

17. Navedite katere so te sheme: 

- Uporaba toplotne črpalke za ogrevanje in hlajenje prostorov 

Le en ponudnik (17%) izmed šestih, ki so odgovorili na to vprašanje je vključen v shemo 

blaženja podnebnih sprememb. Navedel je, da za ogrevanje in hlajenje prostorov 

uporablja toplotno črpalko (sistem z nizko porabo energije). 

 

18. Označite, ali sodelujete pri kakršnih koli ukrepih prilagajanja na podnebne 

spremembe (npr. zbiranje in skladiščenje vode, preselitev turističnih atrakcij 

itd.): 

Turistična podjetja v destinaciji pri opisanih ukrepih ne sodelujejo. 

 

19. Označite, ali se vaša organizacija/podjetje nahaja na „ranljivem območju“ (npr. 

območje s poplavami, plazovi itd.): 

Nobeno izmed turističnih podjetij v destinaciji se ne nahaja na ranljivem območju.  

 

20. Označite, ali sodelujete pri katerem od ukrepov za spodbujanje lokalne 

biotske raznovrstnosti, varstva, ohranjanja in upravljanja krajine (npr. 

izobraževanje o okolju na naravnih območjih/življenjskih prostorih, 

sponzoriranje dejavnosti ali objektov v naravnih parkih itd.): 

Turistična podjetja v destinaciji pri opisanih ukrepih ne sodelujejo. 



                                                         

 

21. Označite kolikšen odstotek zunanjih storitev vam zagotavljajo lokalni 

ponudniki (npr. pralnica, finančne storitve, vzdrževanje ipd.): 

 

Polovici ponudnikov zagotavljajo lokalni ponudniki od 26-50%, drugi polovici pa od 11-

25% zunanjih storitev.  

 

22. Označite kolikšen odstotek blaga, hrane, pijače, ki jo ponujate/uporabljate 

izvira iz lokalnega okolja: 

 

Več kot polovica ponudnikov (60%) je navedla, da znaša odstotek blaga in pijače, ki ju 

ponujajo in izvira iz  lokalnega okolja med 26-50%. Preostalih 40 % ponudnikov pa je 

navedlo, da znaša ta delež pri njih med 11-25%.  

 

 



                                                         

 

23. Ali ste pri nabavi blaga in hrane/pijače pozorni na njihov način 

izdelave/pridelave (npr. ekološko kmetijstvo)? 

 

Polovica ponudnikov je navedla, da je pri nabavi blaga in pijače redno pozorna na način 

njegove predelave in izdelave.  

 

 

 

 


