
                                                                                                         

 

 

TURISTIČNO GOSPODARSTVO v občini Postojna 
 

Občina Postojna je vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma, saj ima vse potenciale za razvoj 

zelenega trajnostnega turizma, ki je pot do zadovoljnega obiskovalca, uspešne lokalne skupnosti 

in zdravega okolja. Zato vas lepo prosimo, vzemite si nekaj minut časa in nam pomagajte 

izboljšati kakovost trajnostnega poslovanja in razvoja naše destinacije. Vsi odgovori so zaupni. 

Hvala za sodelovanje. 

 

 

Prosimo, navedite tip vašega podjetja: 

□ Nastanitve 

□ Gostinstvo 

□ Ponudnik zabave 

□ Ponudnik rekreacije na prostem 

□ Prevoz 

□ Drugo: ______________________ 

Navedite svoj položaj v podjetju: ________________ 

 

 

 

1. Koliko zaposlenih imate prek celotnega leta? 

_________ Zaposleni s polnim delovnim časom 

_________ Zaposleni s skrajšanim delovnim časom 

_________ Sezonski delavci 

_________ Pripravniki/stažisti 

_________ Drugo, navedite podrobnosti: ____________________________________ 

 

2. Koliko od tega je žensk in koliko moških? 

______ Ženske ______ Moški 

 

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

□ Ženska □ Moški 

 

4. Če nudite nastanitve, ali imate sobe, ki so prilagojene posebnim potrebam invalidnih 

obiskovalcev ali obiskovalcev z omejeno mobilnostjo? 

□ Da □ Ne □ Ne nudimo nastanitev 

 

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

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

omejeno mobilnostjo)? 

□ Da □ Ne □ Nismo turistična atrakcija 

 

 

 

 



                                                                                                         

 

 

6. Če nudite nastanitev, kolikšna je skupna količina vode, ki ste jo porabili v zadnjem 

obdobju odčitavanja števcev? 

Pomoč za izračun: 

Predzadnji odčitek števcev vode __________ m3 

Zadnji odčitek števcev vode ___________ m3 

Razlika med predzadnjim in zadnjim odčitkom __________ m3 

Število prenočitev v obdobju med obema odčitkoma _____________ 

Poraba vode na turistično nočitev = poraba vode med obema odčitkoma v m3 / število prenočitev 

med obema odčitkoma 

 

7. Ali ste sprejeli katerega izmed ukrepov varčevanja z vodo (na primer straniščne školjke z 

dvojnim sistemom splakovanja/pisoarji brez vode, ročke za prhanje in pipe z nizkim pretokom 

vode, kapljično namakanje vrtov itd.)? 

□ Da □ Ne 

 

8. Ali uporabljate reciklirano vodo? 

□ Da □ Ne 

 

9. Ali ločujete različne vrste odpadkov?  

□ Da □ Ne 

 

10. Če nudite nastanitev, koliko energije ste porabili v zadnjem mesecu, za katerega imate 

podatke? 

Pomoč za izračun: 

Popišite vse vire energije (elektrika, zemeljski plin, kurilno olje, daljinska toplota, obnovljivi viri 

energije, lesna goriva, utekočinjen naftni plin idr.) oz. upoštevajte tiste vire, ki so največji porabniki 

energije. 

Za vsak vir energije izračunajte: 

 Porabo v obdobju med zadnjima dvema odčitkoma 

 Število prenočitev v obdobju med obema odčitkoma 

Porabo po virih seštejte. Pri tem pazite na merske enote. 

 

11. Ali uporabljate obnovljive vire energije (na primer solarne plošče, biomaso, vetrne 

turbine itd.)? 

□ Da □ Ne 

 

Če je odgovor da, kolikšen odstotek vaših energijskih potreb to predstavlja? 

________ % 

 

12. Ali ste začeli uporabljati razsvetljavo z nizko porabo energije (na primer svetlobne 

diode LED ipd.)? 

□ Da □ Ne 

 

13. Ali ste vključeni v sheme blaženja podnebnih sprememb (na primer zmanjševanje CO2, 

sistemi z nizko porabo energije itd.)? 

□ Da □ Ne 



                                                                                                         

 

 

Če je odgovor da, katere so te sheme? _______________________________ 

 

Ali sodelujete pri kakršnih koli ukrepih prilagajanja na podnebne spremembe (na primer 

zbiranje in skladiščenje vode, preselitev turističnih atrakcij, če je to primerno, itd.)? 

□ Da □ Ne 

 

Če je odgovor da, kateri so ti ukrepi? _______________________________ 

 

14. Ali ležite na „ranljivem območju“ (območje s poplavami, plazovi itd.)? 

□ Da □ Ne 

 

15. Ali sodelujete pri katerem od ukrepov za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti, 

varstva, ohranjanja in upravljanja krajine (na primer izobraževanje o okolju na naravnih 

območjih/življenjskih prostorih, sponzoriranje dejavnosti ali objektov v naravnih parkih itd.)? 

□ Da □ Ne 

 

Če je odgovor da, kateri so ti ukrepi? _______________________________ 

 

16. Kolikšen odstotek storitev vam zagotavljajo lokalni ponudniki (npr. pralnica, finančne 

storitve, vzdrževanje ipd.)? 

□ < 10 % 

□ 10–25 % 

□ 25–50 % 

□ > 50 % 

 

Kolikšen odstotek  blaga, hrane in pijače izvira iz lokalnega okolja? 

□ < 10 % 

□ 10–25 % 

□ 25–50 % 

□ > 50 % 

 

 

 

 

 

Hvala za sodelovanje. 

 


