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UVOD 

 

V okviru aktivnosti za Zeleno shemo slovenskega turizma je Občina Postojna izvedla 

anketiranje z željo po aktivni vključitvi lokalne skupnosti, turistov in turističnega gospodarstva 

pri obnovitvi znaka Slovenia Green Destination. Anketiranje turističnega gospodarstva je 

potekalo v času med 15.10.2021 in 15.11.2021. Večji del gospodarstva smo kontaktirali 

telefonsko ter izpolnili anketo skupaj preko telefonskega pogovora, nekaj anket pa smo 

ponudnikom poslali tudi v elektronski obliki. Pri drugem sklopu vprašanj (Delovanje na 

področju trajnosti) smo odgovore, ki se medsebojno navezujejo na določeno področje združili 

z odgovori iz tretjega sklopa (Dodatne informacije o trajnostnih praksah). Ukrepi ponudnikov o 

trajnostnih praksah so tako navedeni v odgovorih v drugem sklopu vprašanj.  
 

 

1 SPLOŠNA VPRAŠANJA 

 

1.1 Označite prevladujočo dejavnost vašega podjetja 

 

Izpolnjenih je bilo 12 anketnih vprašalnikov, med njimi je bilo 11 nastanitvenih (92%)  in en 

gostinski ponudnik (8%). 

 

 

1.2 Koliko časa podjetje že opravlja prevladujočo dejavnost (v letih)? 

 

Štiri podjetja opravljajo prevladujočo dejavnost med 8 in 14 let, po tri podjetja od 0 do 7 in 

od 15 do 21 let ter po eno podjetje od 22 do 28 ter od 64 do 70 let. Povprečna starost 

anketiranih podjetij je 16,3 let. 
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1.3 Koliko ljudi zaposlujete prek leta? 

 

Preko leta zaposlujejo anketirana podjetja 55% redno zaposlenih (povp. ocena 4,2) in 38% 

začasno zaposlenih (povp. ocena 2,9). Preostali 7% delež pa predstavljajo pripravniki 

(povp. ocena 0,5).  

 

 

 

2 DELOVANJE NA PODROČJU TRAJNOSTI 

 
Ocenite, v kolikšni meri veljajo trditve za vaše podjetje, pri čemer možnosti pomenijo:  

4 = da, v polni meri 

3 = da, a lahko še napredujemo 

2 = ne, vendar razmišljamo o tem 

1 = ne, o tem ne razmišljamo  

0 = ni relevantno, ker aktivnosti niso povezane z našo dejavnostjo 
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2.1 V našem podjetju redno spremljamo porabo energije iz različnih virov 

(elektrika, plin, daljinsko ogrevanje ...). 
 

8% anketiranih podjetij v polni meri spremlja porabo energije iz različnih virov (elektrika, 

plin, daljinsko ogrevanje), 75% jih meritve opravlja, vendar prepoznavajo, da obstajajo še 

možnosti za izboljšave. 17% delež podjetij pa je odgovoril, da ne spremlja porabe energije. 

 

2.2 V našem podjetju izvajamo ukrepe za zmanjšanje porabe energije 

(zatesnitev oken in vrat, senzorji za prižiganje/ugašanje luči, LED 

razsvetljava, avtomatsko ugašanje klime ob odprtih oknih in vratih, uporaba 

termostatskih ventilov na radiatorjih ...). 
 

75% anketiranih podjetij je odgovorilo, da izvaja ukrepe za zmanjšanje porabe energije. 

Najpogostejši ukrepi, ki so  jih podjetja uvedli za zmanjšanje rabe energije so: montaža 

LED svetilk, ogrevanje na biomaso, namestitev senzorjev gibanja v hodniku, postavitev 
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obvestil v sobah, ki pozivajo k bolj varčni rabi energije ter uporaba sobnega termostata, ki 

uravnava temperaturo v prostoru. 

 

2.3 V našem podjetju uporabljamo obnovljive vire energije (solarne plošče, 

biomasa, vetrne turbine ...). 

 

Izmed anketiranih podjetij jih skupno polovica že uporablja obnovljive vire energije, od tega 

8% v polni meri. Ostalih 50% podjetij je odgovorilo, da obnovljivih virov energije trenutno 

ne uporabljajo, vendar razmišljajo, da bi jih začeli v prihodnje.  

 

2.4 V našem podjetju redno spremljamo porabo vode. 

 

Izmed anketiranih podjetij jih skupno 75% redno spremlja porabo vode, od tega jih je 8% 

odgovorilo, da to počno v polni meri. Preostalih 25% podjetij je odgovorilo, da porabe vode 

trenutno še ne spremljajo, vendar razmišljajo, da bi jo začeli v prihodnje.  

 

2.5 V našem podjetju izvajamo ukrepe za zmanjšanje porabe vode (straniščne 

školjke z dvojnim sistemom splakovanja ali senzorjem za izplakovanje, pipe 

in ročka za prhanje z nizkim pretokom vode, kapljično namakanje vrtov ...).  

 

Skupno je 67% podjetij odgovorilo, da redno izvaja ukrepe za zmanjšanje  porabe vode, od 

tega jih je 12% odgovorilo, da to počno v polni meri. Preostalih 33% podjetij je odgovorilo, 

da ukrepov za zmanjšanje porabe vode ne izvajajo, vendar razmišljajo, da bi jih začeli v 

prihodnje.  

 

Ob vprašanju glede ukrepov, ki so jih anketirana podjetja uvedli za zmanjšanje porabe 

vode, so se pojavili naslednji odgovori: nabava posebnih tušev, ki porabo vode zmanjšajo 

tudi do 70%, pri čemer uporabnik nima občutka zmanjšanega pretoka vode, nabava 

straniščnih kotličkov z dvojnim sistemom izplakovanja, perlatorjev na pipah in tuš glavah, 

ter uporaba senzorjev na umivalnikih.  

 

2.6 V našem podjetju recikliramo odpadno vodo (za zalivanje vrta, umivanje 

tal, izplakovanje toalet ...) ali uporabljamo deževnico. 

 

Pet  podjetij (42 %) je odgovorilo, da reciklira odpadno vodo ali pa uporabljajo deževnico, 

tri podjetja (25%) odpadne vode ne reciklirajo, štiri pa so odgovorila, da o tej zadevi trenutno 

še ne razmišljajo, ker to ni povezano z njihovo dejavnostjo. 

2.7 V našem podjetju redno spremljamo količino proizvedenih odpadkov. 

 

Izmed anketiranih podjetij jih je kar 58% odgovorilo, da nimajo nadzora nad količino 

proizvedenih odpadkov. Količino proizvedenih odpadkov redno spremlja le 42% podjetij.  

  

2.8 V našem podjetju ločujemo odpadke v skladu z navodili občine oziroma 

komunalnega podjetja. 
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Kar 92% anketiranih podjetij je odgovorilo, da ločuje odpadke v skladu z navodili občine 

oziroma komunalnega podjetja, od tega jih je 42% odgovorilo, da to počno v polni meri. Le 

eno podjetje (8%) je odgovorilo, da pri njih nimajo prakse ločevanja odpadkov, vendar 

nameravajo s tem pričeti v prihodnje.  

 

2.9 V našem podjetju izvajamo ukrepe za zmanjšanje plastičnih odpadkov. 

 

Kar 9 (75%) od skupno 12 podjetij izvaja ukrepe za zmanjšanje plastičnih odpadkov, od 

tega izvajajo 3 podjetja (25%) ukrepe v polni meri.  

 

Pri vprašanju katere ukrepe izvajajo za zmanjšanje plastičnih odpadkov so ponudniki 

odgovorili da: svojim gostom ne ponujajo plastičnih izdelkov (pribor, slamice), namesto 

plastenk naročajo ustekleničene pijače ter da naročajo večje količine živil v eni embalaži. 

 

2.10 V našem podjetju izvajamo ukrepe za zmanjšanje količine odpadne 

hrane. 

 

Pet podjetij (42%) je odgovorilo, da izvajajo ukrepe za zmanjšanje količine odpadne hrane, 

eno podjetje (8%) ukrepov zaenkrat ne izvaja, vendar nameravajo s tem pričeti v prihodnje, 

6 podjetij (50%) pa je odgovorilo, da vprašanje ni relevantno, ker v okviru svoje dejavnosti 

gostom ne ponujajo hrane. 

 

Pri vprašanju katere ukrepe izvajajo za zmanjšanje količine odpadne hrane so ponudniki 

odgovorili da so zmanjšali velikost krožnikov ter da goste spodbujajo, da si vzamejo le toliko 

hrane, kolikor jo bodo lahko pojedli. Poleg tega nekateri ponudniki tudi pobirajo naročila 

hrane vnaprej.  

 

 

 

 

2.11  V našem podjetju uporabljamo okolju prijazne izdelke (ekološka čistila, 

izdelki za ponovno uporabo, izdelki iz nebeljenega blaga ...). 

 

Kar 8 podjetij (67%) je odgovorilo, da v svojem podjetju uporabljajo okolju prijazne izdelke. 

4 podjetja (33%) so odgovorila, da okolju prijaznih izdelkov trenutno še ne uporabljajo, 

vendar razmišljajo, da bi jih začeli v prihodnje.   

 

2.12 V našem podjetju goste spodbujamo k varčevanju z energijo in vodo ter 

zmanjšanju količine in ločevanju odpadkov (z informiranjem in 

ozaveščanjem). 

 

Kar 83 % podjetij je odgovorilo, da z informiranjem in ozaveščanjem svoje goste spodbuja 

k varčevanju z energijo in vodo ter zmanjševanju količine in ločevanju odpadkov. 
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2.13 V našem podjetju goste spodbujamo k uporabi trajnostnih oblik 

transporta za prihod v destinacijo in gibanje po njej (prihod z vlakom ali 

avtobusom, kolesarjenje, pešačenje ...). 

 

Polovica podjetij (50%) je odgovorila, da spodbuja goste k uporabi trajnostnih oblik 

transporta za prihod v destinacijo in gibanje po njej.  Tri podjetja so odgovorila, da tega do 

sedaj niso počeli, vendar se zavedajo, da je trajnostna mobilnost izjemno pomembna, zato 

o tem razmišljajo, medtem, ko so preostala tri podjetja odgovorila, da ne razmišljajo o tem, 

da bi goste spodbujala k uporabi trajnostnih oblik transporta. 

 

2.14 V našem podjetju imamo oblikovano strategijo, akcijski načrt ali politiko 

za uvajanje trajnostnih praks. 

 

Žal ni niti eno izmed 12ih anketiranih podjetij odgovorilo, da ima oblikovano strategijo, 

akcijski načrt ali politiko za uvajanje trajnostnih praks. Polovica podjetij je sicer odgovorila, 

da razmišljajo, da bi se temu posvetili v prihodnje, medtem, ko preostala polovica nima  

tega namena. 

 

2.15 V našem podjetju redno spremljamo, objavljamo in komuniciramo 

dosežke na področju trajnostnih praks. 

 

Le 8% podjetij je odgovorilo, da svoje dosežke na področju trajnostnih praks tudi redno 

spremljajo, objavljajo in komunicirajo.  

 

Izmed podjetij, ki so odgovorila, da svoje dosežke na področju uvajanja trajnostnih praks 

redno objavljajo, so ta odgovorila, da za komuniciranje z javnostjo najpogosteje uporabljajo 

njihove spletne strani. 

2.16 V našem podjetju imamo jasno oblikovan pravilnik napredovanja, plačne 

politike in disciplinskih postopkov za zaposlene. 

 

Na vprašanje glede jasno izoblikovanih pravilnikov napredovanja, plačne politike in 

disciplinskih postopkov zaposlenih, ni niti eno izmed anketiranih podjetij potrdilo, da so 

omenjene ukrepe uvedli. Sedem podjetij (58%) je odgovorilo, da vendarle razmišljajo o 

njihovi uvedbi v prihodnosti. 

 

2.17 V našem podjetju zaposlene redno izobražujemo. 

 

17% anketiranih podjetij je odgovorilo, da svoje zaposlene vključujejo v različne 

izobraževalne programe. Preostalih 83% podjetij svojih zaposlenih ne izobražuje.  

 

Izmed programov vpisujejo podjetja svoje zaposlene predvsem v izobraževanja iz 

gostinstva in turizma. 

 

2.18 V našem podjetju goste spodbujamo k pitju vode iz pipe. 
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Kar 10 od 12ih anketiranih podjetij je odgovorilo, da svoje goste spodbuja k pitju vode iz 

pipe. Od tega tri podjetja (25%) to počno v polni meri. Dve podjetji sta odgovorili, da svojih 

gostov do sedaj k pitju vode iz pipe še niso spodbujali, vendar razmišljajo, da bi ta trajnostni 

ukrep uvedli v prihodnje.  

 

2.19 V našem podjetju smo seznanjeni z možnostjo prejemanja spodbud za 

pridobljen ekološki oz. trajnostni certifikat (povračilo stroškov s strani MGRT, 

vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma ...). 

 

Skupno so kar tri četrtine (75%) anketiranih podjetij odgovorile, da so seznanjene z 

možnostjo prejemanja spodbud za pridobljen ekološki oziroma trajnostni certifikat. V 

destinaciji trenutno že imamo tri ponudnike, ki so prejeli okoljske certifikate. Notranjski 

muzej Postojna in Guesthouse Mirjam sta prejela okoljski znak Zeleni ključ, Hotel Center 

pa znak Ekomarjetica. 

 

2.20 V našem podjetju aktivno sodelujemo z lokalno turistično organizacijo 

(informiranje, vključevanje v aktivnosti, izobraževanja, članstvo v odborih ...). 

 

Polovica anketiranih podjetij je odgovorila, da aktivno sodeluje z lokalno turistično 

organizacijo. 

 

Podjetja so odgovorila, da z lokalno turistično organizacijo sodelujejo v obliki članstva v 

sekcijah za gostinstvo in turizem ter udeležbo na raznih dogodkih in delavnicah. 

2.21 V našem podjetju izvajamo ukrepe za spodbujanje lokalne biotske 

raznovrstnosti ter varstvo in ohranjanje krajine. 

 

Izmed anketiranih podjetij je le eno 8% odgovorilo, da izvaja ukrepe za spodbujanje lokalne 

biotske raznovrstnosti ter varstvo in ohranjanje krajine.  

 

To počno z vzrejo slovenskega avtohtonega cikastega goveda, pašnjo po starem in vzrejo 

na tradicionalen način. Poleg tega se ukvarjajo tudi s pridelavo sirov in jajc. 

 

2.22 V našem podjetju podpiramo lokalno skupnost oziroma lokalne 

znamenitosti (z donacijami, sponzorstvom, prostovoljnim delom ...). 

 

Kar 67% anketiranih podjetij je odgovorilo, da z raznimi oblikami pomoči podpirajo lokalno 

skupnost. 25% podjetij je odgovorilo, da so razmišljali, da bi pričeli lokalno skupnost bolj 

podpirati v prihodnje, 8% podjetij pa o tem ne razmišlja.  

 

Podjetja so odgovorila, da lokalno skupnost v največji meri podpirajo z donacijami, 

sponzorstvom, gratis nočitvami in promocijo lokalnih znamenitosti.  

 

2.23 V našem podjetju dajemo v čim večji meri prednost lokalnim 

pridelovalcem in proizvajalcem.  
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Polovica vprašanih podjetij je odgovorila, da spodbuja lokalne pridelovalce in proizvajalce 

s tem, da jim daje prednost pred »tujimi« dobrinami in proizvodi. Druga polovica je 

odgovorila, da tega trenutno še ne počne, vendar razmišlja, da bi s tem pričela v prihodnje.  

 

2.24 V našem podjetju se zavedamo potencialnih posledic podnebnih 

sprememb za turizem v naši destinaciji. 

 

Polovica podjetij je odgovorila, da se zaveda potencialnih posledic podnebnih sprememb 

za turizem v naši destinaciji. Rezultat kaže na to, da bomo v prihodnje morali več časa 

posvetiti osveščanju ponudnikov  o podnebnih spremembah in iskanju rešitev za 

prilagoditev na njih. 

 

 

 

 

 

4. ŠTEVILČNE OCENE  
 

4.1 Kolikšen odstotek energije pridobivate iz obnovljivih virov energije? 

 

Največji delež (42%) anketiranih podjetij je odgovoril, da iz obnovljivih virov pridobivajo od 

25% do 50% energije. 25% podjetij pridobiva iz obnovljivih virov več kot 50%, 34% pa manj 

kot 25% energije.  

 
 

4.2 Kolikšen odstotek blaga, hrane in pijač kupite pri lokalnih proizvajalcih?  

 

Štiri podjetja (33%) so odgovorila, da od lokalnih proizvajalcih odkupijo manj kot 25% 

proizvodov. Druga štiri podjetja (33%) veliko bolj spodbujajo lokalne pridelovalce in 

proizvajalce, saj so odgovorila, da od njih nabavijo več kot 75% proizvodov. Tri podjetja 

(25%) od lokalnih proizvajalcev odkupijo med 50 in 75%, eno podjetje pa od 25% do 50% 

proizvodov. 
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4.3 Kolikšen odstotek storitev za vas opravljajo lokalni ponudniki? 

 

Pri vprašanju, kolikšen odstotek zunanjih storitev jim zagotavljajo lokalni ponudniki, je 

polovica ponudnikov odgovorila, da jim  zagotavljajo ponudniki nad 75% zunanjih storitev. 

Tretjina podjetij je odgovorila, da jim zagotavljajo zunanji ponudniki od 50 do 75%, 16% 

podjetij pa zagotavljajo lokalni ponudniki manj kot 50 % zunanjih storitev.  

 

 
 

 

5. DOSTOPNOST DO MERITEV 
 

5. 1 Ali ste podatke o porabi energije pripravljeni deliti z nami in vas lahko 

naknadno kontaktiramo glede tega?   

 
 

5.2 Ali ste podatke o porabi vode pripravljeni deliti z nami in vas lahko 

naknadno kontaktiramo glede tega? 
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Anketirani turistični ponudniki niso naklonjeni delitvi podatkov o porabi energije in vode z 

javnostjo, saj jih je le 10% odgovorilo, da so pripravljeni deliti podatke o porabi energije, 

medtem ko je bilo podatke o porabi vode pripravljeno deliti le 11% ponudnikov.  

Zaenkrat  ponudniki ne vidijo smisla ali koristi z delitvijo podatkov (ne želijo, da bi 

konkurenca vedela koliko je njihova poraba in s tem potencialno stroški). To bomo v 

prihodnje skušali spremeniti s pozivi in  motiviranjem turističnih podjetij. 

 

 

6 ZAKLJUČEK 
 

Na podlagi opravljenih anket med predstavniki turističnega gospodarstva ugotavljamo, da 

se je na določenih področjih stopnja varovanja okolja glede na rezultate anket iz prejšnjih 

let izboljšala. Kar 75% anketiranih podjetij je namreč odgovorilo, da izvaja ukrepe za 

zmanjšanje porabe energije, 67% jih redno izvaja ukrepe za zmanjšanje  porabe vode, 92% 

jih redno ločuje odpadke, 83% podjetij pa z informiranjem in ozaveščanjem svoje goste 

spodbuja k varčevanju z energijo.  

 

Žal turistično gospodarstvo v naši destinaciji še vedno premalo uporablja obnovljive vire 

energije (le 50% ponudnikov), obiskovalce premalo spodbuja k uporabi trajnostnih oblik 

transporta (le 50% ponudnikov) ter z v nezadostni meri sodeluje v shemah za blaženje 

podnebnih sprememb. Žal ni niti eno izmed 12ih anketiranih podjetij odgovorilo, da ima 

oblikovano strategijo, akcijski načrt ali politiko za uvajanje trajnostnih praks. Prav tako je le 

eno izmed anketiranih podjetij odgovorilo, da izvaja ukrepe za spodbujanje lokalne biotske 

raznovrstnosti ter varstvo in ohranjanje krajine. V prihodnje bo potrebno nameniti več 

pozornosti izobraževanju in osveščanju o ohranjanju narave ter razviti konkretne aktivnosti 

za dosego le-tega. 

 

Kljub temu nas zelo veseli dejstvo, da so se nekatera podjetja vseeno odločila, da svojo 

poslovanje usmerijo v bolj trajnostno obliko v smislu ozaveščanja obiskovalcev, racionalne 

porabe vode, elektrike, hrane in podobno. Naš cilj je, da bi ob razvoju destinacije skrbeli za 

okolje ter vzbudili občutek odgovornosti do narave, obenem pa spodbujali tudi ostale 

ponudnike iz naše destinacije, da storijo enako. V zadnjih treh letih so bili tako z okoljskim 

znakom v naši občini nagrajeni kar trije turistični ponudniki. Penzion Guesthouse Mirjam je 

že v letu 2019 kot prvi na postojnskem in destinaciji Zeleni kras prejel certifikat Zeleni ključ, 

ki ga po vsem svetu podeljujejo ponudnikom, zavezanim trajnostnemu in zelenemu 

turizmu. Isti okoljski certifikat je po uspešnem postopku certificiranja v letu 2020 kot prvi 

muzej v Sloveniji prejel tudi Notranjski muzej Postojna. V letu 2021 se jima je pridružil tudi 
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najstarejši hotel v Postojni - Hotel Center, ki je kot prvi na Postojnskem in v destinaciji 

Zeleni kras prejel okoljski certifikat Evropske unije za okolju prijazne turistične nastanitvene 

obrate, »Eko marjetico«.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATI MERJENJA 

OGLJIČNEGA ODTISA V DESTINACIJI 

 
1. PRIHODI MEDNARODNIH TURISTOV V DESTINACIJO 

POSTOJNA 

 

1.1 S katerim prevoznim sredstvom prihajajo mednarodni turisti v 

destinacijo Postojna? 
 

Izmed mednarodnih obiskovalcev prihajajo k nam z avtomobilom največkrat turisti iz 

sosednjih držav in držav Srednje Evrope (100%). Tem sledijo obiskovalci iz Zahodne 

(82%), in JV Evrope (64%). V manjši meri uporabljajo avtomobil kot prevozno sredstvo 

turisti iz Združenega kraljestva in J Evrope (18%). 
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Največ turistov pripotuje v našo destinacijo z vlakom iz Srednje Evrope (45%). Tem sledijo 

sosednje, Nordijske in države Zahodne Evrope (27%). V manjši meri prihajajo k nam z 

vlakom turisti iz Združenega kraljestva in Iberskega polotoka (9,%). 

 

 

Z avtobusom prihaja največji delež turistov v našo destinacijo iz JV Evrope (45%). Tem 

sledijo turisti iz sosednjih držav (36%) in Srednje Evrope (27%). Manji delež (9%) turistov 

prihaja v našo destinacijo z avtobusom iz V Evrope, Iberskega polotoka in Nordijskih držav 

(9%).  

  

 
 

Izmed turistov, ki so za prihod v našo destinacijo uporabili kombinacijo letala in avta jih je 

največ prišlo iz Združenega kraljestva (91%), S Amerike (82%) ter Iberskega polotoka in 

Avstralije (73%).  
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Kombinacije prevoza z letalom in vlakom se poslužuje manjši del turistov kot z letalom in 

avtom. Največ turistov, ki se poslužuje take oblike prevoza prihaja iz Nordijskih držav (36%) 

ter Iberskega polotoka in Združenega kraljestva (27%). 

 

 
 

Po večini prihajajo v našo destinacijo z motorjem turisti iz sosednjih držav in Srednje Evrope 

(73%). Tem sledijo turisti iz Z Evrope (36%), v manjši meri pa se take oblike prevoza 

poslužujejo turisti iz Iberskega polotoka in Združenega kraljestva (9%).  
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V našo destinacijo pripotujejo turisti s kolesom večinoma iz sosednjih držav (54%) ter držav 

Srednje in Zahodne Evrope (46%). 

 

 
 

 

1.2 Če prihajajo turisti z letalom - na katero letališče priletijo? 

 

Največ turistov, ki pristanejo na letališču Brnik pride iz Srednje Evrope (27%) in Iberskega 

polotoka (18%). Nekoliko manjši delež (9%) turistov, ki pristanejo na tem letališču pa prihaja 

iz S Amerike, Združenega kraljestva in sosednjih držav. 
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Na letališču Trst po navadi pristanejo turisti iz Iberskega polotoka (55%) in Srednje Evrope 

(45%). Nekoliko manjši delež turistov, ki izstopijo na tem letališču pa prihaja iz Združenega 

kraljestva in sosednjih držav (27%).  

 
 

Iz odgovorov anketirancev je razvidno, da na letališče v Benetkah največ turistov prispe iz 

Združenega kraljestva (82%), tem pa sledijo obiskovalci iz Avstralije, S Amerike in 

Iberskega polotoka (55%). 
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Na letališču v Celovcu po navadi izstopajo turisti iz Nordijskih držav (36%). Tem sledijo 

turisti iz Avstralije, Južne in Severne Amerike ter Združenega kraljestva (18%). 

  

 
 

Največ turistov prileti na Dunajsko letališče iz Nordijskih držav (55%). Tem sledijo turisti iz 

Avstralije (45%), Združenega kraljestva (36%) ter Južne Amerike (27%).  
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2. PRIHODI DOMAČIH TURISTOV V DESTINACIJO POSTOJNA 

 

 
Skupno je kar 91% ponudnikov odgovorilo, da pripotujejo domači turisti v našo destinacijo 

v več kot 70% primerih z avtomobilom.  

 

 
Skupno je več kot 90% ponudnikov izrazilo mnenje, da pripotujejo domači turisti v Postojno 

v manj kot 30% primerih z motorjem. 50% jih meni, da jih manj kot 10% uporablja motor za 

prevozno sredstvo ob prihodu v destinacijo.  
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Rezultati anketiranja so pokazali, da prav vsi anketirani ponudniki menijo, da pridejo 

domači turisti v Postojno, v manj kot 10% primerov z vlakom. 

 

 
 

Prav tako so vsi anketirani ponudniki mnenja, da pripotujejo domači ponudniki v našo 

destinacijo v manj kot 10% primerih z avtobusom. 
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Večina ponudnikov (78%) je mnenja, da uporablja manj kot 10% domačih turistov kolo kot 

prevozno sredstvo ob prihodu v destinacijo.  

 
Rezultati anketiranja so pokazali, da kar 75% ponudnikov meni, da domači turisti v Postojno 

ne prihajajo peš. Preostalih 25% jih meni, da prihajajo v Postojno peš v manj kot 10%. 

 

 

3. PREVOZI TURISTOV PO DESTINACIJI 
 

Pri vprašanju katere znamenitosti najpogosteje obiščejo turisti, ki bivajo pri njih, so vsi 

ponudniki pričakovano odgovorili, da največ turistov obišče Postojnsko jamo in Predjamski 

grad, ki sta večini obiskovalcev tudi glavna dejavnika prihoda v destinacijo. Turisti se v 

srednji meri odločajo za obisk Planinskega polja, Rakovega Škocjana, Cerkniškega jezera 

in ostalih znamenitosti v okolici (Park vojaške zgodovine, Ekomuzej presihajočih jezer, 

Grad Prem). Za obisk drugih destinacij v Sloveniji se jih odloča manjši del. Med te 

destinacije glede na odgovore ponudnikov sodijo: Bled, Piran, Dolina Soče, Goriška Brda, 

Škocjanske jame in Velika planina.   
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