
 

ANKETA ZA TURISTIČNO GOSPODARSTVO 
 

Prosimo, vzemite si nekaj minut časa in nam pomagajte izboljšati kakovost naše destinacije. Vsi 

odgovori so zaupni. Hvala za sodelovanje. 

 

1. Splošna vprašanja  

 

1.1 Označite prevladujočo dejavnost vašega podjetja: 

□ nastanitve 

□ gostinstvo 

□ ponudnik zabave 

□ ponudnik rekreacije na prostem 

□ prevoz 

□ turistična agencija 

□ drugo: 

 

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

_______________________ 

 

1.3 Koliko ljudi zaposlujete prek leta? 

□ število redno zaposlenih (za določen ali nedoločen čas, za polni ali krajši delovni čas): 

_______________________ 

□ število začasnih delavcev (študentje, upokojenci, sezonski delavci, pomoč družinskih članov 

...): _______________________ 

□ število pripravnikov: _______________________ 

 

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 

 

 V našem podjetju ... 4 3 2 1 0 

2.1 
redno spremljamo porabo energije iz različnih virov (elektrika, plin, 

daljinsko ogrevanje ...). 
     

2.2 
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 ...). 

     

2.3 
uporabljamo energijo iz obnovljivih virov (nabava elektrike iz obnovljivih 

oz. brezogljičnih virov, lastna sončna ali vetrna elektrarna, lesna biomasa ...). 
     

2.4 redno spremljamo porabo vode.      



2.5 
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 ...).  

     

2.6 
recikliramo odpadno vodo (za zalivanje vrta, umivanje tal, izplakovanje toalet 

...) ali uporabljamo deževnico. 

     

2.7 redno spremljamo količino proizvedenih odpadkov.      

2.8 
ločujemo odpadke v skladu z navodili občine oziroma komunalnega 

podjetja. 

     

2.9 izvajamo ukrepe za zmanjšanje plastičnih odpadkov.      

2.10 izvajamo ukrepe za zmanjšanje količine odpadne hrane.      

2.11 
uporabljamo okolju prijazne izdelke (ekološka čistila, izdelki za ponovno 

uporabo, izdelki iz nebeljenega blaga ...). 
     

2.12 
goste spodbujamo k varčevanju z energijo in vodo ter zmanjšanju 

količine in ločevanju odpadkov (z informiranjem in ozaveščanjem). 

     

2.13 
goste spodbujamo k uporabi trajnostnih oblik transporta za prihod 

v destinacijo in gibanje po njej (prihod z vlakom ali avtobusom, kolesarjenje, 

pešačenje, javni prevoz ...). 

     

2.14 
imamo oblikovano strategijo, akcijski načrt ali politiko za uvajanje 

trajnostnih praks. 

     

2.15 
redno spremljamo, objavljamo in komuniciramo dosežke na 

področju trajnostnih praks.  

     

2.16 
imamo jasno oblikovan pravilnik napredovanja, plačne politike in 

disciplinskih postopkov za zaposlene. 

     

2.17 zaposlene redno izobražujemo.       

2.18 goste spodbujamo k pitju vode iz pipe.      

2.19 
smo seznanjeni z možnostjo prejemanja spodbud za pridobljen 

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

Zeleno shemo slovenskega turizma ...). 

     

2.20 
aktivno sodelujemo z lokalno turistično organizacijo (informiranje, 

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

2.21 
izvajamo ukrepe za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti ter 

varstvo in ohranjanje krajine. 

     

2.22 
podpiramo lokalno skupnost oziroma lokalne znamenitosti (z 

donacijami, sponzorstvom, prostovoljnim delom ...). 
     

2.23 
pri nabavi dajemo v čim večji meri prednost lokalnim pridelovalcem 

in proizvajalcem.  

     

2.24 
zavedamo se potencialnih posledic podnebnih sprememb za turizem 

v naši destinaciji. 

     

 

  



3. Dodatne informacije o trajnostnih praksah 

 

3.1 Naštejte ukrepe, ki ste jih uvedli za zmanjšanje rabe električne in toplotne energije: 

(odgovorite v primeru, če ste za trditev 2.2 podali oceno 4 ali 3) 

_______________________ 

 

3.2 Naštejte ukrepe, ki ste jih uvedli za zmanjšanje rabe vode: 

 (odgovorite v primeru, če ste za trditev 2.5 podali oceno 4 ali 3) 

_______________________ 

 

3.3 Naštejte ukrepe, ki ste jih uvedli za zmanjšanje količine plastičnih odpadkov: 

(odgovorite v primeru, če ste za trditev 2.9 podali oceno 4 ali 3) 

_______________________ 

 

3.4 Naštejte ukrepe, ki ste jih uvedli za zmanjšanje količine odpadne hrane: 

 (odgovorite v primeru, če ste za trditev 2.10 podali oceno 4 ali 3) 

_______________________ 

 

3.5 Pojasnite, kje objavljate dosežke na področju uvajanja trajnostnih praks: 

(odgovorite v primeru, če ste za trditev 2.15 podali oceno 4 ali 3) 

_______________________ 

 

3.6 V katere izobraževalne programe najpogosteje vključujete zaposlene? 

(odgovorite v primeru, če ste za trditev 2.17 podali oceno 4 ali 3) 

_______________________ 

 

3.7 Pri katerih aktivnostih lokalne turistične organizacije najpogosteje sodelujete? 

(odgovorite v primeru, če ste za trditev 2.20 podali oceno 4 ali 3) 

_______________________ 

 

3.8 Naštejte ukrepe za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti ter varstvo in 

ohranjanje krajine, pri katerih sodelujete: 

(odgovorite v primeru, če ste za trditev 2.21 podali oceno 4 ali 3) 

_______________________ 

 

3.9 Pojasnite, kako podpirate lokalno skupnost oziroma lokalne znamenitosti: 

(odgovorite v primeru, če ste za trditev 2.22 podali oceno 4 ali 3) 

_______________________ 

 

3.10 Navedite, katere so po vašem mnenju potencialne posledice podnebnih sprememb za 

turizem v vaši destinaciji: 

(odgovorite v primeru, če ste za trditev 2.24 podali oceno 4 ali 3) 

_______________________ 

 

  



4. Številčne ocene  

 

4.1 Kolikšen odstotek energije, ki jo porabite, je pridobljene iz obnovljivih virov? 

□ do 10 % 

□ 10 - 25 %  

□ 25 - 50 % 

□ 50 - 75 % 

□ nad 75 %  

  

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

□ do 25 % 

□ 25 - 50 % 

□ 50 - 75 % 

□ nad 75 % 

 

4.3 Kolikšen odstotek storitev za vas opravljajo lokalni ponudniki?  

□ do 25 % 

□ 25 - 50 % 

□ 50 - 75 % 

□ nad 75 % 

 

5. Dostopnost do meritev  

 

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

kontaktiramo glede tega?  

(odgovorite v primeru, če ste za trditev 2.1 podali oceno 4 ali 3) 

 

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

kontaktiramo glede tega? 

(odgovorite v primeru, če ste za trditev 2.4 podali oceno 4 ali 3) 

 

5.3 Ali imate podatke o načinu prihoda vaših gostov v destinacijo in gibanju po njej ter ste 

podatke o oblikah transporta pripravljeni deliti z nami in vas lahko naknadno 

kontaktiramo glede tega? 

 



1. Prihodi mednarodnih turistov v 
destinacijo Postojna          

 

        

    

S katerim prevoznim sredstvom prihajajo mednarodni turisti v 
destinacijo Postojna?  
(Za vsako skupino držav označite prevozno sredstvo, ki ga večinsko 
uporabljajo turisti za prihod v destinacijo)  

 

 

Če prihajajo turisti z letalom - na katero letališče priletijo? 
(Za vsako skupino držav označite najpogostejše letališče prihoda)  

Skupine držav  avto vlak 
letalo 
+ avto 

letalo + 
avtobus 

letalo 
+ vlak avtobus 

motor / 
moped kolo peš 

 

 Brnik 
Trst - 
Ronchi 

Benetke 
ali Treviso Celovec Dunaj Zurich drugo 

Sosednje 
države: 

Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška 
                   

 

               

Srednja 
Evropa: 

Nemčija, Švica, Češka, Slovaška, 
Poljska                    

 

               

Nordijske 
države: 

Švedska, Norveška, Danska, Finska, 
Islandija, Latvija, Litva, Estonija 

                   

 

               

JV 
Evropa: 

BIH, Srbija, Črna gora, Makedonija, 
Albanija, Romunija, Bolgarija 

                   

 

               

Zahodna 
Evropa: 

Francija, Nizozemska, Belgija, 
Luksemburg                    

 

               

Iberski 
polotok: 

Španija, Portugalska 
                   

 

               

  Združeno kraljestvo, Irska 
                   

 

               

Severna 
Amerika: 

ZDA, Kanada 
                   

 

               

Južna 
Evropa: 

Grčija, Ciper, Malta 
                   

 

               

Vzhodna 
Evropa: 

Rusija, Ukrajina, Belorusija, Moldavija 
                   

 

               

Južna in 
srednja 
Amerika: 

Brazilija in druge države Južne in 
Srednje Amerike 

                   

 

               

Oceanija: 
Avstralija, Nova Zelandija in druge 
države Oceanije  

                   

 

               

Azija 
Kitajska, Japonska, Koreja in druge 
azijske države 

                   

 

               

Bližnji 
Vzhod: 

Egipt, Izrael, Turčija, Iran, Kuvajt, 
Savdska Arabija in druge države 
Bližnjega Vzhoda                    

 

               

Afrika: Južna Afrika in druge afriške države  
                   

 

               

  



2. Prihodi domačih turistov 
v destinacijo Postojna           
S katerim prevoznim sredstvom prihajajo domači turisti v destinacijo Postojna? (obkrožite ocenjeni delež za vsako prevozno sredstvo oz. način prihoda) 
 

    
avto 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10 ali manj % 0% 

    
vlak 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10 ali manj % 0% 

    
avtobus 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10 ali manj % 0% 

    

motor / 
moped 

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10 ali manj % 0% 

    
kolo 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10 ali manj % 0% 

    
peš 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10 ali manj % 0% 

             

3. Prevozi turistov po 
destinaciji           
Katere znamenitosti najpogosteje 
obiščejo turisti, ki bivajo pri vas? 
(lahko jih naštejete več)              

    največ srednje manjši del …      

  
Postojnska 
jama              

  
Predjamski 
grad              

  Planinsko polje              

  Rakov Škocjan              

  
Cerkniško 
jezero              

  

Znamenitosti v 
sosednjih 
destinacijah 
(npr. Eko muzej 
v Pivki, Muzej 
vojaške 
zgodovina, 
presihajoča 
jezera…)              

  drugo              

 


