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ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA 

 
REZULTATI ANKETIRANJA 

TURISTIČNEGA GOSPODARSTVA PO OBČINAH 
 
 
TURISTIČNO GOSPODARSTVO 
Osebno je bilo anketiranih 9 ponudnikov turističnega gospodarstva. 

 
 

Občina Sežana    
 
Pravilno izpolnjene ankete so bile 3, od tega je bil 1 ponudnik nastanitev, 1 gospodarstvenik, ki nudi 
gostinske in nastanitvene storitve in 1 vinar.  
 
REZULTATI 
 
Anketirano turistično gospodarstvo v povprečju opravlja dejavnost 17,7 let. 
 
Turistično gospodarstvo ima v povprečju 2 redno zaposlena delavca, 7,7 začasnih delavcev. 
 
V nadaljevanju so prikazani rezultati o delovanju turističnega gospodarstva na področju trajnosti, kjer 
številka 4 pomeni = da, v polni meri, 3 = da, a lahko še napredujemo, 2 = ne, vendar razmišljamo o tem, 
1 = ne, o tem ne razmišljamo. 
 
 
Energija 
 

V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.1 redno spremljamo porabo energije iz različnih virov (elektrika, plin, daljinsko 
ogrevanje …) 

3,33 

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 ...). 

3,67 

2.3 uporabljamo obnovljive vire energije (solarne plošče, biomasa, vetrne turbine ...). 2,33 

 
 
66,6 % anketiranih ponudnikov ni bilo pripravljenih deliti podatkov o porabi energije in vode z lokalno 
turistično organizacijo. 
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Voda 
 
V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.4 redno spremljamo porabo vode. 3,67 

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 ...).  

3,0 

2.6 recikliramo odpadno vodo (za zalivanje vrta, umivanje tal, izplakovanje toalet ...) 
ali uporabljamo deževnico. 

3,67 

2.18 goste spodbujamo k pitju vode iz pipe. 4,0 

 
66,6 % anketiranih ponudnikov ni bilo pripravljenih deliti podatkov o porabi energije in vode z lokalno 
turistično organizacijo. 
 
Odpadki 
 
V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.7 redno spremljamo količino proizvedenih odpadkov. 3,33 

2.8 ločujemo odpadke v skladu z navodili občine oziroma komunalnega podjetja. 4,0 

2.9 izvajamo ukrepe za zmanjšanje plastičnih odpadkov. 3,33 

2.10 izvajamo ukrepe za zmanjšanje količine odpadne hrane. 3,67 

2.11 uporabljamo okolju prijazne izdelke (ekološka čistila, izdelki za ponovno uporabo, 
izdelki iz nebeljenega blaga ...). 

3,33 

2.12 goste spodbujamo k varčevanju z energijo in vodo ter zmanjšanju količine in 
ločevanju odpadkov (z informiranjem in ozaveščanjem). 

4,0 

 
 
Transport 
 
V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.13 goste spodbujamo k uporabi trajnostnih oblik transporta za prihod v destinacijo 
in gibanje po njej (prihod z vlakom ali avtobusom, kolesarjenje, pešačenje ...). 

2,33 

 
 
Poslovanje  - splošno 
 
V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.14 imamo oblikovano strategijo, akcijski načrt ali politiko za uvajanje trajnostnih 
praks. 

2,33 

2.15 redno spremljamo, objavljamo in komuniciramo dosežke na področju trajnostnih 
praks.  

2,33 

2.16 imamo jasno oblikovan pravilnik napredovanja, plačne politike in disciplinskih 
postopkov za zaposlene. 

2,0 

2.17 zaposlene redno izobražujemo.  2,0 

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 ...). 

3,67 

2.20 aktivno sodelujemo z lokalno turistično organizacijo (informiranje, vključevanje v 
aktivnosti, izobraževanja, članstvo v odborih ...). 

2,33 
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V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.21 izvajamo ukrepe za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti ter varstvo in 
ohranjanje krajine. 

4,0 

 
 
V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.22 podpiramo lokalno skupnost oziroma lokalne znamenitosti (z donacijami, 
sponzorstvom, prostovoljnim delom ...). 

3,67 

2.23 dajemo v čim večji meri prednost lokalnim pridelovalcem in proizvajalcem.  4,0 

2.24 se zavedamo potencialnih posledic podnebnih sprememb za turizem v naši 
destinaciji. 

3,67 
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 Občina Komen    

 
Pravilno izpolnjeni anketi sta bili 2, obe sta izpolnili ponudnika nastanitev.  
 
REZULTATI 
 
Anketirano turistično gospodarstvo v povprečju opravlja dejavnost 37 let. 
 
Turistično gospodarstvo ima v povprečju 8,5 redno zaposlenih delavcev in 9 začasnih delavcev. 
 
V nadaljevanju so prikazani rezultati o delovanju turističnega gospodarstva na področju trajnosti, kjer 
številka 4 pomeni = da, v polni meri, 3 = da, a lahko še napredujemo, 2 = ne, vendar razmišljamo o tem, 
1 = ne, o tem ne razmišljamo. 
 
Energija 
 
V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.1 redno spremljamo porabo energije iz različnih virov (elektrika, plin, daljinsko 
ogrevanje …) 

3,0 

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 ...). 

4,0 

2.3 uporabljamo obnovljive vire energije (solarne plošče, biomasa, vetrne turbine ...). 2,0 

 
Nihče od anketiranih ponudnikov ni bil pripravljen deliti podatkov o porabi energije in vode z lokalno 
turistično organizacijo. 
 
 
Voda 
 

V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.4 redno spremljamo porabo vode. 3,50 

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 ...).  

4,0 

2.6 recikliramo odpadno vodo (za zalivanje vrta, umivanje tal, izplakovanje toalet ...) 
ali uporabljamo deževnico. 

3,0 

2.18 goste spodbujamo k pitju vode iz pipe. 4,0 

 
Nihče od anketiranih ponudnikov ni bil pripravljen deliti podatkov o porabi energije in vode z lokalno 
turistično organizacijo. 
 
Odpadki 
 
V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.7 redno spremljamo količino proizvedenih odpadkov. 3,0 

2.8 ločujemo odpadke v skladu z navodili občine oziroma komunalnega podjetja. 4,0 
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2.9 izvajamo ukrepe za zmanjšanje plastičnih odpadkov. 3,50 

2.10 izvajamo ukrepe za zmanjšanje količine odpadne hrane. 4,0 

2.11 uporabljamo okolju prijazne izdelke (ekološka čistila, izdelki za ponovno uporabo, 
izdelki iz nebeljenega blaga ...). 

4,0 

2.12 goste spodbujamo k varčevanju z energijo in vodo ter zmanjšanju količine in 
ločevanju odpadkov (z informiranjem in ozaveščanjem). 

4,0 

 
Transport 
 
V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.13 goste spodbujamo k uporabi trajnostnih oblik transporta za prihod v destinacijo 
in gibanje po njej (prihod z vlakom ali avtobusom, kolesarjenje, pešačenje ...). 

3,0 

 
 
Poslovanje  - splošno 
 
V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.14 imamo oblikovano strategijo, akcijski načrt ali politiko za uvajanje trajnostnih 
praks. 

3,0 

2.15 redno spremljamo, objavljamo in komuniciramo dosežke na področju trajnostnih 
praks.  

4,0 

2.16 imamo jasno oblikovan pravilnik napredovanja, plačne politike in disciplinskih 
postopkov za zaposlene. 

2,5 

2.17 zaposlene redno izobražujemo.  4,0 

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 ...). 

4,0 

2.20 aktivno sodelujemo z lokalno turistično organizacijo (informiranje, vključevanje v 
aktivnosti, izobraževanja, članstvo v odborih ...). 

3,50 

 
 

V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.21 izvajamo ukrepe za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti ter varstvo in 
ohranjanje krajine. 

4,0 

 
 
V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.22 podpiramo lokalno skupnost oziroma lokalne znamenitosti (z donacijami, 
sponzorstvom, prostovoljnim delom ...). 

3,50 

2.23 dajemo v čim večji meri prednost lokalnim pridelovalcem in proizvajalcem.  4,0 

2.24 se zavedamo potencialnih posledic podnebnih sprememb za turizem v naši 
destinaciji. 

4,0 
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Občina Divača    
 
Pravilno izpolnjeni anketi sta bili 2, eno je izpolnil ponudnik nastanitve in eno pa ponudnik naravnih 
znamenitosti. 
 
REZULTATI 
 
Anketirano turistično gospodarstvo v povprečju opravlja dejavnost 16,5 let. 
 
Turistično gospodarstvo ima v povprečju 16,5 redno zaposlenih delavcev, 11 začasnih delavcev. 
 
V nadaljevanju so prikazani rezultati o delovanju turističnega gospodarstva na področju trajnosti, kjer 
številka 4 pomeni = da, v polni meri, 3 = da, a lahko še napredujemo, 2 = ne, vendar razmišljamo o tem, 
1 = ne, o tem ne razmišljamo. 
 
Energija 
 

V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.1 redno spremljamo porabo energije iz različnih virov (elektrika, plin, daljinsko 
ogrevanje …) 

4,0 

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 ...). 

3,50 

2.3 uporabljamo obnovljive vire energije (solarne plošče, biomasa, vetrne turbine ...). 3,0 

 
 
Nihče od anketiranih ponudnikov ni bil pripravljen deliti podatkov o porabi energije in vode z lokalno 
turistično organizacijo. 
 
Voda 
 

V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.4 redno spremljamo porabo vode. 4,0 

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 ...).  

3,0 

2.6 recikliramo odpadno vodo (za zalivanje vrta, umivanje tal, izplakovanje toalet ...) 
ali uporabljamo deževnico. 

3,0 

2.18 goste spodbujamo k pitju vode iz pipe. 3,0 

 
Nihče od anketiranih ponudnikov ni bil pripravljen deliti podatkov o porabi energije in vode z lokalno 
turistično organizacijo. 
 
Odpadki 
 

V našem podjetju … Povprečna ocena 
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2.7 redno spremljamo količino proizvedenih odpadkov. 4,0 

2.8 ločujemo odpadke v skladu z navodili občine oziroma komunalnega podjetja. 3,50 

2.9 izvajamo ukrepe za zmanjšanje plastičnih odpadkov. 3,50 

2.10 izvajamo ukrepe za zmanjšanje količine odpadne hrane. 0 

2.11 uporabljamo okolju prijazne izdelke (ekološka čistila, izdelki za ponovno uporabo, 
izdelki iz nebeljenega blaga ...). 

3,0 

2.12 goste spodbujamo k varčevanju z energijo in vodo ter zmanjšanju količine in 
ločevanju odpadkov (z informiranjem in ozaveščanjem). 

3,50 

 
Transport 
 
V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.13 goste spodbujamo k uporabi trajnostnih oblik transporta za prihod v destinacijo 
in gibanje po njej (prihod z vlakom ali avtobusom, kolesarjenje, pešačenje ...). 

3,50 

 
Poslovanje  - splošno 
 
V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.14 imamo oblikovano strategijo, akcijski načrt ali politiko za uvajanje trajnostnih 
praks. 

2,0 

2.15 redno spremljamo, objavljamo in komuniciramo dosežke na področju trajnostnih 
praks.  

2,0 

2.16 imamo jasno oblikovan pravilnik napredovanja, plačne politike in disciplinskih 
postopkov za zaposlene. 

2,50 

2.17 zaposlene redno izobražujemo.  4,0 

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 ...). 

2,0 

2.20 aktivno sodelujemo z lokalno turistično organizacijo (informiranje, vključevanje v 
aktivnosti, izobraževanja, članstvo v odborih ...). 

3,0 

 
 
V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.21 izvajamo ukrepe za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti ter varstvo in 
ohranjanje krajine. 

2,50 

 
 

V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.22 podpiramo lokalno skupnost oziroma lokalne znamenitosti (z donacijami, 
sponzorstvom, prostovoljnim delom ...). 

3,50 

2.23 dajemo v čim večji meri prednost lokalnim pridelovalcem in proizvajalcem.  3,50 

2.24 se zavedamo potencialnih posledic podnebnih sprememb za turizem v naši 
destinaciji. 

4,0 
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Občina Hrpelje-Kozina     
 
Pravilno izpolnjeni anketi sta bili 2, eno je izpolnil gostinec, eno pa ponudnik nastanitev in gostinstva. 
 
REZULTATI 
 
Anketirano turistično gospodarstvo v povprečju opravlja dejavnost 22,5 let. 
 
Turistično gospodarstvo ima v povprečju 2 redno zaposlena delavca in 3 začasne delavce. 
 
V nadaljevanju so prikazani rezultati o delovanju turističnega gospodarstva na področju trajnosti, kjer 
številka 4 pomeni = da, v polni meri, 3 = da, a lahko še napredujemo, 2 = ne, vendar razmišljamo o tem, 
1 = ne, o tem ne razmišljamo. 
 
Energija 
 

V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.1 redno spremljamo porabo energije iz različnih virov (elektrika, plin, daljinsko 
ogrevanje …) 

4,0 

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 ...). 

4,0 

2.3 uporabljamo obnovljive vire energije (solarne plošče, biomasa, vetrne turbine ...). 3,0 

 
 
Nihče od anketiranih ponudnikov ni bil pripravljen deliti podatkov o porabi energije in vode z lokalno 
turistično organizacijo. 
 
Voda 
 
V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.4 redno spremljamo porabo vode. 4,0 

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 ...).  

4,0 

2.6 recikliramo odpadno vodo (za zalivanje vrta, umivanje tal, izplakovanje toalet ...) 
ali uporabljamo deževnico. 

3,0 

2.18 goste spodbujamo k pitju vode iz pipe. 4,0 

 
Nihče od anketiranih ponudnikov ni bil pripravljen deliti podatkov o porabi energije in vode z lokalno 
turistično organizacijo. 
 
Odpadki 
 
V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.7 redno spremljamo količino proizvedenih odpadkov. 4,0 

2.8 ločujemo odpadke v skladu z navodili občine oziroma komunalnega podjetja. 4,0 

2.9 izvajamo ukrepe za zmanjšanje plastičnih odpadkov. 4,0 
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2.10 izvajamo ukrepe za zmanjšanje količine odpadne hrane. 4,0 

2.11 uporabljamo okolju prijazne izdelke (ekološka čistila, izdelki za ponovno uporabo, 
izdelki iz nebeljenega blaga ...). 

3,50 

2.12 goste spodbujamo k varčevanju z energijo in vodo ter zmanjšanju količine in 
ločevanju odpadkov (z informiranjem in ozaveščanjem). 

4,0 

 
Transport 
 
V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.13 goste spodbujamo k uporabi trajnostnih oblik transporta za prihod v destinacijo 
in gibanje po njej (prihod z vlakom ali avtobusom, kolesarjenje, pešačenje ...). 

4,0 

 
Poslovanje  - splošno 
 

V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.14 imamo oblikovano strategijo, akcijski načrt ali politiko za uvajanje trajnostnih 
praks. 

3,0 

2.15 redno spremljamo, objavljamo in komuniciramo dosežke na področju trajnostnih 
praks.  

2,50 

2.16 imamo jasno oblikovan pravilnik napredovanja, plačne politike in disciplinskih 
postopkov za zaposlene. 

1,50 

2.17 zaposlene redno izobražujemo.  3,50 

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 ...). 

4,0 

2.20 aktivno sodelujemo z lokalno turistično organizacijo (informiranje, vključevanje v 
aktivnosti, izobraževanja, članstvo v odborih ...). 

4,0 

 
 
V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.21 izvajamo ukrepe za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti ter varstvo in 
ohranjanje krajine. 

4,0 

 
 

V našem podjetju … Povprečna ocena 

2.22 podpiramo lokalno skupnost oziroma lokalne znamenitosti (z donacijami, 
sponzorstvom, prostovoljnim delom ...). 

4,0 

2.23 dajemo v čim večji meri prednost lokalnim pridelovalcem in proizvajalcem.  4,0 

2.24 se zavedamo potencialnih posledic podnebnih sprememb za turizem v naši 
destinaciji. 

4,0 

 

 

 


