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1. O anketi 
 
 
Občina Škofja Loka je nosilec srebrnega znaka standarda trajnostnega razvoja turizma Slovenia Green, 
s katerim potrjuje zaveze do sprejetih strategij za trajnostni razvoj občine. Z anketami se preverja 
zavedanje in pričakovanja glede trajnostnih smernic razvoja turizma med turističnimi ponudniki, 
prebivalci občine in obiskovalci. Primeri vprašalnikov se nahajajo v prilogi. Anketo se je izvajalo od 
junija do septembra 2021. 
 
Pri ponudnikih turističnih nastanitev in gostincih se je anketo izvedlo v obliki intervjujev. V anketo so 
bili vključeni vsi pomembni turistični akterji. 
 
Prebivalci občine so anketo lahko izpolnjevali preko spleta oziroma so anketne liste prejeli preko 
socialnih mrež ter mesečnega novičnika, izpolnili pa so jo lahko tudi 'na terenu' pri anketarju v starem 
mestnem jedru Škofje Loke.  
 
Obiskovalci so anketo izpolnjevali ob obisku TIC Škofja Loka na Mestnem trgu in v starem mestnem 
jedru Škofje Loke. 
 
Rezultati ankete se uporabljajo izključno za namene standarda Slovenia Green. 
 
V nadaljevanju so vsaka zase analizirane vse tri ankete. Predstavljene so z interpretacijami odgovorov 
na vsako vprašanje posamezno in na koncu s povzetkom vsake ankete. 
 
 
2. Analiza anket 
2.1. Ponudniki 
 
 
Pri ponudnikih turističnih nastanitev in gostincih se je anketo izvedlo v obliki intervjujev. Opravljenih je bilo 18 
obiskov, 1 ponudnik je anketo izpolnil sam, še 1 ponudnik pa je z anketo preko spleta zaključilo predčasno. 
Upoštevana so bila vsa odgovorjena vprašanja, število odgovorov pa niha od 18 do 20.  

 
 

pričeli z anketo 24 

v celoti izpolnili anketo 18 

delno izpolnili anketo 2 

 
 
2.1.1. Sklop 1: Splošna vprašanja 
2.1.1.1. Vprašanje 1: Označite prevladujočo dejavnost vašega podjetja 
 
 
V anketo je bilo zajetih 20 ponudnikov. 9 je ponudnikov nastanitev, 11 gostincev. V vseh primerih so se intervjuji 
opravili z lastnikom oziroma direktorjem (v primeru planinskega društva s predsednikom).  
 
 

nastanitve (n) 9 45% 
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gostinstvo (g) 11 55% 

 
 
2.1.1.2. Vprašanje 2: Koliko časa podjetje že opravlja prevladujočo dejavnost? 
 
 
V koronnskem letu 2020 se je odprl nov družinski hotel. Najdaljši staž v turistični dejavnosti ima Planinsko društvo 
Škofja Loka. Turistične kmetije pa slonijo tudi na preko 200-letni tradiciji. 
 
 

čas opravljanja prevladujoče dejavnost (v letih) 

12 3 18 1 32 15 9 60 10 4 11 36 51 6 20 1 114 2 27 53 skupaj povprečje 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 485 24,25 
 

 
2.1.1.3. Vprašanje 3: Koliko ljudi zaposlujete prek leta? 
 
 
Podjetja imajo povprečno 7 zaposlenih: 2,9 zaposlenega s polnim delovnim časom, 3,5 sezonsko zaposlene 
(študentje, upokojenci, sezonski delavci,...) in 0,6 pripravnika. Povprečno podjetje v panogi torej zaposluje 7 
delavcev. 
 
 

 
redno začasno pripravništvo skupaj 

1 1 1  2 

2 2   2 

3 7   7 

4 1   1 

5 7 1  8 

6    0 

7 3 5  8 

8 3 4 5 12 

9 1 1  2 

10 3 4  7 

11 4 22  26 

12 2 2  4 

13  1  1 

14 2   2 

15 5   5 

16 6 4 7 17 

17 3 12  15 

18 2 5  7 

19 5 7  12 

20 1 1  2 
 



                                       

 

 

7  ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA – ŠKOFJA LOKA 
 

povprečno 2,9 3,50 0,6 7 
 

2.1.2. Sklop 2: Delovanje na področju trajnosti 
 
 
Ob navedenih trditvah so bili možni odgovori na lestvici od 1 do 5: 
 
1 - da, v polni meri 
2 - da, a lahko še napredujemo 
3 - ne, vendar razmišljamo o tem 
4 - ne, o tem ne razmišljamo  
5 - ni relevantno, ker aktivnosti niso povezane z našo dejavnostjo 
 
 

spremlja 
porabo 
energije 

ukrepe za 
zmanjšanje 
porabe 
energije 

uporaba 
obnovljivih 
virov 

spremlja 
porabo 
vode 

ukrepa za 
zmanjšanje 
porabe 
vode 

reciklira 
odpadno 
vodo ali 
uporablja 
deževnico 

spremlja 
količino 
odpadkov 

ločuje 
odpadke 

1 1 1 1 2 1 1 1 

1 1 1 1 5 5 5 1 

2 2 2 1 3 5 1 1 

3 1 1 3 1 3 3 1 

1 1 3 1 1 4 2 1 

1 1 5 1 1 1 1 1 

2 1 5 2 1 2 5 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 3 2 3 1 1 1 

1 1 5 1 5 5 1 1 

2 1 5 5 1 5 2 1 

3 1 1 1 5 5 5 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 1 1 3 1 

1 1 3 1 1 1 1 1 

1 1 5 1 1 5 1 1 

1 1 5 4 1 1 5 1 

2 2 1 1 3 3 2 1 

1 1 5 1 1 1 1 1 

1 1 5 1 5 3 5 1 

            

1,45 1,15 2,95 1,6 2,15 2,7 2,35 1 
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Ob navedenih trditvah so bili možni odgovori na lestvici od 1 do 5: 
 
1 - da, v polni meri 
2 - da, a lahko še napredujemo 
3 - ne, vendar razmišljamo o tem 
4 - ne, o tem ne razmišljamo  
5 - ni relevantno, ker aktivnosti niso povezane z našo dejavnostjo 
 
 

izvaja 
ukrepe za 
manj 
plastičnega 
odpada 

izvaja 
ukrepe 
za manj 
odpadne 
hrane 

uporablja 
okolju 
prijazne 
izdelke 

goste 
spodbuja k 
varčevanju 
z 
energijo… 

goste 
spodbuja 
za 
trajnostni 
transport 

ima 
oblikovano 
strategijo, 
akcijski 
načrt ali 
politiko za 
uvajanje 
trajnostnih 
praks 

redno 
spremlja, 
objavlja in 
komunicir
a dosežke 
na 
področju 
trajnostni
h praks 

ima 
pravilnik 
napredov
anja, 
plačne 
politike in 
disciplinsk
ih 
postopko
v za 
zaposlene 

1 1 1 1 1 1 2 2 

5 2 2 5 3 5 5 1 

2 2 3 4 4 3 3 2 

1 1 2 3 2 3 3 5 

1 1 1 1 2 3 2 2 

1 1 1 1 1 1 3 5 

4 5 4 5 5 5 5 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 2 1 1 3 3 1 

1 1 3 5 5 1 5 1 

1 5 1 1 5 1 3 1 

1 2 4 4 4 5 5 5 

1 1 1 1 5 5 5 5 

1 1 3 2 5 5 5 5 

1 1 1 5 5 5 2 1 

1 4 1 5 5 5 5 5 

1 5 1 1 5 1 1 1 

1 1 1 2 4 2 1 1 

2 1 5 3 5 1 5 1 

2 5 5 5 5 5 5 5 

            

1,5 2,15 2,15 2,8 3,65 3,05 3,45 2,6 
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Ob navedenih trditvah so bili možni odgovori na lestvici od 1 do 5: 
 
1 - da, v polni meri 
2 - da, a lahko še napredujemo 
3 - ne, vendar razmišljamo o tem 
4 - ne, o tem ne razmišljamo  
5 - ni relevantno, ker aktivnosti niso povezane z našo dejavnostjo 
 
 

zaposlene 
redno 
izobražuje  

goste 
spodbuja 
k pitju 
vode iz 
pipe 

seznanjen 
z 
možnostjo 
spodbud 
za 
trajnostni 
certifikat 

aktivno 
sodeluje z 
lokalno 
turistično 
organizacijo 

izvaja 
ukrepe za 
biotsko 
pestrost 
ter 
ohranjanje 
krajine 

podpira 
lokalno 
skupnost 

daje 
prednost 
lokalni 
dobavi  

zaveda se 
posledic 
podnebnih 
sprememb 
… 

1 1 1 1 2 2 1 1 

5 1 1 1 5 1 1 1 

2 2 3 3 5 2 2 3 

1 3 1 2 2 3 1 2 

1 1 1 1 2 1 1 2 

5 1 1 1 1 1 1 1 

2 5 5 2 5 2 5 2 

1 3 1 3 1 1 1 1 

2 1 2 1 1 2 1 1 

1 1 5 4 5 5 5 5 

1 5 5 1 3 1 1 2 

3 5 5 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 

5 3 2 1 1 1 1 1 

1 5 1 1 5 1 1 5 

1 1 5 1 2 1 1 1 

1 5 1 1 1 1 1 1 

2 1 4 2 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 1 1 2 1 2 1 

            

2,1 2,4 2,35 1,5 2,35 1,5 1,5 1,7 
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2.1.2.1. redno spremljamo porabo energije iz različnih virov (elektrika, plin, daljinsko ogrevanje ...) 
 
 
Večina zavzeto spremljajo porabo energije. Le dva sta navedla, da ne, a razmišljata o tem. Odgovori se v povprečju 
nagibajo k ˝v polni meri˝ - 1,45. 

 
 
2.1.2.2. 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 ...) 
 
 
Vsi uporabljajo ukrepe za zmanjšano porabo energije. Odgovori so v povprečju na ˝v polni meri˝ - 1,15. 

 
 
2.1.2.3. uporabljamo obnovljive vire energije (solarne plošče, biomasa, vetrne turbine ...) 
 
 
8 anketiranih ne vidi možnosti uporabe obnovljivih virov energije, 3 razmišljajo o tem, preostali ali uporabljajo v 
polni meri ali iščejo še dodatne možnosti. Odgovori so v povprečju na ˝ne vendar razmišljam o tem˝ - 2,95. 

 
 
2.1.2.4. redno spremljamo porabo vode 
 
 
Večina redno spremlja porabo vode. Zgolj eden smatra, da to za njegovo dejavnost ni relevantno. Odgovori so v 
povprečju na ˝da, a lahko še napredujemo ˝ - 1,6. 

 
 
2.1.2.5. 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 ...) 
 
 
12 ponudnikov izvaja ukrepe za zmanjševaje porabe vode v polni meri, 1 misli, da je mogoče prihraniti še več, 3 
šele razmišljajo v tej smeri, 4 pa je varčevanje z vodo irelevantno za njihovo dejavnost.  Večina se torej nagiba k 
˝da, a lahko še napredujemo ˝ - 2,15. 
 
 
2.1.2.6. recikliramo odpadno vodo (za zalivanje vrta, umivanje tal, izplakovanje toalet ...) ali 
uporabljamo deževnico 
 
 
Recikliranje vode mi med prioritetami naših anketirancev. 9 jih sicer v polni meri vodo reciklira, vendar se 10 to 
ne zdi pomembno oziroma šele razmišljajo o recikliranju vode ali uporabi deževnice. Večina je torej na točki  ˝ne, 
vendar razmišljamo o tem˝ - 2,70. 
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2.1.2.7. redno spremljamo količino proizvedenih odpadkov 
 
 
13 anketirancev spremlja količino proizvedenih odpadkov, preostali o tem šele razmišljajo oziroma se jim to ne 
zdi pomembno za njihovo dejavnost. Večina se nagiba k mnenju  ˝da, a lahko še napredujemo˝ - 2,35. 
 
 
2.1.2.8. ločujemo odpadke v skladu z navodili občine oziroma komunalnega podjetja 
 
 
Vsi ločujejo odpadke skladno z navodili: ˝da, v polni meri˝ - 1,00. 
 
 
2.1.2.9. izvajamo ukrepe za zmanjšanje plastičnih odpadkov 
 
 
Zgolj 2 anketiranca s z zmanjševanjem plastičnih odpadkov ne obremenjujeta, preostali se trudijo plastiko v 
največji možni meri izločiti. Večina je na polovici med ˝da, v polni meri˝ in ˝da, a lahko še napredujemo˝ - 1,50. 
 
 
2.1.2.10. izvajamo ukrepe za zmanjšanje količine odpadne hrane 
 
 
Pri tej točki je opazna močna polarizacija, verjetno gre za razliko med gostinci in nastanitveniki. 15 anketiranih se 
zelo posveča ukrepom za zmanjševanje količine odpadne hrane, preostalih 5 se s tem ne obremenjuje. Večinsko 
pa se nagibajo k ˝da, a lahko še napredujemo˝ - 2,15. 

 
 
2.1.2.11. uporabljamo okolju prijazne izdelke (ekološka čistila, izdelki za ponovno uporabo, izdelki iz 
nebeljenega blaga ...) 
 
 
Čeprav je pri uporabi okolju prijaznih izdelkov večinsko mnenje enako kot pri prejšnji točki ˝da, a lahko še 
napredujemo˝ - 2,15, pa so odgovori precej bolj razpršeni. Da ne razmišljajo o tem oziroma se jim ne zdi 
pomembno menita za vsako možnost po 2 anketiranca. 3 šele razmišljajo  o tem, še 3 pa mislijo, da lahko storijo 
še več. Polovica meni, da je izkoristila vse možnosti pri uporabi okolju prijaznih izdelkov. 
 
 
2.1.2.12. goste spodbujamo k varčevanju z energijo in vodo ter zmanjšanju količine in ločevanju 
odpadkov (z informiranjem in ozaveščanjem) 
 
 
Kar 8 anketirancev o spodbujanju gostov k varčevanju ali ne razmišlja ali pa sem jim sploh ne zdi pomembno za 
njihovo dejavnost. 2 o tem šele razmišljata, 2 menita, da bi se dalo storiti še več, 8 pa jih meni, da storijo dovolj 
za osveščanje gostov. Večinsko mnenje je ˝ne, vendar razmišljamo o tem˝ - 2,80. 

 
 
2.1.2.13. goste spodbujamo k uporabi trajnostnih oblik transporta za prihod v destinacijo in gibanje po 
njej (prihod z vlakom ali avtobusom, kolesarjenje, pešačenje ...) 
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Polovici anketiranih 10 se to ne zdi relevantno za njihovo dejavnost, 3 o tem ne razmišljajo, 1 šele pričenja 
razmišljati v tej smeri. Samo 6 anketirancev je aktivnih pri spodbujanju trajnostnih oblik transporta med svojimi 
gosti. Večinsko mnenje je ˝ne, o tem ne razmišljamo˝ - 3,65. 

 
 
2.1.2.14. imamo oblikovano strategijo, akcijski načrt ali politiko za uvajanje trajnostnih praks 
 
 
8 anketirancem se strategija, akcijski načrt ali politika za uvajanje trajnostnih praks sploh ne zdita pomembna za 
njihovo dejavnost, 4 šele razmišljajo o tem, 1 meni da bi lahko napravil še več, 7 pa so to izvedli v polni meri. 
Povprečno mnenje je ˝ne, vendar razmišljamo o tem˝ - 3,05. 

 
 
2.1.2.15. redno spremljamo, objavljamo in komuniciramo dosežke na področju trajnostnih praks 
 
 
9 anketirancem se komuniciranje v zvezi s trajnostnimi praksami ne zdi pomembno za njihovo dejavnost. 5 jih 
šele razmišlja v tej smeri. Preostalih pa je premalo za dvig povprečnega mnenja iz ˝ne, vendar razmišljamo o 
tem˝ - 3,45. 
 
 
2.1.2.16. imamo jasno oblikovan pravilnik napredovanja, plačne politike in disciplinskih postopkov za 
zaposlene 
 
 
13 anketiranih takšen pravilnik uporablja, oziroma so mnenja, da ga je mogoče še izpopolniti. Vseh preostalih 7 
je prepričanih, da pravilnik nima vpliva na njihovo dejavnost. Večinsko mnenje ˝ne, vendar razmišljamo o tem˝ - 
2,60, ne izkazuje takšne polarizacije v razmišljanju. 

 
 
2.1.2.17. zaposlene redno izobražujemo 
 
 
4 anketirance izobraževanje zaposlenih ne zanima, 1 še razmišlja o tem, preostalih 15 pa temu posvečajo veliko 
pozornost. Večinsko mnenje je zato ˝da, a lahko še napredujemo˝ - 2,10. 
 
 
2.1.2.18. goste spodbujamo k pitju vode iz pipe 
 
 
Za 5 anketirancev spodbujanje obiskovalcev k pitju vode iz pipe ni relevantno za njihovo dejavnost (ker to 
negativno vpliva na prihodke – mnenje 1 gostinca). Preostalih 15 o tem razmišlja ali pa aktivno deluje v smeri 
spodbujanja. Večinsko mnenje je zato ˝da, a lahko še napredujemo˝ - 2,40. 
 
 
2.1.2.19. smo seznanjeni z možnostjo prejemanja spodbud za pridobljen ekološki oz. trajnostni certifikat 
(povračilo stroškov s strani MGRT, vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma ...) 
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5 anketirancev v seznanitvi z možnostmi prejemanja spodbud za pridobivanje trajnostnih znakov ne vidi koristi 
za svojo dejavnost. 1 to ne zanima. 10 jih je s tem seznanjeno, 2 bi želela vedeti več, 1 pa o tem šele razmišlja. 
Večinsko mnenje je zato ˝da, a lahko še napredujemo˝ - 2,35. 
 
 
2.1.2.20. aktivno sodelujemo z lokalno turistično organizacijo (informiranje, vključevanje v aktivnosti, 
izobraževanja, članstvo v odborih ...) 
 
 
Samo 1 anketiranec o sodelovanju z lokalno turistično organizacijo ne razmišlja, 2 že razmišljata, preostalih 17 pa 
je aktivnih. Večinsko mnenje je ˝da, a lahko še napredujemo˝ - 1,50. 
 
 
2.1.2.21. izvajamo ukrepe za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti ter varstvo in ohranjanje 
krajine 
 
 
5 anketirancev meni, da ohranjanje biotske raznovrstnosti ne vpliva na njihov dejavnost, 1 razmišlja v smeri 
izvajanja ukrepov za spodbujanje, preostalih 14 je na tem področju že aktivnih. Večinsko mnenje je ˝da, a lahko 
še napredujemo˝ - 2,35. 
 
 
2.1.2.22. podpiramo lokalno skupnost oziroma lokalne znamenitosti (z donacijami, sponzorstvom, 
prostovoljnim delom ...) 
 
 
Samo 1 anketiranec v podpiranju lokalne skupnosti ne vidi povezave s svojo dejavnostjo, 1 šele razmišlja o tem, 
preostalih 18 pa je aktivno vpetih v lokalno okolje. Večinsko mnenje je skoraj ˝da, v polni meri˝ - 1,50. 
 
 
2.1.2.23. dajemo v čim večji meri prednost lokalnim pridelovalcem in proizvajalcem 
 
 
Samo 2 anketiranca ne vidita relevantne povezave s svojo dejavnostjo, preostalih 18 prednost daje lokalnim 
dobaviteljem in storitvam. Večinsko mnenje je tudi tu skoraj ˝da, v polni meri˝ - 1,50. 
 
 
2.1.2.24. se zavedamo potencialnih posledic podnebnih sprememb za turizem v naši destinaciji 
 
 
Za 2 anketiranca posledice podnebnih sprememb niso relevantne, ker ne vplivajo na njihovo dejavnost. 1 
razmišlja o tem. Preostali se posledic zavedajo. Večinsko mnenje je ˝da, a lahko še napredujemo˝ - 1,70. 
 
 
2.1.3. Sklop 3: Dodatne informacije o trajnostnih praksah 
2.1.3.1. Vprašanje 1: Naštejte ukrepe, ki ste jih uvedli za zmanjšanje rabe energije 
 
 
Praktično vsi anketiranci uporabljajo LED svetila in senzorje. Uporabljajo varčne aparate in poudarjajo 
njihovo ekonomično rabo. Za ogrevanje se uporabljajo bio masa, solarne plošče in toplotne črpalke. 
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Stavbe so izolirane, okna so energijsko varčna. Navajajo še fotovoltaiko za pridobivanje električne 
energije in pametna stikala za varčevanje z elektriko. 
 
 

1 izolacija, varčni stroji, varčne žarnice 

2 led luči 

3 led luči, ekonomična raba hladilnih naprav 

4 led luči, senzor luči 

5 led luči, senzor luči 

6 led luči, senzor luči 

7 led luči, senzor luči 

8 led luči, senzor luči 

9 led luči, senzor luči, bio sekanci za kurjavo 

10 led luči, senzor luči, ekonomične izrabe aparatov, menjava oken, vrat 

11 

led luči, senzor luči, foto celice, solarne plošče, bio masa ogrevanje, debela 
fasada in okna 

12 led luči, senzor luči, klima 

13 led luči, senzor luči, kurjava na sekance, sončne celice 

14 led luči, senzor luči, sončna elektrarna 

15 led luči, senzor luči, sončne celice, drva. 

16 led luči, senzor luči, toplomer v boilerju 

17 led luči, senzor luči, varčni aparati 

18 

led luči, vodna vrtina, toplotna črpalka, samodejni izklop gretja/ohlajanja ob 
odprtih oknih, samodejni izklop elektrike, ko gost zapusti sobo 

19 sončni kolektorji 

 
 

2.1.3.2. Vprašanje 2: Naštejte ukrepe, ki ste jih uvedli za zmanjšanje rabe vode 
 
 
Veliko anketirancev že uporablja senzorje za odpiranje in zapiranje vode, s čimer nadzorujejo pretok in 
porabo vode. Na straniščih imajo varčne kotličke in uravnavajo pretok vode v kopalnicah (priprti 
ventili). 
 
 

1 dvojna tipka – WC kotliček, manjši pretok vode - pipe/prhe 

2 čiščenje uporabljene vode 

3 deževnica 

4 kotlički, zategnjeni ventili za počasnejši tok vode, deževnica 

5 recikliranje vode za zalivanje 

6 senzor za vodo 

7 senzor za vodo 

8 senzor za vodo 

9 senzor za vodo, deževnica 
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10 Senzor za vodo, možna stopalka za vodo 

11 senzor za vodo, zmanjšana poraba vode, prilagojen kotliček, ventili na pipah 

12 ugašanje vode 

 
 
2.1.3.3. Vprašanje 3: Naštejte ukrepe, ki ste jih uvedli za zmanjšanje količine plastičnih odpadkov 
 
 
Predvsem so anketiranci pazljivi pri embalaži. Nabavljajo velika pakiranja, da je čim manj drobnih. 
Ponovno na pomenu pridobiva povratna embalaža in papir. Zavedajo se problema plastičnih slamic in 
pribora, zato jih nadomeščajo s papirnatimi in lesom. 
 
 

1 lastna embalaža 

2 lastna embalaža 

3 lastna embalaža 

4 lastna embalaža ne plastična 

5 lesene palčke, uporaba keramične posode, stekleni kozarci 

6 ločeno zbiranje, povratna embalaža, čim manj plastične embalaže 

7 

ni pribora za enkratno uporabo (razen kava za sabo), kupovanje v večjih 
embalažah (čim manj majhnih pakiranj), kozmetika v papirnati embalaži 

8 papirnata embalaža 

9 papirnate slamice, lesene žličke 

10 povratna embalaža, lesene žličke, papirnate slamice 

11 prenehanje nabave plastične embalaže 

12 sokovi, med, marmelade v neplastični embalaži 

13 steklenice, povratna embalaža 

 
 
2.1.3.4. Vprašanje 4: Naštejte ukrepe, ki ste jih uvedli za zmanjšanje količine odpadne hrane 
 
 

1 bio tera 

2 bio tera 

3 dobra organiziranost 

4 dobra organiziranost oziroma sledenje porabi hrane 

5 dobra organiziranost porabe 

6 domače pridelana hrana, ki se porabi sproti 

7 kompostiranje 

8 nabava predpripravljenih surovin 

9 načrtovanje obrokov 

10 ne kupujemo plastike 

11 opozarjanje gostov naj si raje večkrat naloži 

12 preoblikovanje jedi 
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13 sprotna priprava hrane 

14 sprotna priprava, a la cart 

 
 
2.1.3.5. Vprašanje 5: Pojasnite, kje objavljate dosežke na področju uvajanja trajnostnih praks 
 
 

1 na spletu 

2 Ig, fb, spletna stran 

3 na lastni oglasni deski 

4 v Planinskem vestniku 

5 v praksi 

 
 
2.1.3.6. Vprašanje 6: V katere izobraževalne programe najpogosteje vključujete zaposlene? 
 
 

1 gastronomske 

2 HACCP, delavnice za kuhinjo, someljeje 

3 HACCP, strokovni seminarji planinske zveze 

4 

HACCP, varnost pri delu, zdravstvena navodila, izobraževanje pri zunanjih 
institucijah (kuhanje, slaščičarstvo) 

5 kava 

6 kava 

7 kava 

8 kava, somiljejski tečaj, kuhanje, strežba 

9 poklicni tečaji, izobraževanja 

10 praksa 

11 praktični tečaji, obiskovanje panožnih sejmov in delavnic 

12 

predavanja v organizaciji turizma škofja loka predavanja v organizaciji sto 
iskanje informacij na spletu 

13 promocija, rezervacijski sistemi, novosti 

14 tečaji za pijačo in hrano 

 
 
2.1.3.7. Vprašanje 7: Pri katerih aktivnostih lokalne turistične organizacije najpogosteje sodelujete? 
 
 

1 čistimo 

2 čiščenje okolice 

3 delavnice, izobraževanja 

4 delavnice 

5 izobraževanja, delavnice 

6 izobraževanja, delavnice 
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7 izobraževanja, delavnice 

8 izobraževanja, delavnice 

9 izobraževanja, strokovni posveti, ogledi 

10 kmetijstvo 

11 marketing, čistilne akcije 

12 predavanja 

13 predavanja, delavnice 

14 pri kulinaričnih produktih, na prireditvah 

15 promocija destinacije 

16 sodelovanje na prireditvah 

 
 
2.1.3.8. Vprašanje 8: Naštejte ukrepe za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti ter varstvo in 
ohranjanje krajine, pri katerih sodelujete: 
 
 

1 čiščenje 

2 čiščenje okolice 

3 izobraževanje škropljenja rastlin 

4 ne onesnažujemo 

5 ne onesnažujemo 

6 pobiranje smeti, domača pridelava zelenjave 

7 skrb za čebele, naseljevanje žab, posadili domače sadje 

8 spodbujanje obiskovalcev, nameščanje košev za smeti 

9 urejanje okolice 

10 varstvo gorske narave, čistilne akcije 

11 zasaditev vrta z avtohtonimi rastlinami 

 
 
2.1.3.9. Vprašanje 9: Pojasnite, kako podpirate lokalno skupnost oziroma lokalne znamenitosti: 
 
 

1 promocija 

2 promocija 

3 promocija 

4 promocija, sponzorstvo 

5 promocija, sponzorstvo 

6 promocija, sponzorstvo 

7 promocija, sponzorstvo 

8 promocija, sponzorstvo 

9 promocija, sponzorstvo 

10 promocija, sponzorstvo 

11 promocija, sponzorstvo 
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12 s tem da smo usmerjeni k lokalnim proizvajalcem 

13 sodelovanje na večjih dogodkih, na obrtni zbornici 

14 sponzorstvo lokalnih dogodkov 

15 sponzorstvo lokalnih dogodkov 

16 sponzorstvo, pomoč pri organizaciji dogodkov 

17 sponzorstvo, sodelovanje pri različnih projektih z nižjimi cenami 

 
 
2.1.3.10._Vprašanje 10: Navedite, katere so po vašem mnenju potencialne posledice podnebnih 
sprememb za turizem v vaši destinaciji: 
 
 

1 covid19 

2 izginjanje vode, gozdovi 

3 nevihte 

4 poplave 

5 poplave 

6 suša, toča 

7 suša, toča 

8 suša, toča, poplave 

9 suša, voda 

10 toča, veter 

11 varčevanje z vodo, kolesarstvo in zmanjšanje izpuhov 

12 vremenske razmere 

13 vročina 

14 zime brez snega poplave 

15 žled, naravne ovire 

 
 
2.1.4. Sklop 4: Številčne ocene 
2.1.4.1. Vprašanje 1: Kolikšen odstotek energije pridobivate iz obnovljivih virov energije? 
 
 
Iz prejšnjih odgovorov je razvidno, da imajo trije anketiranci fotovoltaične panele za oskrbo z električno 
energijo. Za ogrevanje je razširjena uporaba bio mase in sončnih panelov. 
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2.1.4.2. Vprašanje 2: Kolikšen odstotek blaga, hrane in pijač kupite pri lokalnih proizvajalcih? 
 
 
Večina anketiranih (15) nabavlja v lokalnem okolju, kar je 79 %. 
 
 

 
 
 
2.1.4.2. Vprašanje 2: Kolikšen odstotek storitev za vas opravljajo lokalni ponudniki? 
 
 
Za vse anketirane večino storitev opravljajo lokalni ponudniki. Odstotkov manjših od 50 % ni označil 
nobeden. 
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2.2. Prebivalci 
 
 
Anketo med prebivalstvom smo izvedli po spletu in na terenu po starem mestnem jedru Škofje Loke. Nagovor 
sicer beleži 140 klikov. 

 
 

pričeli z anketo 75 

delno izpolnili anketo 69 

končali anketo 69 

 
 
2.2.1. Sklop 2: Podatki o anketirancih 
2.2.1.1. spol 
 
 

 
 
 
2.2.1.2. starost 
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2.2.1.3. status 
 
 

 
 
 
2.2.2. Sklop 1: Zadovoljstvo s turizmom v destinaciji 
 
 
Ob navedenih trditvah so bili možni odgovori na lestvici od 1 do 5: 
 
1  -  sploh se ne strinjam 
2  -  se ne strinjam 
3  -  niti se strinjam, niti se ne strinjam 
4  -  strinjam se 
5  -  zelo se strinjam 
 
Vse ocene (odgovori 1 - 5) posamezne trditve se seštejejo in delijo s številom odgovorov. Dobljeno 
število je povprečen odgovor (ocena). Višja kot je povprečna ocena, bolj se anketiranci strinjajo s 
trditvijo, nižja kot je ocena, manjše je strinjanje anketirancev s trditvijo. Povprečne ocene se gibljejo 
od 1 do 5, sredina je 3. 
 
 
2.2.2.1. trditev 1: Zadovoljen sem z razvojem turizma v naši destinaciji 
 
 
Povprečna ocena je 3,6. Večina anketirancev (56 %) je izkazala zadovoljstvo z razvojem turizma v 
destinaciji. Nezadovoljnih z razvojem turizma je 23 %. Preostali (21 %) so neodločeni. 

15
18

36

študent, učenec upokojenec zaposlen

status
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2.2.2.2. trditev 2: Zadovoljen sem z delom organizacije, ki skrbi za razvoj turizma v naši destinaciji 
 
 
Povprečna ocena je 3,7. Večina anketirancev (63 %) je izkazala zadovoljstvo z delom organizacij, ki 
skrbijo za razvoj turizma v Škofji Loki. Nezadovoljnih z njihovim delom je 16 %. Preostali (22 %) so 
neodločeni. 
 
 

 
 
 
2.2.2.3. trditev 3: O razvoju turizma v naši destinaciji sem dobro obveščen 
 
 
Povprečna ocena je 3. Zadovoljstvo je razdeljeno na približno enake tretjine: 31 % je zadovoljnih z 
obveščenostjo glede razvoja turizma, 33 % je neodločenih, 34 % pa jih z obveščenostjo ni zadovoljnih. 
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2.2.2.4. trditev 4: Možnost imam sodelovati pri načrtovanju razvoja turizma 
 
 
Povprečna ocena je 1,6. Anketiranci so izrazito prepričani (80 %), da ne morejo sodelovati pri 
načrtovanju turizma. Zgolj 5 % vidi možnosti, kjer lahko sodelujejo. 14 % anketirancev pa se do te 
trditve ni znalo opredeliti. 
 
 

 
 
 
2.2.2.5. trditev 5: Pozitivni učinki turizma v naši destinaciji odtehtajo negativne 
 
 
Povprečna ocena je 4,1. Strinjanje s trditvijo je visokih 73 %. Samo 7 % se jih s trditvijo ne strinja. 20 % 
anketiranih je izbralo sredino: s trditvijo niti se strinjajo niti se ne strinjajo. 
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2.2.2.6. trditev 6: V visoki sezoni je število obiskovalcev naše destinacije previsoko in moteče 
 
 
Povprečna ocena je 1,7. Prebivalcev visoko število turistov večinoma (81 %) ne moti. Za 10 % je to 
moteče. 9 % je neodločenih. 
 
 

 
 
 
2.2.2.7. trditev 7: Zaradi turizma imamo večjo izbiro storitev (trgovina, promet, zdravstvo ...) 
 
 
Povprečna ocena je 2,9. Večina (36 %) vplivu turistov na večanje izbire storitev (trgovina, promet, 
zdravstvo ...) ne daje bistvene teže, 35 % je do te trditve neopredeljenih, 28 % prebivalcev meni, da 
imajo zaradi turistov večjo izbiro storitev. 
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2.2.2.8. trditev 8: Turizem omogoča boljše možnosti za preživljanje prostega časa (prireditve, rekreacija 
...) 
 
 
Povprečna ocena je 3,4. 47 % prebivalcev prepozna vpliv turizma za pozitiven glede možnosti za 
preživljanje prostega časa (prireditve, rekreacija ...). 23 %  glede tega turizmu ne pripisujejo nekega 
vpliva. Preostalih 30 % se ne more odločiti. 
 
 

 
 
 
2.2.2.9. trditev 9: Turizem v naši destinaciji povzroča slabše zdravstvene razmere 
 
 
Povprečna ocena je 1,4. 86 % prebivalcev meni, da turizem v naši destinaciji ne povzroča slabših 
zdravstvenih razmer, 12 % je neopredeljenih, zgolj 2 % prebivalcev menita da turizem v naši destinaciji 
povzroča slabše zdravstvene razmere. 
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2.2.2.10. trditev 10: Zaradi turizma so se povišali moji življenjski stroški 
 
 
Povprečna ocena je 1,6. 80 % prebivalcev meni, da turizem ne zvišuje naših življenjskih stroškov, 16 % 
je neopredeljenih, 4 % prebivalcev menijo, da turizem življenjske stroške zvišuje. 
 
 

 
 
 
2.2.2.11. trditev 11: Zaradi turizma so se povišale cene nepremičnin 
 
 
Povprečna ocena je 2,2. 61 % prebivalcev meni, da se cene nepremičnin niso zvišale zaradi turizma, 30 
% je neopredeljenih, 8 % prebivalcev meni, da cene nepremičnin dviguje tudi turizem. 
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2.2.2.12. trditev 12: Turizem v naši destinaciji povzroča prekomerno onesnaževanje 
 
 
Povprečna ocena je 1,7. 80 % prebivalcev meni, da turizem v naši destinaciji ne povzroča prekomernega 
onesnaževanja. Zgolj 3 % se strinjajo (vendar nobeden zelo), da turizem v naši destinaciji povzroča 
prekomerno onesnaževanje. Preostalih 17 % je neopredeljenih. 
 
 

 
 
 
2.2.2.13. trditev 13: Turizem v naši destinaciji povečuje prometne težave 
 
 
Povprečna ocena je 2,6. 20 % prebivalcev meni, da turizem v naši destinaciji povečuje prometne težave. 
43 % jih meni, da turizem ni krivec za povečan promet. Preostalih 36 % se še noče opredeliti. 
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2.2.2.14. trditev 14: Zaradi turizma se v naši destinaciji počutim manj varno 
 
 
Povprečna ocena je 1,4. Je ena od dveh najnižjih povprečnih ocen v tem sklopu. Z enako oceno je bil 
ocenjen turizem kot razlog za slabšanje zdravstvenih razmer. 88 % prebivalcev se s to trditvijo ne 
strinja, kar 75 % to trditev kategorično zavrača. Strinja se s to trditvijo nihče. Preostalih 12 % se ne zna 
opredeliti. 
 
 

 
 
 
2.2.2.15. trditev 15: Turizem v naši destinaciji v zadostni meri skrbi za ohranitev narave in kulture 
 
 
Povprečna ocena je 3,9. 68 % prebivalcev meni, da turizem skrbi za ohranitev narave in kulture. 5 % jih 
meni, da temu ni tako. Preostalih 26 % se ni opredelilo. 
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2.2.2.16. trditev 16: Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, ima lokalna skupnost koristi 
 
 
Povprečna ocena je 4,5. 88 % prebivalcev meni, da ima lokalna skupnost koristi od turizma in turistov, 
ki nas obiskujejo. Le 2 % menita, da temu ni tako. Preostalih 9 % se ni opredelilo. 
 
 

 
 
 
2.2.2.17. trditev 17: Opažam, da naša destinacija razvija zeleni turizem 
 
 
Povprečna ocena je 3,8. 61 % prebivalcev je opazilo, da naša destinacija razvija zeleni turizem. 7 % tega 
ni zaznalo. 32 % anketiranih prebivalcev se s to trditvijo niti strinja niti ne strinja. 
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2.3. Obiskovalci 
 
 
Anketo med obiskovalci smo izvedli na terenu po starem mestnem jedru Škofje Loke. S pomočjo QR kode so jo 
lahko izpolnili tudi sami. Nagovor sicer beleži 228 klikov. 

 
 

pričeli z anketo 162 

delno izpolnili anketo 120 

končali anketo 106 

 
 
2.3.1. Sklop 4: Podatki o anketirancih 
2.3.1.1. spol 
 
 

 
 
 
2.3.1.2. starost 
 
 

 
 
 
 
 

60%

40%

Spol

moški

ženski
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2.3.1.3. status 
 
 

 
 
 
2.3.2. Sklop 1: Splošna vprašanja o obisku 
2.3.2.1 Vprašanje 1: Iz katere države prihajate? 
 
 

 
 
 

21%

6%

73%

Status

študent, učenec

upokojenec

zaposlen

2 1 2 1 2 8 11 4 6 1 3 1 1

62

1 3 1 1

Iz katere države prihajate?
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2.3.2.2 Vprašanje 2: S kom potujete? 
 
 

 
 
 
2.3.2.3 Vprašanje 3: Kolikokrat ste/boste prespali v naši destinaciji? 
 
 

število obiskovalcev: 111 

število nočitev: 217 

povprečje nočitev na obiskovalca: 1,95   

enodnevni obiskovalci: 70 63% 

 
V destinaciji prevladujejo enodnevni obiskovalci (63 %). Povprečje nočitev na vse obiskovalce je 1,95 
nočitve na obiskovalca. 
 
 
2.3.2.4 Vprašanje 4: Katero obliko prevoza ste/boste najpogosteje uporabljali med bivanjem pri nas? 
 
 

 
 

0 10 20 30 40

s prijatelji

s sorodniki

sam

v paru

z družino

S kom potujete?

69%

13%

1%
11%

3% 3%

Katero obliko prevoza ste/boste 
najpogosteje uporabljali?

avto avtobus hodil bom peš kolo motor vlak
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Večina obiskovalcev do destinacij v največji meri dostopa z avtom. Škofjo Loko obiskuje tudi veliko 
kolesarjev, ki pa jih v anketiranjem težje zajamemo. 
 
 
2.3.2.5 Vprašanje 5: Glavni namen obiska v destinaciji je: 
 
 

 
 
 
Največ obiskovalcev (41%) pride v destinacijo na ogled znamenitosti. Z enakim odstotkom (19%) sledita 
rekreacija ter obisk sorodnikov ali prijateljev. Škofja Loka ni nakupovalni raj (8%) in še manj mesto 
zabave ter kulinarike (2%). Obisk mesta iz poslovnih razlogov (7%) je enak obisku tistih, ki v mestu 
iščejo počitek. 
 
 
2.3.2.6 Vprašanje 6: Ali poznate slovensko znamko za trajnost v turizmu Slovenia Green? 
 
 

 
 
 

22%

78%

Ali poznate slovensko znamko za trajnost 
v turizmu Slovenia Green?

da

ne
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2.3.3. Sklop 2: Ocena izkušnje v destinaciji 
 
 
Ob navedenih vprašanjih so bili možni odgovori na lestvici od 1 do 5: 
 
1  -  zelo nezadovoljen 
2  -  nezadovoljen 
3  -  niti zadovoljen, niti nezadovoljen 
4  -  zadovoljen 
5  -  zelo zadovoljen 
 
 
2.3.3.1 Vprašanje 1: ponudba nastanitev 
 
 

zelo 
nezad 

nezad niti niti zad 
zelo 
zad 

 Skupaj 
dogovorov 

 povprečna 
ocena 

0 3 27 33 34  97 
 

4,01 

0% 3% 28% 34% 35%     
 
 
Večina obiskovalcev (69%) je s ponudbo nastanitev v destinaciji zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih. 
Povprečna ocena je 4,01. 
 
 
2.3.3.2 Vprašanje 2: gostinska ponudba 
 
 

zelo 
nezad 

nezad niti niti zad zelo zad  Skupaj 
dogovorov 

 povprečna 
ocena 

0 3 13 36 53  105 
 

4,32 

0% 3% 12% 34% 50%     
 
 
Večina obiskovalcev (84%) je z gostinsko ponudbo v destinaciji zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih. 
Povprečna ocena je 4,32. 
 
 
2.3.3.3 Vprašanje 3: ponudba za nakupovanja 
 
 

zelo 
nezad 

nezad niti niti zad 
zelo 
zad 

 Skupaj 
dogovorov 

 povprečna 
ocena 

0 4 16 38 44  102 
 

4,20 

0% 4% 16% 37% 43%     
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Večina obiskovalcev (80%) je s ponudbo za nakupovanja v destinaciji zadovoljnih oziroma zelo 
zadovoljnih. Povprečna ocena je 4,20. 
 
 
2.3.3.4 Vprašanje 4: označenost dostopa do in na območju znamenitosti 
 

zelo 
nezad 

nezad niti niti zad zelo zad  Skupaj 
dogovorov 

 povprečna 
ocena 

1 0 10 28 66  105 
 

4,50 

1% 0% 10% 27% 63%     
 
 
Večina obiskovalcev (90%) je z označenostjo dostopa do in na območju znamenitosti v destinaciji 
zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih. Povprečna ocena je 4,50. 
 
 
2.3.3.5 Vprašanje 5: možnost potovanja peš ali s kolesom 
 
 

zelo 
nezad 

nezad niti niti zad zelo zad  Skupaj 
dogovorov 

 povprečna 
ocena 

1 2 12 20 71  106 
 

4,49 

1% 2% 11% 19% 67%     
 
 
Večina obiskovalcev (85%) je z možnostmi potovanja peš ali s kolesom v destinaciji zadovoljnih oziroma 
zelo zadovoljnih. Povprečna ocena je 4,49. 
 
 
2.3.3.6 Vprašanje 6: javni prevoz 
 
 

zelo 
nezad 

nezad niti niti zad 
zelo 
zad 

 Skupaj 
dogovorov 

 povprečna 
ocena 

0 2 15 26 56  99 
 

4,37 

0% 2% 15% 26% 57%     
 
 
Večina obiskovalcev (89%) je z javnim prevozom zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih. Povprečna 
ocena je 4,37. 
 
 
2.3.3.7 Vprašanje 7: urejenost okolice 
 
 

zelo 
nezad 

nezad niti niti zad zelo zad  Skupaj 
dogovorov 

 povprečna 
ocena 
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0 2 14 33 56  105 
 

4,36 

0% 2% 13% 31% 53%     
 
 
Večina obiskovalcev (90%) je z urejenostjo okolice v destinaciji zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih. 
Povprečna ocena je 4,36. 
 
 
2.3.3.8 Vprašanje 8: skrb za zdravje 
 
 

zelo 
nezad 

nezad niti niti zad zelo zad  Skupaj 
dogovorov 

 povprečna 
ocena 

0 3 12 25 55  95 
 

4,39 

0% 3% 13% 26% 58%     
 
 
Večina obiskovalcev (90%) je s skrbjo za zdravje zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih. Povprečna ocena 
je 4,39. 
 
 
2.3.3.9 Vprašanje 9: priložnosti za pohodništvo in kolesarjenje 
 
 

zelo 
nezad 

nezad niti niti zad zelo zad  Skupaj 
dogovorov 

 povprečna 
ocena 

0 1 5 22 77  105 
 

4,67 

0% 1% 5% 21% 73%     
 
 
Večina obiskovalcev (97%) je s priložnostmi za pohodništvo in kolesarjenje v destinaciji zadovoljnih 
oziroma zelo zadovoljnih. Povprečna ocena je 4,67. 
 
 
2.3.3.10Vprašanje 10: ponudba kulturnih vsebin (muzeji, galerije, prireditve ...) 
 
 

zelo 
nezad 

nezad niti niti zad zelo zad  Skupaj 
dogovorov 

 povprečna 
ocena 

0 0 11 21 73  105 
 

4,59 

0% 0% 10% 20% 70%     
 
 
Večina obiskovalcev (93%) je s ponudbo kulturnih vsebin (muzeji, galerije, prireditve ...) v destinaciji 
zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih. Povprečna ocena je 4,59. 
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2.3.3.11Vprašanje 11: prijaznost in gostoljubnost domačinov 
 
 

zelo 
nezad 

nezad niti niti zad zelo zad  Skupaj 
dogovorov 

 povprečna 
ocena 

0 0 4 17 84  105 
 

4,76 

0% 0% 4% 16% 80%     
 
 
Večina obiskovalcev (89%) je s prijaznostjo in gostoljubnostjo domačinov v destinaciji zadovoljnih 
oziroma zelo zadovoljnih. Povprečna ocena je 4,76. 
 
 
2.3.3.12Vprašanje 12: občutek varnosti 
 
 

zelo 
nezad 

nezad niti niti zad zelo zad  Skupaj 
dogovorov 

 povprečna 
ocena 

0 1 8 19 75  103 
 

4,63 

0% 1% 8% 18% 73%     
 
 
Večina obiskovalcev (95%) je z občutkom varnosti v destinaciji zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih. 
Povprečna ocena je 4,63. 
 
 
2.3.3.13Vprašanje 13: "vrednost za denar" 
 
 

zelo 
nezad 

nezad niti niti zad zelo zad  Skupaj 
dogovorov 

 povprečna 
ocena 

0 1 20 54 30  105  4,08 

0% 1% 19% 51% 29%     
 
 
Večina obiskovalcev (85%) je zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih z razmerjem "vrednost za denar". 
Povprečna ocena je 4,08. 
 
 
2.3.4. Sklop 3: Prepoznavanje trajnostnih prizadevanj destinacije 
 
 
Ob navedenih trditvah so bili možni odgovori na lestvici od 1 do 5: 
 
1  -  zelo nezadovoljen 
2  -  nezadovoljen 
3  -  niti zadovoljen, niti nezadovoljen 
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4  -  zadovoljen 
5  -  zelo zadovoljen 
 
 
2.3.4.1 Trditev 1: V destinaciji je za obiskovalce na voljo dovolj informacij o lokalni gastronomski 
ponudbi in lokalnih proizvodih 
 
 

zelo 
nezad 

nezad niti niti zad 
zelo 
zad  

Skupaj 
dogovorov  

povprečna 
ocena 

0 2 12 28 66  
108 

 
4,46 

0% 2% 11% 26% 61%     
 
 
Večina obiskovalcev (87%) se s trditvijo strinja. V destinaciji je za obiskovalce na voljo dovolj informacij 
o lokalni gastronomski ponudbi in lokalnih proizvodih. Povprečna ocena je 4,46. 
 
 
2.3.4.2 Trditev 2: V destinaciji brez skrbi pijem vodo iz pipe 
 
 

zelo 
nezad 

nezad niti niti zad 
zelo 
zad  

Skupaj 
dogovorov  

povprečna 
ocena 

0 1 15 8 84  
108 

 
4,62 

0% 1% 14% 7% 78%     
 
 
Večina obiskovalcev (85%) se s trditvijo strinja. V destinaciji brez skrbi pijejo vodo iz pipe. Povprečna 
ocena je 4,62. 
 
 
2.3.4.3 Trditev 3: V destinaciji je na voljo dovolj mest za ločevanje odpadkov 
 
 

zelo 
nezad 

nezad niti niti zad 
zelo 
zad  

Skupaj 
dogovorov  

povprečna 
ocena 

0 8 21 21 58  
108   4,19 

0% 7% 19% 19% 54%     
 
 
Večina obiskovalcev (73%) se s trditvijo strinja. V destinaciji je na voljo dovolj mest za ločevanje 
odpadkov. Povprečna ocena je 4,19. 
 
 
2.3.4.4 Trditev 4: V destinaciji je na voljo dovolj informacij o varčevanju z energijo in z vodo 
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zelo 
nezad 

nezad niti niti zad 
zelo 
zad  

Skupaj 
dogovorov  

povprečna 
ocena 

26 16 46 13 7  
108   2,62 

24% 15% 43% 12% 6%     
 
 
Večina obiskovalcev (43%) je neopredeljenih. V destinaciji je na voljo nekaj informacij o varčevanju z 
energijo in vodo, vendar še ne zadosti. Povprečna ocena je 2,62. 
 
 
2.3.4.5 Trditev 5: Destinacija spodbuja obiskovalce, da uporabljajo trajnostne oblike transporta (kolo, 
pešačenje, vlak, avtobus ...) 
 
 

zelo 
nezad 

nezad niti niti zad 
zelo 
zad  

Skupaj 
dogovorov  

povprečna 
ocena 

27 8 40 20 13  
108   2,85 

25% 7% 37% 19% 12%     
 
 
Večina obiskovalcev (37%) je neopredeljenih. V destinaciji je na voljo nekaj informacij, ki spodbuja 
obiskovalce, da uporabljajo trajnostne oblike transporta (kolo, pešačenje, vlak, avtobus ...), vendar še 
ne zadosti. Povprečna ocena je 2,85. 
 
 
2.3.4.6 Trditev 6: V destinaciji je na voljo dovolj informacij o skrbi za zdravje in dostopu do zdravstvene 
oskrbe 
 
 

zelo 
nezad 

nezad niti niti zad 
zelo 
zad  

Skupaj 
dogovorov  

povprečna 
ocena 

23 12 51 11 11  
108   2,77 

21% 11% 47% 10% 10%     
 
 
Večina obiskovalcev (47%) je neopredeljenih. V destinaciji je na voljo nekaj informacij o skrbi za zdravje 
in dostopu do zdravstvene oskrbe, vendar prevladuje mnenje, da ne zadosti. Povprečna ocena je 2,77. 
 
 
2.3.4.7 Trditev 7: V destinaciji je na voljo dovolj informacij o tem, kako se obnašati odgovorno (ob 
obisku znamenitosti, na prireditvah ...) 
 
 

zelo 
nezad 

nezad niti niti zad 
zelo 
zad  

Skupaj 
dogovorov  

povprečna 
ocena 

23 11 43 17 14  
108   2,89 
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21% 10% 40% 16% 13%     
 
 
Večina obiskovalcev (40%) je neopredeljenih. V destinaciji je na voljo nekaj informacij, ki spodbujajo 
odgovorno ravnanje (ob obisku znamenitosti, na prireditvah ...), vendar še ne zadosti. Povprečna ocena 
je 2,89. 
 
 
2.3.4.8 Vprašanje 8: Kaj bi po vašem mnenju destinacija še lahko naredila za bolj zeleno turistično 
ponudbo?  
 
 
Obiskovalci so opazili nekaj pomanjkljivosti: 

• Clean watter (Sora) 

• Nečista Sora, drago sadje 

• Nečista struga Sore 

• Nečista struga Sora 

• Ni E-scooters 

• In general whole Slowenia: more bins, organic food offers 

• Less paper 

• Nerow roads 

• Popravilo stranskih cest 

• Popravilo stranskih cest in kolesarskih poti 

• Posaditi več dreves 

• Potrebno bi bilo urediti parkirišča 

• Smetnjaki za ločevanje 

• Več košev za ločevanje 

• Več košev za smeti, označena pot do zdravstvenega doma oziroma intervencijska številka, 
označeno če je voda pitna ali ne oziroma ali je primerna za kopa je ali ne 

• Urejenost okolice železniške postaje in parkirišč 

• Večja promocija kolesarjenja, hoje, brez odpadkov 

• Pri vprašanjih od 4 – 7: nikjer ni nobenega znaka/napisa 

• Znakov vem da ravno ne more biti, a če bi tujec potreboval zdravstveni dom, bi moral nekoga 
vprašati, za kar lahko ne bi bilo časa. 

 
 
2.3.5. Sklop 5: Podatki o potrošnji (opcijsko) 
2.3.3.1 Vprašanje 1: Koliko denarja ste/boste v času obiska porabili za posamezne skupine storitev? 
 
 
Na vprašanje o porabi med celotnim bivanjem na destinaciji je odgovarjalo 11 obiskovalcev. Ker so 
nekateri potovali tudi v paru ali skupini, so navedeni zneski razdeljeni med skupaj 21 obiskovalcev, ki 
so jih zastopali. 
Največji strošek večdnevnim gostom predstavlja nastanitev, sledi hrana in pijača v približno enakem 
znesku za restavracije ali za trgovine. Visok znesek za igre na srečo je posledica premajhnega vzorca. 
Povprečna potrošnja na obiskovalca skupaj je 223 evrov. Največji posamezni skupni znesek pa 679 evra. 
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poraba v celotnem času bivanja       

poraba v 
evrih 

nastanitev 
(z obroki, 

če so 
vključeni) 

ali 
potovalni 

pake 

hrana 
in 

pijača v 
lokalih 

in 
restavr
acijah 

hrana in 
pijača v 

trgovinah 

parkirnine vozovnice 
za prevoz 

po 
destinaciji 
(avtobus, 

vlak, 
sedežnica 
...), najem 

kolesa, 
taksi 

drugi 
nakupi 

(spominki, 
oblačila, 

obutev ...) 

igre na 
srečo 
(obisk 

igralnic, 
kazinov, 
stavnic) 

kultura in 
razvedrilo 
(vstopnine 

za 
prireditve, 
koncerte, 
muzeje, 
galerije, 

znamenito
sti) 

MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 

MAX 300 200 350 20 20 50 500 50 

povprečje 60 33 32 3 4 9 24 11 

poraba v celotnem času bivanja       

poraba v 
evrih 

šport in 
rekreacija 
(vstopnine

, najem 
igrišč, 

wellness 
...) 

organizi
rani 
izleti 

plačilo za 
udeležbo 

na 
sestanku, 
konferen

ci 

zdravstven
e storitve 

(fizioterapi
ja, 

zobozdrav
nik, okulist 

...) 

izobražev
alne 

storitve 
(tečaj ...) 

osebne 
storitve 
(frizerski 

salon, 
kozmetični 

salon, 
masaža ...) 

drugo skupaj 

MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 

MAX 109 209 20 50 20 100 60 679 

povprečje 10 12 1 3 1 13 7 223 

 
 
Na vprašanje o porabi enodnevnih obiskovalcev na destinaciji je odgovarjalo 68 obiskovalcev. Ker so 
nekateri potovali tudi v paru ali skupini, so navedeni zneski razdeljeni med skupaj 96 obiskovalcev. 
Največji strošek enodnevnim gostom predstavlja hrana in pijača v restavracijah, sledi hrana in pijača  v 
trgovinah. 
Povprečna potrošnja na dnevnega obiskovalca skupaj je 57 evrov. Največji posamezni skupni znesek 
pa 370 evrov. 
 
 

poraba enodnevnih obiskovalcev 

poraba v 
evrih 

nastanitev 
(z obroki, 

če so 
vključeni) 

ali 
potovalni 

pake 

hrana in 
pijača v 
lokalih in 

restavracijah 

hrana in 
pijača v 

trgovinah 
parkirnine 

vozovnice 
za prevoz 

po 
destinaciji 
(avtobus, 

vlak, 
sedežnica 
...), najem 

drugi 
nakupi 

(spominki, 
oblačila, 

obutev ...) 

igre na 
srečo 
(obisk 

igralnic, 
kazinov, 
stavnic) 

kultura in 
razvedrilo 

(vstopnine za 
prireditve, 
koncerte, 
muzeje, 
galerije, 

znamenitosti) 
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kolesa, 
taksi 

MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 

MAX 100 100 150 10 20 200 0 20 

povprečje 5 16 12 1 0 8 0 0 

poraba enodnevnih obiskovalcev 

poraba v 
evrih 

šport in 
rekreacija 

(vstopnine, 
najem 
igrišč, 

wellness 
...) 

organizirani 
izleti 

plačilo za 
udeležbo 

na 
sestanku, 

konferenci 

zdravstvene 
storitve 

(fizioterapija, 
zobozdravnik, 

okulist ...) 

izobraževalne 
storitve 
(tečaj ...) 

osebne 
storitve 
(frizerski 

salon, 
kozmetični 

salon, 
masaža ...) 

drugo skupaj 

MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 

MAX 100 0 0 50 0 0 70 370 

povprečje 1 0 0 1 0 0 13 57 
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3.1. Priloga 1: anketa za 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 ...): ________________________ 
□ 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 obnovljive vire energije (solarne plošče, biomasa, vetrne turbine 

...). 
     

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 ...).  
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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 ...). 

     

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 
dajemo v čim večji meri prednost lokalnim pridelovalcem in 
proizvajalcem.  

     

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

     

 
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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3. Dodatne informacije o trajnostnih praksah 
 
3.1 Naštejte ukrepe, ki ste jih uvedli za zmanjšanje rabe 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) 
_______________________ 
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4. Številčne ocene  
 
4.1 Kolikšen odstotek energije pridobivate iz obnovljivih virov energije? 
 
□ 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) 
 
 

Anketo dostavite v TIC mesto Mestni trg 42 ali se za prevzem dogovorite po telefonu 030 650 
377. 
Anketo lahko kadarkoli izpolnite na povezavi https://www.1ka.si/344624 ali preko QR kode 
tukaj: 
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3.2. Priloga 2: anketa za prebivalstvo 

Prosimo, vzemite si nekaj minut časa in nam pomagajte izboljšati kakovost trajnostnega poslovanja in 

razvoja naše destinacije. Vsi odgovori so zaupni. Hvala za sodelovanje. 

 
1. Zadovoljstvo s turizmom v destinaciji 
 

Označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami, pri čemer je 

 
1 = sploh se ne strinjam 
2 = ne strinjam se 
3 = niti se strinjam, niti se ne strinjam 
4 = strinjam se 
5 = zelo se strinjam. 
 

  1 2 3 4 5 

1.1 Zadovoljen sem z razvojem turizma v naši destinaciji.      

1.2 Zadovoljen sem z delom organizacije, ki skrbi za razvoj turizma v naši 
destinaciji. 

     

1.3 O razvoju turizma v naši destinaciji sem dobro obveščen.      

1.4 Možnost imam sodelovati pri načrtovanju razvoja turizma.      

1.5 Pozitivni učinki turizma v naši destinaciji odtehtajo negativne.      

1.6 V visoki sezoni je število obiskovalcev naše destinacije previsoko in 

moteče. 

     

1.7 Zaradi turizma imamo večjo izbiro storitev (trgovina, promet, 

zdravstvo ...). 

     

1.8 Turizem omogoča boljše možnosti za preživljanje prostega časa 
(prireditve, rekreacija ...).  

     

1.9 Turizem v naši destinaciji povzroča slabše zdravstvene razmere.      

1.10 Zaradi turizma so se povišali moji življenjski stroški.       

1.11 Zaradi turizma so se povišale cene nepremičnin.      

1.12 Turizem v naši destinaciji povzroča prekomerno onesnaževanje.      

1.13 Turizem v naši destinaciji povečuje prometne težave.      

1.14 Zaradi turizma se v naši destinaciji počutim manj varno.      

1.15 Turizem v naši destinaciji v zadostni meri skrbi za ohranitev narave in 
kulture. 

     

1.16 Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, ima lokalna skupnost 
koristi. 

     

1.17 Opažam, da naša destinacija razvija zeleni turizem.       

 

2. Podatki o anketirancu 
 
2.1 Spol 
 
□ moški 
□ ženski 
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2.2 Starost 
 
□ do 24 let 
□ 25 - 44 let 
□ 45 - 64 let 
□ 65 let ali več 
 
2.3 Status 
 
□ zaposlen 
□ študent, učenec 
□ upokojenec 
□ drugo: 
 
2.4 Ali vam oz. komu od vaših družinskih članov turistična dejavnost predstavlja neposredni vir 
dohodkov (zaposlitev, študentsko delo, dodatni zaslužek z oddajanjem sob, prodajo domačih 
izdelkov ...) ? 
 
□ da 
□ ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anketo dostavite v TIC mesto Mestni trg 42 ali se za prevzem dogovorite po telefonu 030 650 
377. 
Anketo lahko kadarkoli izpolnite na povezavi https://www.1ka.si/344623 ali preko QR kode 
tukaj: 
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3.3. Priloga 3: anketa za obiskovalce (slovenska verzija s potrošnjo) 

Prosimo, vzemite si nekaj minut časa in nam pomagajte izboljšati vašo izkušnjo naše destinacije. 
Hvala za sodelovanje. 
 
Datum obiska destinacije: _______________________ 
 

1. Splošna vprašanja o obisku 
 
1.1 Iz katere države prihajate? _______________________ 
 
1.2 S kom potujete? 
 
□ sam 
□ v paru 
□ z družino 
□ s sorodniki 
□ s prijatelji 
□ s sodelavci oz. s poslovnimi partnerji 
  
1.3 Kolikokrat ste/boste prespali v naši destinaciji? _______________________ 
 
1.4 Katero obliko prevoza ste/boste najpogosteje uporabljali med bivanjem pri nas (možen je en 
odgovor)? 
 

□ avto 
□ avtobus 
□ vlak 
□ kolo 
□ hodil bom peš 
□ drugo: _______________________ 
 
1.5 Glavni namen obiska v destinaciji je (možen je en odgovor): 
 

□ počitek 
□ rekreacija 
□ obisk naravnih in kulturnih znamenitosti  
□ obisk sorodnikov ali prijateljev 
□ zabava in kulinarika 
□ poslovni obisk 
□ izobraževanje 
□ zdravstvene storitve 
□ nakupovanje 
□ drugo: 
 
1.6 Ali poznate slovensko znamko za trajnost v turizmu Slovenia Green? 
 □ da 
□ ne 
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2. Ocena izkušnje v destinaciji 
 
Ocenite stopnjo zadovoljstva s ponudbo in značilnostmi naše destinacije z ocenami 1 = zelo 
nezadovoljen, 2 = nezadovoljen, 3 = niti zadovoljen, niti nezadovoljen, 4 = zadovoljen, 5 = zelo 
zadovoljen. 
 

  1 2  3 4  5 

2.1 ponudba nastanitev      

2.2 gostinska ponudba      

2.3 ponudba za nakupovanje      

2.4 označenost dostopa do in na območju znamenitosti      

2.5 možnost potovanja peš ali s kolesom      

2.6 javni prevoz      

2.7 urejenost okolice      

2.8 skrb za zdravje      

2.9 priložnosti za pohodništvo in kolesarjenje      

2.10 ponudba kulturnih vsebin (muzeji, galerije, prireditve ...)      

2.11 prijaznost in gostoljubnost domačinov      

2.12 občutek varnosti      

2.13 "vrednost za denar"      
 

Kadar anketiranec posamezni element oceni z 1 ali 2:  
2.14 Nam lahko natančneje opišete, s čim niste bili zadovoljni? 
 

3. Prepoznavanje trajnostnih prizadevanj destinacije 
 

Označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami, pri čemer je 1 = sploh se ne strinjam, 2 = ne 
strinjam se, 3 = niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 = strinjam se, 5 = zelo se strinjam. 
 

  1 2 3 4 5 

3.1 
V destinaciji je za obiskovalce na voljo dovolj informacij o lokalni 
gastronomski ponudbi in lokalnih proizvodih. 

     

3.2 V destinaciji brez skrbi pijem vodo iz pipe.      

3.3 V destinaciji je na voljo dovolj mest za ločevanje odpadkov.      

3.4 
V destinaciji je na voljo dovolj informacij o varčevanju z energijo in z 
vodo. 

     

3.5 
Destinacija spodbuja obiskovalce, da uporabljajo trajnostne oblike 
transporta (kolo, pešačenje, vlak, avtobus ...). 

     

3.6 
V destinaciji je na voljo dovolj informacij o skrbi za zdravje in 
dostopu do zdravstvene oskrbe. 

     

3.7 
V destinaciji je na voljo dovolj informacij o tem, kako se obnašati 
odgovorno (ob obisku znamenitosti, na prireditvah ...). 

     

 
3.8 Kaj bi po vašem mnenju destinacija še lahko naredila za bolj zeleno turistično ponudbo?  
_______________________ 
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4. Podatki o anketirancu 
 
4.1 Spol 
 
□ moški 
□ ženski 
 
4.2 Starost 
 

□ do 24 let 
□ 25 - 44 let 
□ 45 - 64 let 
□ 65 let ali več 
 
4.3 Status 
 

□ zaposlen 
□ študent, učenec 
□ upokojenec 
□ drugo: 
 

5. Podatki o potrošnji (opcijsko) 
 
5.1 Kako ste pripotovali v destinacijo?  
 

□ v lastni organizaciji (pojdi na 5.3) 

□ v okviru potovalnega paketa (pojdi na 5.2) 

 
5.2 Kaj vključuje potovalni paket? 
 

□ paket vključuje obisk izključno naše destinacije 
□ paket vključuje obisk naše in drugih destinacij 
 
5.3 Za katere osebe boste odgovarjali na vprašanja glede potrošnje? 
 

□ za sebe 
□ za par 
□ za družino (navedite število oseb: _____________) 
□ drugo (navedite število oseb: _____________) 
 
5.4 Za katero časovno enoto boste odgovarjali na vprašanja glede potrošnje? 
 

□ za čas celotnega bivanja 
□ za en dan 
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5.5 Koliko denarja ste/boste v času obiska porabili za posamezne skupine storitev?  
V primeru potovalnega paketa upoštevajte samo dodatne storitve, ki niso vključene v ceno paketa. 
 

  € 

A nastanitev (z obroki, če so vključeni) ali potovalni paket  

B hrana in pijača v lokalih in restavracijah  

C hrana in pijača v trgovinah  

D parkirnine  

E vozovnice za prevoz po destinaciji (avtobus, vlak, sedežnica ...), najem kolesa, taksi  

F drugi nakupi (spominki, oblačila, obutev ...)  

G igre na srečo (obisk igralnic, kazinov, stavnic)  

H kultura in razvedrilo (vstopnine za prireditve, koncerte, muzeje, galerije, znamenitosti)  

I šport in rekreacija (vstopnine, najem igrišč, wellness ...)  

J organizirani izleti  

K plačilo za udeležbo na sestanku, konferenci  

L zdravstvene storitve (fizioterapija, zobozdravnik, okulist ...)  

M izobraževalne storitve (tečaj ...)  

N osebne storitve (frizerski salon, kozmetični salon, masaža ...)  

O drugo  

 
5.6 Kolikšni so po vašem mnenju izdatki za obisk v naši destinaciji? 
 

□ višji od pričakovanih  
□ pričakovani  
□ nižji od pričakovanih 
 
 

Anketo dostavite v TIC mesto Mestni trg 42 ali se za prevzem dogovorite po telefonu 030 650 
377. 
Anketo lahko kadarkoli izpolnite na povezavah https://www.1ka.si/344625 in 
https://www.1ka.si/344628 ali preko QR kod tukaj: 
 
 
 
 
 
 
 

anketa s potrošnjo:       anketa brez potrošnje:       

https://www.1ka.si/344625

