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Občina oziroma destinacija Moravske Toplice se poteguje za pridobitev trajnostnega znaka Slovenia 

Green, s katerim bo izrekla in potrdila, da se zavezuje za trajnostni razvoj občine.  

Z anketnimi vprašalniki je TIC Moravske Toplice preveril in ocenil trenutno stanje in pričakovanja glede 

trajnostnega razvoja turizma, in sicer med tremi deležniki oziroma ciljnimi javnostmi – med prebivalci 

oziroma občani, turisti oziroma obiskovalci ter med predstavniki turističnega gospodarstva.  

Anketne vprašalnike so deležniki izpolnjevali v mesecih avgustu, septembru in oktobru 2018.  

Za občane smo pripravili spletne ankete (s povabilom k izpolnjevanju preko facebooka), ki jo je izpolnilo 

natanko 100 prebivalcev destinacije Moravske Toplice. 

2 največja gostinsko/turistična ponudnika in 6 večjih turističnih ponudnikov namestitev oziroma 

predstavnike gospodarstva smo anketirali neposredno pri njih. 

Medtem ko smo 79 obiskovalcev (od tega je 28 tujih) anketirali neposredno v poslovalnici TIC Moravske 

Toplice.  

Za vsako anketo smo opravili analizo z grafičnim in interpretativnim delom, ki povzema pridobljene 

odgovore.  

Primeri vprašalnikov so priloženi na koncu.  
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ANALIZA ANKETE – PREBIVALCI OZIROMA OBČANI  

 

Anketiranje prebivalcev je potekalo med avgustom in oktobrom 2018 preko spletne ankete. Povezava do online 

ankete je bila objavljena na facebook strani TIC Moravske Toplice. Anketo je izpolnilo natanko 100 občanov 

občine Moravske Toplice.  

 
Splošna analiza ankete – prebivalci  

 

Označite stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami, pri čemer je:  
1 = sploh se ne strinjam,  
2 = ne strinjam se,  
3 = sem neopredeljen/a,  
4 = strinjam se,  
5 = zelo se strinjam.  
(n = 100) 
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1 Podpora razvoju turizma v  destinaciji  

Anketirani prebivalec v večini /74 %) podpira turistični razvoj, 20 % se strinja s trditvijo, medtem ko jih 6 % 

izprašanih ostaja neopredeljenih glede te teme.  

 

 

2 Zadovoljstvo s turizmom  

Skoraj polovica anketiranih prebivalcev (41 %) je z delom turistične organizacije, ki skrbi za razvoj turizma v 

destinaciji neopredeljena, 29 % jih je zadovoljnih z organizacijo, 13 % zelo zadovoljnih, medtem ko je 11 % tistih, 

ki niso zadovoljni oziroma svoje popolno nezadovoljstvo je izrazilo 7 % anketirancev. 

 

0%

6%

20%

74%

1. Podpiram turistični razvoj destinacije 
Moravske Toplice

Ne strinjam se

Sem neopredeljen

Se strinjam

Zelo se strinjam

6%
11%

41%

29%

13%

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

sploh se ne strinjam

 ne strinjam se

sem neopredeljen

strinjam se

zelo se strinjam
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3-4 Vplivi in učinki turizma  

Mnenje o tem, če v destinaciji prevladajo pozitivni učinki turizma, je v večini neopredeljeno, za kar se je opredelilo 

kar 37 % izprašancev. Kmalu za tem se v 34-odstotkih anketirancev prebivalci strinjajo, da med učinki turizma v 

destinaciji prevladujejo pozitivni učinki. 16 % anketiranih pravi, da vseeno pozitivni učinki turizma nadvladajo 

negativne, medtem ko 8 % občanov meni, da turizem škoduje destinaciji in 5  % občanov je prepričanih, da 

turizme zelo škodi destinaciji. 

 

Tudi mnenja o razvoju druge panoge v destinaciji, ki bi nadomestila turistično, so deljena. 34 % občanov še vseeno 

meni, da je turizem bolje razvijati kakor katerokoli drugo panogo, 26 % občanov je glede teme neopredeljenih 

oziroma v 26 % se še vseeno večina zelo strinja, da se mora razvijati prvenstveno turizem. Ne strinja se 10 % 

občanov, ki bi očitno raje razvijali katerokoli drugo dejavnost v destinaciji namesto turizma oziroma 4 % se s to 

trditvijo zelo strinja.  

 

26%

34%

26%

10%
4%

4. Bolje je, da se na naši destinaciji razvija 
turizem, kot kakšna druga panoga

Zelo se strinjam

Strinjam se

Sem neopredeljen

Ne strinjam se

Sploh se ne strinjam

16%

34%37%

8%
5%

3. V naši občini pozitivni učinki turizma 
odtehtajo negativne 

Zelo se strinjam

Se strinjam             34%

Sem neopredeljen

Ne strinjam se

Sploh se ne strinjam
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5-6 Koristi od turizma 

Da ima od turizma in turistov lokalna skupnost koristi, meni 38 % občanov oziroma se z izjavo zelo strinja tudi 

ostalih 24 % anketiranih, medtem ko jih neopredeljenih glede te teme ostaja kar velik procent, tj. 21 %, po drugi 

strani pa se 11 % ne strinja z navedenim oziroma se 6 % s trditvijo sploh ne strinja.  

 

 

Večina občanov se je kar v 30 % izrekla, da kot posamezniki od turizma nimajo koristi, 26 % jih je glede te teme 

neopredeljenih, 21 % se jih ne strinja s tem, da bi od turistov kot posamezniki imeli korist,  medtem ko se jih  

10 % zelo strinja, da od turizma in turistov imajo turist, mnenju se pridružuje tudi občani, ki so to potrdili z zelo 

se strinjam, teh je 13 %.  

 

 

 

24%

38%

21%

11%
6%

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

Zelo se strinjam

Strinjam se

Sem neopredljen

Ne strinjam se

Sploh se ne strinjam

10%

13%

26%
21%

30%

6. Od turizma in turistov, ki nas obiskujejo, 
imam tudi jaz koristi 

Zelo se strinjam

Strinjam se

Sem neopredeljen

Ne strinjam se

Sploh se ne strinjam
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7 Vpliv turizma na kakovost  

Občani se v 39-odstotkih strinjajo v skupni izjavi, da turizem pozitivno vpliva na lokalno identiteto in kulturo ter 

dediščino destinacije. Zanimivost je, da jim kar v 35 % odstotkih sledijo tisti, ki se zelo strinjajo z omenjenim.  

Kar visok odstotek (21 %) anketiranih občanov je glede te teme neopredeljenih, kar je presenetljivo, medtem ko 

se jih 4 % ne strinja s tem oz. 1 % sploh ne strinja s tem, da turizem pozitivno vpliva na dediščino.  

 

8 Vključenost prebivalcev  

Zelo očiten in zgovoren je podatek, da je kar 33 % občanov neopredeljenih glede splošnega zadovoljstva z 

vključenostjo in vplivom na razvoj turizma v destinaciji. Sledi jim 26 % tistih, ki so zadovoljni, zelo zadovoljnih je 

le 7 %, medtem ko je splošne nezadovoljnih 20% občanov oziroma popolnoma nezadovoljnih 14 % občanov, kar 

je precej visok odstotek.  

 

 

35%

39%

21%

4%

1%

7. Turizem pozitivno vpliva na lokalno 
identiteto, kulturo in dediščino naše 

destinacije 

Zelo se strinjam

Strinjam se

Sem neopredeljen

Se ne strinjam

Sploh se ne strinjam

7%

26%

33%

20%

14%

8. Na splošno sem zadovoljen/na z 
vključenostjo in vplivom prebivalcev pri 

načrtovanju in razvoju turizma 

Zelo se strinjam

Strinjam se

Sem neopredeljen

Ne strinjam se

Sploh se ne strinjam



Analiza anketnih vprašalnikov za destinacijo Moravske Toplice – Slovenia Green  

9 
 

9-17 Učinki turizma 

9. Da turizem ohranja naravo se strinja 35 % anketirancev, 15 % se jih strinja s tem, 32 % jih je neopredeljenih v 

zvezi s tem, medtem ko 11 % trdi, da turizem ne skrbi za varstvo narave, ampak ravno obratno, in 7 % se 

popolnoma strinja s tem, da je vloga turizma na naravo obremenilna.  

 

10. Da turizme vpliva na onesnaževanje destinacije meni 25 % anketiranih prebivalcev, 7 % k temu izreka zelo 

pritrdilen odgovor, medtem ko jih 37 % ostaja glede te teme neopredeljenih, 20 % trdi, da turizem ne pomeni 

onesnaževanja destinacije oziroma se jih 31% sploh ne strinjam s trditvijo, da turizem onesnažuje destinacijo.  

 

 

 

15%

35%32%

11%
7%

9. Turizem skrbi za varstvo in ohranitev 
narave v naši destinaciji 

Zelo se strinjam

Strinjam se

Sem neopredeljen

Ne strinjam se

Sploh s ene strinjam

7%

25%

37%

20%

11%

10. Turizem v naši destinaciji povzroča 
onesnaževanje 

Zelo se strinjam

Strinjam se

Sem neopredeljen

Se ne strinjam

Sploh s ene strinjam
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11. Da turizem ugodno vpliva na ekološko zavest, meni 35 % anketirancev, 45 % jih glede te teme ostaja 

neopredeljenih, medtem ko 20 % meni, da turizem nima učinka na ekološko zavest.  

 

12. Da turizem vpliva na prometne težave v destinaciji jih trdi 32 %, 26 % jih ostaja neopredeljenih, medtem ko 

42 % meni, da turizem na povzroča prometnih težav v destinaciji.  

 

 

 

 

 

 

13%

22%

45%

13%

7%

11. Zaradi turizma se krepi in oblikuje 
ekološka zavest lokalnega prebivastva 

Zelo se strinjam .

Strinjam se

Sem neopredeljen

Ne strinjam se

Sploh s ene strinjam

10%

22%

26%

30%

12%

12. Razvoj turizma povečuje prometne težave 
v naši destinaciji  

Zelo se strinjam

Strinjam se

Sem neopredeljen

Ne strinjam se

Sploh se ne strinjam
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13. Da turizem pomeni vpliva na povečanje lokalnega gospodarstva meni skoraj tri četrtine anketiranih, tj. 72 %, 

medtem ko jih neopredeljenih glede teme ostaja 21 %, 7 % pa jih meni, da turizem ne pripomore h lokalnemu 

gospodarstvu.  

 

 

14. Da turizem vpliva na kakovost življenja prebivalcev destinacije, trdi 81 % anketiranih, 10 % jih je 

neopredeljenih, 9 % pa trdi nasprotno, torej da turizem ne prispeva bistveno h kakovosti življenja prebivalcev.  

 

 

 

 

24%

48%

21%

6%

1%

13. Povečanje števila turistov pripomore k 
razvoju lokalnega gospodarstva 

Zelo se strinjam

Strinjam se

Sem neopredljen

Ne strinjam se

Sploh se ne strinjam

58%23%

10%

9%

14. Razvoj turizma v naši destinaciji prispeva 
h kakovosti življenja 

Zelo se strinjam

Strinjam se

Sem neopredeljen

Se ne strinjam

Sploh se ne strinjam
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Vključenost  

15. Da se kot prebivalci čutijo vključene pri načrtovanju trajnostnega turizma meni le 20 % anketiranih, 32 % 

ostaja neopredeljenih, kar 48 % prebivalcev pa se ne čuti vključene v načrtovanje trajnostnega turizma v 

destinaciji,  

 

 

Obveščanje 

16. Glede obveščanja o razvoju turizma jih 38 % izprašanih ostaja neopredeljenih, 34 % meni, da niso dovolj 

obveščeni o tem, medtem ko pa 28 % meni, da so dobro obveščeni. 

 

 

3%

17%

32%

35%

13%

15. Kot občan/ka imam možnost sodelovati 
pri načrtovanju trajnostnega razvoja turizma 

Zelo se strinjam

Strinjam se

Sem neopredeljen

Se ne strinjam

Sploh s ene strinjam

4%

24%

38%

23%

11%

16. O razvoju turizma v naši destinaciji sem 
dobro obveščen/a. 

Zelo se strinjam

Strinjam se

Sem neopredeljen

Ne strinjam se

Sploh se ne strinjam
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Sezonskost  

17. Da jih povečano število turistov v sezoni ne moti, izreka večji del prebivalcev (59%), 30 % ostaja glede te 

teme neopredeljenih, 7 % pa je mnenja, da so je preveč turistov v sezoni za prebivalce motečih.  

 

 

 

POVZETEK  

 

V anketi je sodelovalo 100 občanov oziroma prebivalcev destinacije Moravske Toplice.  

74 % anketirancev podpira turistični razvoj destinacije. 31 % anketiranih je zadovoljnih z delom organizacije, ki 

skrbi za razvoj turizma v destinaciji, medtem ko jih je kar 49 % ostalih glede navedene teme neopredeljenih. 34 

% sodelujočih meni, da pozitivni učinki turizma v občini odtehtajo negativne, kar 37 % vprašanih prav tako ostaja 

glede te teme neopredeljenih. 34 % podpira, da se v destinaciji razvija raje turizem kot kakšna druga panoga. Da 

ima lokalna skupnost koristi od turizma, meni 62 % vprašanih, da pa od turizma imajo samo posamezniki (jaz) 

koristi, je menilo 40 % anketirancev, menijo pa tudi (74 %), da turizem pozitivno vpliva na lokalno identiteto in 

dediščino destinacije. Glede vključenosti in vpliva prebivalcev pri načrtovanju in razvoju turizma jih 33 % ostaja 

neopredeljenih, 33 % se čutijo vključeni, medtem ko si 34 % želi boljše vključenosti pri razvoju turizma v 

destinaciji. Da turizem skrbi za varstvo in ohranitev narave v destinaciji, trdi 50 % anketirancev, medtem ko jih 

32 % meni, da turizem v destinaciji povzroča onesnaževanje. 35 % meni, da turizem doprinese k dvigu ekološke 

zavesti, 32 % pa trdi, da razvoj turizma povečuje prometne težave v destinaciji. 72 % meni, da povečanje števila 

turistov pripomore k razvoju lokalnega gospodarstva, v 58 % pa večina meni, da razvoj turizma prispeva h 

kakovosti življenja domačinov. Nekoliko manj se strinjajo (48%) občani s tem, da imajo možnost sodelovati pri 

načrtovanju trajnostnega turizma, 32 % jih ostaja neopredeljenih glede te teme. Da so o razvoju turizma v 

destinaciji dobro obveščeni, meni 31 % občanov, 43 % jih ostaja glede navedene teme neopredeljenih. Da so v 

visoki sezoni turisti moteči, meni samo 4 % občanov, 30 % jih ostaja neopredeljenih.   

 

 

6%
3%

25%

49%

17%

17. V visoki sezoni je število obiskovalcev 
naše destinacije previsoko in posledično 

moteče 

Zelo se strinjam

Strinjam se

Sem neopredljen

Se ne strinjam

Sploh se ne strinjam
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ANALIZA ANKET – OBISKOVALCI (TURISTI) 

Obiskovalce se je anketiralo v Turistično-informativnem centru Moravske Toplice v obdobju med avgustom in 

oktobrom 2018.  

Med 79 obiskovalci jih je tistih, ki so izpolnili anketo, bilo 28 tujih obiskovalcev (35 %).  

Med 79 anketiranci se je znašlo največ Slovencev (65 %), med tujimi obiskovalci, ki jih je bilo 28 (35 %) 

prevladujejo nemško govoreči gostje (Avstrijci, Nemci idr.).  

 

Obiskovalci destinacije Moravske Toplice večinoma prihajajo Slovenije (prevladuje Osrednjeslovenska in 

Štajerska regija, sledijo tudi ostale regije), kar pomeni, da je izhodiščna točka za obisk destinacije Slovenija (65 

%). Nekateri turisti so prihajali iz drugih destinacij kot so Hrvaška (obala), Madžarska (Budimpešta), Avstrija 

(Graz), Nizozemska, Nemčija …  

Domači obiskovalci (51) – 65 % 

Slovenija  
 

Vinica, Sevnica, Metlika, Črnomelj, Ljubljana, Mozirje, 
Maribor, Ruše, Sežana, Kočevska Reka, Škofja loka, 
Selnica ob Dravi, Ljubljana in okolica, Koper,  
Maribor, Selnica ob Dravi, Maribor, Trebnje, 
Ljubljana, Sežana, Izola, Kranj, Vrhnika, Žalec, 
Ljubljana, Maribor, Ptuj, Ljubljana, Brežice, Celje, 
Ljubljana, Ljubljana, Ljubljana, Ljubljana, Ptuj, Krško, 
Maribor, Ruše, Ljubljana, Koper, Ankaran, Jesenice, 
Sevnica, Metlika, Ljubljana, Bistrica ob Dravi, Škofja 
Loka, Šentjur pri Celju, Kočevska Reka, Planina pri 
Sevnici, Tolmin.  

Tuji obiskovalci (28) – 35 % 

Avstrija  Linz, Dunaj, Graz, Rottenmann, Steyr, Bad Ischl, 
Liezen 

Hrvaška  Zadar 

Madžarska  Budimpešta  

Italija  Trst, Vicenza, Torino  

Češka  Češky Krumlov, Katovice, Brno, Praga  

Nemčija  Nürnberg 

Nizozemska  Utreht 

Francija  Lyon  

 

35%

65%

Obiskovalci destinacije Moravske 
Toplice  

Tuji obiskovalci

Domači obiskovalci
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Oblika prevoza v destinaciji 

Glede transporta v destinaciji vprašani kombinirajo različne oblike prevoza, najpogosteje avtomobil in kolo ali 

avtomobil in pešačenje. Večina, kar v 72 %, se bo po destinaciji vozila z avtom, 42 % anketiranih trdi, da bo 

uporabilo kolo, 14 % vprašanih lokalni transport, 45 % se jih bo po destinaciji premikalo peš.  

 

 

Obisk destinacije 

 

Za 66 % anketiranih turistov, je šlo v času bivanja za prvi obisk destinacije, medtem ko za 33 % ni bil prvi obisk, v  

zadnjih 5 letih je slaba tretjina anketirancev destinacijo Moravske Toplice obiskala že večkrat, povprečje je 2,3 

krat.   

42%

24%

8%

26%

avtomobil

kolo

lokalni transport

peš

67%

33%

Obisk destinacije 

Prvi obisk destinacije

Ni bil prvi obisk destinacije
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Večina obiskovalcev se iz destinacije vrača domov v 77 %, ostali se odpravijo na raziskovanje sosednjih ali 

okoliških destinacij v okolici ali na poti domov.  

 

Glavni motivi prihoda gostov in razlogi vračanja gostov so kombinirani,  kot glavne aktivnosti prevladujejo 

termalna voda in prepuščanje zdravilnim učinkom termomineralne vode v povezavi z ogledom znamenitosti, 

okušanjem tradicionalne prekmurske kulinarike, rekreacijo (kolesarjenje, peš), oddih v naravi, ogled domačih 

obrti oziroma počitnice z najbližjimi, družino.  

 

 

 

 

 

Prenočitev v destinaciji  

Večina obiskovalcev (72 anketiranih) je prespala v destinaciji (92 %), medtem ko jih 6 anketiranih (8%) ni prespalo.  

 

 

 

 

 

 

 

24%

20%

24%

19%

13%

Motivi prihoda gostov 

Termalna voda

Znamenitosti

Kulinarika, lokalna hrana

Rekreacija - kolesarjenje

Drugo - narava, pokrajina

Termalna 
voda  

Znamenitosti Kulinarika 
in lokalna 
hrana  

Kolesarjenje, 
rekreacija 

Drugo – 
narava, 
pokrajina, 
oddih  

70 
anketiranih 

60 
anketiranih 

68 
anketiranih 

55 
anketiranih 

40 
anketiranih 
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Dnevna poraba na osebo/dan  

Anketirani ocenjujejo, da na osebo na dan porabijo v povprečju manj kot 50 evrov na dan 28%, med 50 in 100 

evri bo porabilo 42 % obiskovalcev, medtem ko bo znesek v vrednosti 100-200 evrov na dan porabilo 20 % 

anketiranih turistov. 

 

 

 
 

Večina gostov (80 %) se iz destinacije Moravske Toplice odpravi proti domu, medtem ko jih 6 % pot nadaljuje v 

smeri Hrvaške, prav tako 6 % v smeri Avstrije, 8 % v smeri Madžarske.  

 

 

 

 

28%

52%

20%

Dnevna poraba na osebo na dan 

manj kot 50 evrov

50-100 evrov

več kot 100 evrov

80%

6%

6%
8%

Kam ste namenjeni naprej 

Domov

Na Hrvaško - v smeri Zagreba

V Avstrijo

Na Madžarsko
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Ukrepi anketirancev v prihodnje na področju trajnostnega turizma  

V anketo smo sami dodali vprašanje, vezano na ukrepe, ki jih posameznik sam pri sebi lahko sprejme, da 

doprinese kot posameznik k trajnostnemu razvoju turizma. in sicer jih 68% prisega, da bo večjo pozornost 

namenilo in posvečalo lokalno pridelani hrani in podpirali lokalne ponudnike, kar 71 % jih je zatrdilo, da bo med 

ukrepi sami pri sebi skrbeli za smotrno uporabo energentov in varčevanje z vodo. 

 

 

Z obiskom destinacije je bila večina 32 % zadovoljna oziroma kar 51 % izprašanih je bilo neopredeljenih.  
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Lokalna pridelana hrana in lokalni
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POVZETEK  

 

V anketi niso sodelovali domači in tuji turisti, ki bi destinacijo obiskali v obliki organiziranih izletov za večje 

skupine z avtobusom.  

Med 79 obiskovalci, ki so obiskali TIC Moravske Toplice, kjer so izpolnili anketo, je bilo 28 tujih obiskovalcev (35 

%). Večina obiskovalcev prihaja iz Osrednjeslovenske in Podravske regije, med tujimi obiskovalci prevladujejo 

nemško govoreči turisti, ki jim sledijo Čehi ter Italijani.  

Večina anketirancev je v destinaciji uporabilo avtomobil kot obliko prevoza (42%), kolo (24 %) ali po destinaciji 

hodilo peš (26 %). Za 67 % obiskovalcev, ki so destinacijo obiskali, je bil to prvi obisk Moravskih Toplic, medtem 

ko je slaba tretjina anketirancev destinacijo obiskala v povprečju 2,3 krat. Večina obiskovalcev (77%) se 

destinacije vrača domov, ostali gredo raziskovat obmejno območje ali prestolnice sosednjih držav. Glavni motivi 

prihoda v destinacijo so Polet termalne vode (24 %), kulinarike (24 %), tudi znamenitosti (20 %), sledijo 

rekreacija (19 %) in narava (13 %). V destinaciji je prespalo 92 % obiskovalcev. Na dan obiskovalec pri nas porabi 

50-100 evrov (52%) oziroma manj kot 50 evrov (28 %). Večina gostov se, ko zapusti destinacijo, nameni proti 

domu (80%) oziroma 8 % na Madžarsko, 6 % v Avstrijo in 6 % na Hrvaško.  

Ukrepi anketirancev v prid trajnostnemu razvoju turizma niso naleteli na gluha ušesa, saj se je večina 

anketirancev pisno zavezala, da bodo sami doprinesli k tej temi z večjo pozornostjo, ki jo bodo namenili lokalni 

prehrani lokalnih ponudnikov (50 %) ter uporabo kolesa ter javnih prevoznih sredstev (30 %).  

51 % anketirancev je z destinacijo zelo zadovoljna, 32 % je zadovoljnih, medtem ko jih 51 % ostaja 

neopredeljenih.  
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ANALIZA ANKET – TURISTIČNO GOSPODARSTVO  

Anketirali smo 8 predstavnikov turističnega gospodarstva, od tega 2 največja predstavnika 

turističnega gospodarstva v kraju Moravske Toplice, oba se ukvarjata s hotelsko in gostinsko 

dejavnostjo, od ostalih se 2 ukvarjata samo z namestitveno dejavnostjo, 1 samo z gostinstvom,  3 

manjši pa z gostinstvom in turizmom. Anketo so izpolnili direktorji oziroma lastniki. 

1. Koliko zaposlenih imate preko celega leta?  

 

Prejeli smo podatke samo o redno zaposlenih, o sezonskih delavcih niso podajali informacij.  

 

Redno zaposlenih je 428 oseb (95 %), pripravnikov 20 (4 %) in sezonskih delavcev le 5 (1 %).  

2. Koliko od tega je žensk in koliko moških? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med 8 ponudniki nastopa v vlogi direktorja 228 žensk (53 %) in 207 moških (47 %). 
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3. Ali je na položaju generalnega direktorja ženska ali moški? 

 

Med 8 anketiranimi ponudniki so v vlogi vodilne osebe le 3 ženske, kar predstavlja 25 % anketiranih.  

 

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

obiskovalcev ali obiskovalcev z omejeno mobilnostjo? 

 

 

Od 8 anketiranih le 3 ponudniki nudijo sobe, ki so prilagojene osebam s posebnimi potrebami. 

 

 

72%

28%

Položaj direktorja po spolu 

37%

63%

Nastanitev prilagojena potrebam 
invalidnih oseb 

Da

Ne
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5. Če ste turistična atrakcija; ali sodelujete v priznanih programih za podpiranje dostop 

Nihče od anketiranih ne sodeluje v programih za podpiranje dostopnosti. 

 

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

odčitavanja števcev? 

Podatek o porabljeni količini vode sta napisala 2 ponudnika, in sicer 0,052 m ᵌ/nočitev, 0,34 mᵌ na 

nočitev v juliju, 34 litrov na nočitev.   

 

 

7. Ali ste sprejeli katerega izmed ukrepov varčevanja z vodo? 

5 ponudnikov (45 %) od 8  je sprejelo ukrep za varčevanje z vodo (pisoarji brez vode, ročke za prhanje 

in pipe z nizkim pretokom vode), med njimi 5 ponudnikov, ki hkrati ponujajo gostinstvo in namestitve.  
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Da
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8. Ali uporabljate reciklirano vodo? 

Izmed 8 ponudnikov je le eden, ki uporablja reciklirano vodo, in sicer zbira deževnico in jo potem 

uporabijo za WC za školjke in za zalivanje vrta.  

 

Reciklirano vodo uporablja le 1 ponudnik, predstavnik turistične kmetije, zbrano deževnico uporablja 

za zalivanje vrta oziroma v stranišču.  

 

9. Ali ločujete različne vrste odpadkov? 

Vsi ločujejo odpadke. 

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

podatke? 

 

 

Vsaj delne podatke o porabi energije so posredovali 3 od 8 ponudnikov nastanitev. Natančen izračun 

po porabi na gosta vodijo le trije.  Navedeni  energenti so: elektrika, kurilno olje, lesni sekanci.  

 

Na nočitev porabijo 0,05 kWh električne energije in 0,060 m3   plina oziroma drugi ponudnik na nočitev 

porabi 0,05 kWh električne energije, kar predstavlja 18,2 % njihovih energetskih potreb (objekt 

ogrevajo z geotermalno energijo). Tretji ponudnik porabi 22,70 kWh električne energije /nočitev, 

odpadne vode 0,42 mᵌ / nočitev, 0,20 l kurilnega olja /nočitev, 0,083 plina propan butan / nočitev.  

 

 

11. Ali uporabljate obnovljive vire energije? 

12%

88%

Uporaba reciklirane voda

Da

Ne
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Podvprašanja: Če je odgovor da, koliko energije pridobite iz teh virov? Kolikšen odstotek 

vaših energijskih potreb to predstavlja? 

2 ponudnika uporabljata obnovljive vire energije (sončni paneli, biomasa). Eden ponudnik, ki spada 

med večje, iz obnovljivih virov pridobijo 293.000 kWh energije, kar predstavlja 18,2 % odstotek njihovih 

energijskih potreb. Ogrevanje celotnega kompleksa z geotermalno energijo.  

Ves čas dajejo  velik poudarek izkoriščanju obnovljivih virov energije. Tako termalno vodo iz vrtine Mt-

8g  uporabljamo za gretje prostorov hotela Vivat in bazenskega kompleksa, ter z termalno vodo, ki je  

bila že energetsko izkoriščena polnimo bazene in na koncu z odpadno termalno vodo ogrevamo še 2 

nogometni igrišči, kar omogoča pripravo vrhunskih nogometnih ekip tudi pozimi in sta kot taki 

edinstveni v tem delu Evrope. Na strehah hotela in pokritega bazena smo postavili dve fotovoltaični 

centrali, s skupno močjo 100 KW, na pokritih parkiriščih z nadstrešnico pa so integrirali fotonapetostne 

module  z močjo 139 KW in zgradili elektro polnilno postajo 24 KW. 

Drugi ponudnik namestitev iz obnovljivih virov pridobi 64800 kWh, kar predstavlja 100% odstotek 

njihovih energijskih potreb (za ogrevanje). 

 

12. Ali ste začeli uporabljati razsvetljavo z nizko porabo energije? 

Vsi ponudniki uporabljajo varčne (neonske, LED) žarnice.  

 

13  Ali ste vključeni v sheme blaženja podnebnih sprememb? 
Podvprašanja: Če je odgovor da; katere so te sheme? Ali sodelujete pri kakršnih koli ukrepih 

prilagajanja na podnebne? Če je odgovor da; kateri so ti ukrepi? 

Nobeden od ponudnikov ni vključen v te sheme.  

 

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

Ponudniki ne ležijo na ranljivem območju.  

100%

Ali ste začeli uporabljati razsvetljavo z nizko 
porabo energije? 

Da

Ne
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15. Ali sodelujete pri katerem od ukrepov za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti, varstva, 
ohranjanja in upravljanja krajine?  

Podvprašanje: Če je odgovor da, kateri so ti ukrepi? 

Noben od anketiranih ponudnikov ne sodeluje neposredno pri spodbujanju lokalne biotske 

raznovrstnosti/ohranjanja krajine.  

 

13. Kolikšen odstotek storitev vam zagotavljajo lokalni ponudniki? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ponudniki  (50 % ) uporablja več kot 50 % storitev v lokalnem okolju, največ ponudniki na turističnih 

kmetijah in vinotočih.  1 ponudnik (12 %) uporabljata 25-50 % storitev v lokalnem okolju, manj kot 10 

% lokalnih storitev pa uporablja 1 ponudnik (13 %), medtem ko med 10-25 % storitev v lokalnem okolju 

koristita 2 ponudnika, kar predstavlja 25 % vseh anketiranih. 
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17. Kolikšen odstotek  blaga, hrane in pijače izvira iz lokalnega okolja? 

 

Lokalni dobavitelji so pri kar 4 ponudnikih zastopani nad 50 %, kar predstavlja 50 % delež vseh 

anketiranih. 2 ponudnika (25 %) v lokalnem okolju nabavita 25-50 % surovin, medtem ko 1 ponudnik 

(13 %) nabavlja v lokalnem okolju 10-25 surovin, 1 ponudnik (12 %) pa v lokalnem okolju nabavlja manj 

kot 10 % surovin.  
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POVZETEK  

 

Anketirali smo 8 predstavnikov turističnega gospodarstva, od tega 2 največja predstavnika 

turističnega gospodarstva v kraju Moravske Toplice, oba se ukvarjata s hotelsko in gostinsko 

dejavnostjo, od ostalih se 2 ukvarjata samo z namestitveno dejavnostjo, 1 samo z gostinstvom,  3 

manjši pa z gostinstvom in turizmom. Anketo so izpolnili direktorji oziroma lastniki. 

Podatek o porabljeni količini vode sta napisala 2 ponudnika, in sicer 0,052 m ᵌ/nočitev, 0,34 mᵌ na 

nočitev v juliju, 34 litrov na nočitev.   

Vsaj delne podatke o porabi energije so posredovali 3 od 8 ponudnikov nastanitev. Natančen izračun 

po porabi na gosta vodijo le trije.  Navedeni  energenti so: elektrika, kurilno olje, lesni sekanci.  

 

Na nočitev porabijo 0,05 kWh električne energije in 0,060 m3   plina oziroma drugi ponudnik na nočitev 

porabi 0,05 kWh električne energije, kar predstavlja 18,2 % njihovih energetskih potreb (objekt 

ogrevajo z geotermalno energijo). Tretji ponudnik porabi 22,70 kWh električne energije /nočitev, 

odpadne vode 0,42 mᵌ / nočitev, 0,20 l kurilnega olja /nočitev, 0,083 plina propan butan / nočitev.  

 
2 ponudnika uporabljata obnovljive vire energije (sončni paneli, biomasa). Eden ponudnik, ki spada 

med večje, iz obnovljivih virov pridobijo 293.000 kWh energije, kar predstavlja 18,2 % odstotek njihovih 

energijskih potreb. Ogrevanje celotnega kompleksa z geotermalno energijo. Drugi ponudnik 

namestitev iz obnovljivih virov pridobi 64800 kWh, kar predstavlja 100% odstotek njihovih energijskih 

potreb (za ogrevanje). 

 
Večina turističnih podjetij ima redno zaposlene delavce za polni delovni čas (95 %), medtem ko so 4 & 

pripravniki in le 1 % sezonskih delavcev. V turističnih podjetjih prevladujejo po spolu zaposlenih ženske 

(53 %), medtem ko je na položaju direktorja kar v 72 % moški. Med ponudniki imajo le 3 (37 %) 

nastanitev prilagojeno potrebam invalidnih oseb. Dobili smo delne podatke o porabi vode.  

Kar 5 ponudnikov (62 %) je sprejelo ukrepe za varčevanje z vodo, le 1 (12%) pa uporablja reciklirano 

vodo. Vsi anketiranci ločujejo odpadke in uporabljajo razsvetljavo z nizko porabo energije. 2 ponudnika 

uporabljata obnovljive vire energije. Polovica anketirancev uporablja več kot 50 % storitev v lokalnem 

okolju, medtem ko so lokalni dobavitelji kar pri 4 ponudnikih zastopani nad 50 % (50 % delež 

anketiranih).  
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