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ANALIZA ankete za turistično gospodarstvo 2021 

DESTINACIJA MORAVSKE TOPLICE 
 

 
Občina oziroma destinacija Moravske Toplice je nosilka bronastega znaka Slovenia Green za destinacije, 
s katerim se je zavezala za trajnostni razvoj občine.  
Z anketnimi vprašalniki je TIC Moravske Toplice preveril zadovoljstvo z aktualnim stanjem med tremi 
deležniki oziroma ciljnimi javnostmi – med prebivalci oziroma občani, turisti oziroma obiskovalci ter 
med predstavniki turističnega gospodarstva.  
 
Ankete je izpolnilo 39 turističnih ponudnikov.  
Za vsako anketo smo opravili analizo z grafičnim in interpretativnim delom, ki povzema pridobljene 
odgovore. Primeri vprašalnikov so priloženi na koncu.  

 

1.1 Označite prevladujočo dejavnost vašega podjetja: (n = 37) 

   

 

Med anketiranimi turističnimi podjetji je bilo 59 % ponudnikov nastanitvenih obratov, 30 % ponudnikov 
gostinskih storitev in 3 % ponudnikov transportnih storitev.  
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1.2 Koliko časa podjetje že opravlja prevladujočo dejavnost (v letih)? (n = 37) 

   

Turistična podjetja opravljajo turistično dejavnost v povprečju 15,3 leta. Najstarejše podjetje med 
anketiranci svojo dejavnost opravlja že dobrih 55 let (zanimiv podatek, saj letos mineva 60-letnica 
odprja prvega bazena v Moravskih Toplicah).  

 

1.3 Koliko ljudi zaposlujete prek leta? (n = 37) 

  

Glede zaposlovanja turistična podjetja zaposlujejo v 76,1 % redno zaposlene delavce, 21,6 % je začasno 
zaposlenih in 2,3 % pripravnikov.  
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2. 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... (n = 26) 
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2.1 Iz ankete je razvidno, da 50 % anketiranih turističnih podjetij v polni meri redno spremlja porabo 
energije iz različnih virov, 31 % jih lahko pri tem napreduje, 12 % pa trdi, da navedeno za njih ni 
relevantno. 

2.2 V anketnih vprašalnikih ugotavljamo,da  50 % anketiranih podjetijh v polni meri izvaja ukrepe za 
zmanjšanje porabe energije (termostatski ventili na radiatorjih, tesnitev oken, solarne luci zunaj 
varčevalne žarnice, sanacija ogrevalnega sistema - uporaba varčnejših sijal - senzorske luči - druge 
varčne naprave, solarni kolektorji, elektrarna za samooskrbo, toplotna črpalka, sončna elektrarna, 
solarni sistem za ptv, kontrola porabe el. energije -regulator za radiatorje, solarno gretje za vodo), 
23 % jih lahko še napreduje, 15 % pa je takšnih, ki o varčevalnih ukrepih z energijo razmišljajo, a jih še 
ne izvajajo. 

2.3 V anketi ugotavljamo, da 27 % anketiranih podjetij uporablja obnovljive vire energije, 12 % na tem 
področju lahko uvede spremembe, za 23 % tema ni relevantna, 27 % anketiranih o ukrepih razmišlja, 
vendar jih še ne izvaja.  

2.4 Podatki v anketi navajajo, da jih 35 % anketiranih predstavnikov turističnega gospodasrtva v polni 
meri redno spremlja porabo vode, 31% anketiranih lahko na tem področju še napreduje in 19 % 
anketiranih podjetij razmišlja o navedenem problemu, a ukrepov še ne izvaja, medtem ko 12 % sploh 
ne razmišlja o navedeni problematiki.  

2.5 Po podatkih jih 23 % anketiranih v polni meri izvaja ukrepe za zmanjšanje porabe vode (recikliranje 
vode, uporaba deževnice, napisano navodilo za goste, montaža varčnih wc splakovalnikov z dvojnimi 
izpusti - 5 in 8 litrov, zmanjšanje uporabe vode pri čiščenju, varčni kotlički, pipe), 23 % anketiranih jih 
na tem področju še lahko izveden izboljšave, 31 % jih o navedeni temi razmšilja, vendar ukrepov še ne 
izvaja in 19 % anketiranih o tem sploh še ne razmišlja.  

2.6 Pri recikliranju odpadne vode jih 35 % vidi priložnosti za izboljšavo, za 15 % tema ni relevantna, 27 
% jih o tem razmišlja, avendar ukrepov še ne izvaja in 19 % še ne razmišlja o navedeni temi. 

2.7 Ugotavljamo, da 31 % anketiranih v polni meri redno spremlja količino proizvedenih odpadkov, 38 
% se na tem področju lahko še izboljša in 19 % o tem razmišlja, a ne izvaja ustreznih ukrepov, medtem 
ko 12 % anketiranih o navedeni problematiki ne razmišlja.  

2.8 Ugotavljamo, da 88 % predstavnikov turističnega goapodarstva v polni meri ločuje odpadke v skladu 
z navodili občin oziroma komunalnega podjetja (ostali lahko še napredujejo).  
 
2.9 Ankete navajajo, da 50 % anketiranih v polni meri izvaja ukrepe za zmanjšanje plastičnih odpadkov 
(nabava rinfuze, uporaba čim več kartonske embalaže, umik plastičnih izdelkov, kupujemo izdelke v 
rinfuzi ali embalazi, ki se da reciklirat, nabava pijač in napitkov v vračljivi embalaži, steklena embalaža 
- ponovna uporaba, nabava stiskalnice, izogibanje ponudbe pijač v plastenkah, kupujejo izdelke v 
povratni embalaži in biorazgradljivo embalažo, predvideva se izvedba stiskalnice za odpadke, 
ponovna uporaba trajne embalaže), 35 % jih na tem področju še lahko napreduje, medtem ko 15 % 
anketiranih o navedenih ukrepih razmišlja, vendar še ne izvaja.   
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2.10 Ugotavljamo, da 42 % anketiranih podjetij v polni meri že izvaja ukrepe za zmanjševanje količine 
odpadne hrane (odpadna hrana gre za krmo živali, nabava rinfuze, ki se potem gostom daje porcijsko, 
z degustacijami spodbujamo k nakupu preverjenega izdelka, boljše načrtovanje porabe, optimizacija 
pri porcioniranju obrokov ter manjša količina enkratne nabave, odpadke hrane odvaža za to 
pooblaščeno podjetje), med njimi je 31 % takšnih, ki na tem področju še lahko napreduje in 23 % je teh, 
ki o navedeni problematiki razmišljajo, vendar ukrepov še ne izvajajo.  

2.11 Ankete navajajo, da 15 % anketiranih podjetij v polni meri uporablja okolju prijazne izdelke, 46 % 
na tem področju vidi možnost izboljšav, 27 % jih o tem razmišlja, vendar ukrepov še ne izvaja in 8 % 
anketiranih sploh ne razmišlja o navedeni temi.  

2.12 Ugotavljamo, da 31 % anketiranih podjetij v polni meri goste spodbuja k varčevanju z energijo in 
vodo, 31% podjetij se na tem področju lahko izboljša in 23 % jih o tem razmišlja, vendar ukrepov še ne 
izvaja.  

2.13 Podatki v anketah kažejo, da 15 % goste spodbuja k uporabi trajnostnih oblik transporta, 23 % jih 
na tem področju vidi izboljšave, 31 % jih razmšilja o temi, ukrepe bo izvajalo naknadno in 19 % jih ne 
razmišlja o tem.  

2.14 V vprašalnikih je zaslediti, da 12 % anketiranih podjetij ima oblikovano trajnostno strategijo 
poslovanja in načrt, 8 % vidi na tem področju Izboljšave, 46 % razmišlja o tem, a še ne izvaja ukrepov, 
15 % anketiranih pa o tem sploh še ne razmišlja.  

2.15 Ugotavljamo, da 12 % anketiranih podjetih redno spremlja in komunicira dosežke na področju 
trajnosti, 12 % lahko še napreduje, 42 % o navedeni temi razmišlja, a ukrepov še ne izvaja in 15 % 
podjetih o tem sploh še ne razmišlja.  

2.16 Med podjetji jih 15 % ima jasno opredeljen pravilnik napredovanja, plačne politike In disciplinskih 
postopkov za zaposlene, 19 % jih vidi na tem področju izboljšave, 23 % razmišlja o tem temi, ukrepe še 
dopolnjuje in 15 % ne razmišlja o tej temi.  

2.17 Glede izobraževanja jih 12% podjetij aktivno deluje na področju izobraževanja zaposlenih (hccp, 
strokovna izobrazevanja, programi za varno pripravo hrane, smernice dobre hig. prakse, ki vključuje 
tudi ravnanje z odpadki, izobraževanja na področju dejavnosti, ki jo izvajajo), 31 % jih tu vidi izboljšave, 
31 % jih o tematiki razmišlja, ukrepi sledijo naknadno.  

2.18 Glede pitja vode iz pipe, jih 23 % anketiranih podjetij goste spodbuja k pitju vode iz pipe, 23 % na 
tem področju lahko uvede izboljšave, 19 % anketiranih o navedeni temi razmišlja, a ukrepov še ne izvaja 
in 19 % o tej temi še ne razmišlja.  

2.19 Podatki kažejo, da je 19 % anketiranih podjetij v polni meri seznanjenih z možnostjo prejemanja 
spodbud za ekološki trajnostni certifikat, 23 % jih vidi na tem področju možnost napredovanja, 12 % 
razmišlja o tem, a ukrepov še ne izvaja in 38 % jih sploh še ne razmišlja o navedeni temi.  
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2.20 Glede sodelovanja s TIC-em 15 % anketiranih podjetih v polni meri aktivno sodeluje z lokalno 
turistično organizacijo pri različnih aktivnostih (turistični ponudniki-lokalna pridelovalci-kolesarske 
poti, promocijske aktivnosti, folklora-promocija vasi in občine, spodbujanje lokalnega prebivalstva za 
lepše okolje, ponudba domačih dobrot na stojnicah), 27 % jih vidi možnost izboljšanja glede 
sodelovanja, 38 % razmišlja, a še ne sodeluje. 

2.21 Glede biotske raznovrstnosti 19 % anketiranih podjetij izvaja ukrepe za spodbujanje biotske 
raznovrstnosti in varstvo kulturne krajine, 23 % jih lahko na navedenem področju naredi izboljšave, 23 
% razmišja o navedeni temi, vendar ukrepov ne izvaja in 12 % o navedeni temi sploh ne razmišlja. 

2.22 Glede sodelovanja z lokalno skupnostjo jih 31 % anketiranih podjetij v polni meri podpira lokalno 
skupnost oziroma lokalne znamenitosti (prostovoljstvo in vključenost v društva, ohranjanje običajev 
iz preteklosti, podaja informacij, finančna spodbuda, turistični letaki, promoviranje turističnih 
prednosti destiancije, sponzorstvo, priporočilo vseh ponudnikov), 23 % anketiranih na tem področju 
lahko naredi še izboljšave, 23 % anketiranih ukrepov še ne izvaja, vendar o navedeni temi razmišlja, 12 
% anketiranih o navedeni temi sploh še ne razmišlja, za 12 % anketiranih pa navedena tema ni 
relevantna.  

2.23 Vloga lokalnih ponudnikov v nabavni verigi: 58 % v polni meri daje pri nabavi surovin in hrane 
prednost lokalnim ponudnikom in proizvajalcem (ostali lahko še napredujejo).   

2.24 Zavedanje vpliva podnebnih sprememb na turizem: 54 % anketiranih podjetih se v polni meri 
zaveda potencialnih posledic podnebnih sprememb za turizem na destinaciji (vremenske spremembe, 
vroča in sušna poletja, ni razlike v letnih časih, potencialno manj turistov, vremenska nestabilnost 
spreminja eksistencialne pogoje tur. ponudbe, ogrožanje oz. pomanjkanje pitne vode, ujme, neurja 
pomanjkanje vode), 31 % jih na tem področju lahko še napreduje in 15 % o navedeni temi razmišlja, a 
še ne izvajajo ukrepov.   
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3.1 Naštejte ukrepe, ki ste jih uvedli za zmanjšanje rabe energije: 

  

 

Q7 3.1 Naštejte ukrepe, ki ste jih uvedli za zmanjšanje rabe energije: 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 imamo solarno 
gretje za vodo 

1 3% 8% 8% 

 kontrola porabe el. 
energije (regulator 

za radiatorje) 

1 3% 8% 15% 

 solarni sistem za ptv 1 3% 8% 23% 

 nova okna, toplotna 
črpalka, sončna 

elektrarna 

1 3% 8% 31% 

 toplotna črpalka, 
prezračevanje 

1 3% 8% 38% 

 savna na drva in 
varcne zarnice 

1 3% 8% 46% 

 uporaba varčnik 
porabnikov 

1 3% 8% 54% 

 solarni kolektorji 
elektrarna za 
samooskrbok 

1 3% 8% 62% 

 varčne žarnice 1 3% 8% 69% 

 sončna elektrarna, 
toplotna črpalka 

1 3% 8% 77% 

 - sanacija 
ogrevalnega sistema 
- uporaba varčnejših 
sijal - senzorske luči 

- varčne naprave 

1 3% 8% 85% 

 luci, solarne luci 
zunaj varcevalne 

zarnice 

1 3% 8% 92% 

 termostatski ventili 
na radiatorjih, 
tesnitev oken 

1 3% 8% 100% 

Veljavni Skupaj 13 35% 100%  

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 2 5%   

 -2 (Preskok (if)) 5 14%   

 -3 (Prekinjeno) 17 46%   

 Skupaj 24 65%   

 SKUPAJ 37 100%   
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3.2 Naštejte ukrepe, ki ste jih uvedli za zmanjšanje rabe vode: 

  

 

Q8 3.2 Naštejte ukrepe, ki ste jih uvedli za zmanjšanje rabe vode: 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 varčni kotlički, pipe, 
deževnica 

1 3% 13% 13% 

 - ozaveščanje gostov 
o varčevanju z vodo 

- zmanjšanje 
uporabe vode pri 

čiščenju 

1 3% 13% 25% 

 zaenkrat nic. 1 3% 13% 38% 

 imamo wc 
splakovalnike z 

dvojnimi izpusti (5 in 
8 l) 

1 3% 13% 50% 

 montaža varčnih 
neopel perlatorjev 

1 3% 13% 63% 

 napisano navodilo 
za goste 

1 3% 13% 75% 

 zbiralnik deževnice 1 3% 13% 88% 

 recikliranje vode, 
uporaba deževnice 

1 3% 13% 100% 

Veljavni Skupaj 8 22% 100%  

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 2 5%   

 -2 (Preskok (if)) 10 27%   

 -3 (Prekinjeno) 17 46%   

 Skupaj 29 78%   

 SKUPAJ 37 100%   

 

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

  

 

Q9 3.3 Naštejte ukrepe, ki ste jih uvedli za zmanjšanje količine plastičnih odpadkov: 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 umik plastičnih 
izdelkov 

1 3% 7% 7% 

 nabava rinfuze, čim 
več kartonske 

embalaže 

1 3% 7% 14% 

 napisano navodilo 
za goste 

1 3% 7% 21% 
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 kupujemo izdelke v 
rinfuzi ali embalazi, 

ki se da reciklirat 

1 3% 7% 29% 

 stiskalnica odpadkov 1 3% 7% 36% 

 steklena embalaža 1 3% 7% 43% 

 nabava pijač in 
napitkov v vračljivi 

embalaži 

1 3% 7% 50% 

 / 1 3% 7% 57% 

 - steklena embalaža 
- ponovna uporaba 

1 3% 7% 64% 

 veckratna uporaba, 
polnjenje 

1 3% 7% 71% 

 nabava stiskalnice, 
izogibanje ponudbe 
pijač v plastenkah. 

1 3% 7% 79% 

 kupujemo izdelke v 
povratni embalazi in 

biorazgradljivo 
embalazo 

1 3% 7% 86% 

 ponovna uporaba 
trajne embalaže 

1 3% 7% 93% 

 predvideva se 
izvedba stiskalnice 

za odpadke 

1 3% 7% 100% 

Veljavni Skupaj 14 38% 100%  

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 2 5%   

 -2 (Preskok (if)) 4 11%   

 -3 (Prekinjeno) 17 46%   

 Skupaj 23 62%   

 SKUPAJ 37 100%   

 

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

  

 

Q10 3.4 Naštejte ukrepe, ki ste jih uvedli za zmanjšanje količine odpadne hrane: 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 odpadna hrana gre 
za krmo zivali 

1 3% 8% 8% 

 nabava rinfuze, ki se 
potem gostom 

porcionira. z 
degustacijami 
spodbujamo k 

nakupu 
preverjenega 

izdelka. 

1 3% 8% 17% 
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 tocno dolocena 
hrana v naprej 

1 3% 8% 25% 

 boljse nacrtovanje 
porabe, 

1 3% 8% 33% 

 hranjenje zivali na 
parceli 

1 3% 8% 42% 

 optimizacija pri 
porcioniranju 

obrokov ter manjša 
količina enkratne 

nabave. 

1 3% 8% 50% 

 / 1 3% 8% 58% 

 kupuejmo v malih 
količinah 

1 3% 8% 67% 

 nimamo večjih težav 
z odpadno hrano 

1 3% 8% 75% 

 odpadke hrane 
odvaža za to 
pooblaščeno 

podjetje 

1 3% 8% 83% 

 napisano navodilo 
za goste 

1 3% 8% 92% 

 jo ne zavržemo, 
odpadno hrano 

pojedo naše živali 

1 3% 8% 100% 

Veljavni Skupaj 12 32% 100%  

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 2 5%   

 -2 (Preskok (if)) 6 16%   

 -3 (Prekinjeno) 17 46%   

 Skupaj 25 68%   

 SKUPAJ 37 100%   

 

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

  

 

Q11 3.5 Pojasnite, kje objavljate dosežke na področju uvajanja trajnostnih praks: 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 / 2 5% 67% 67% 

 nikjer razen pri 
vsakodnevni 
komunikaciji 

1 3% 33% 100% 

Veljavni Skupaj 3 8% 100%  

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 2 5%   

 -2 (Preskok (if)) 15 41%   

 -3 (Prekinjeno) 17 46%   

 Skupaj 34 92%   

 SKUPAJ 37 100%   
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3.6 V katere izobraževalne programe najpogosteje vključujete zaposlene? 

  

 

Q12 3.6 V katere izobraževalne programe najpogosteje vključujete zaposlene? 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 - 1 3% 17% 17% 

 hccp, strokovna 
izobrazevanja 

1 3% 17% 33% 

 programi za varno 
pripravo hrane, 

smernice dobre hig. 
prakse ter haccap 

sist. 

1 3% 17% 50% 

 haccp, ki vključuje 
tudi ravnanje z 

odpadki 

1 3% 17% 67% 

 izobraževanja na 
področju dejavnosti, 

kio jo izvajamo 

1 3% 17% 83% 

 hasap 1 3% 17% 100% 

Veljavni Skupaj 6 16% 100%  

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 3 8%   

 -2 (Preskok (if)) 11 30%   

 -3 (Prekinjeno) 17 46%   

 Skupaj 31 84%   

 SKUPAJ 37 100%   

 

3.7 Pri katerih aktivnostih lokalne turistične organizacije najpogosteje sodelujete? 

  

 

Q13 3.7 Pri katerih aktivnostih lokalne turistične organizacije najpogosteje sodelujete? 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 ponudba domačih 
dobrot na stojnicah 

1 3% 13% 13% 

 tic-turistični 
ponudniki-lokalna 

pridelovalci-
kolesarske poti 

1 3% 13% 25% 

 promocijske 
aktivnosti 

1 3% 13% 38% 

 - 1 3% 13% 50% 

 nikjer. 1 3% 13% 63% 
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 folklora-promocija 
vasi in občine: 
spodbujanje 

lokalnega 
prebivalstva za lepše 

okolje, 

1 3% 13% 75% 

 izobraževanje 1 3% 13% 88% 

 prireditve 1 3% 13% 100% 

Veljavni Skupaj 8 22% 100%  

Manjkajoči -2 (Preskok (if)) 12 32%   

 -3 (Prekinjeno) 17 46%   

 Skupaj 29 78%   

 SKUPAJ 37 100%   

 

3.8 Naštejte ukrepe za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti ter varstvo in ohranjanje krajine, 
pri katerih sodelujete: 

  

 

Q14 3.8 Naštejte ukrepe za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti ter varstvo in ohranjanje krajine, pri 
katerih sodelujete: 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 tic-turistični 
ponudniki-lokalna 

pridelovalci-
kolesarske poti 

1 3% 25% 25% 

 / 1 3% 25% 50% 

 ne sodelujem 1 3% 25% 75% 

 nimamo znanih 
ukrepov 

1 3% 25% 100% 

Veljavni Skupaj 4 11% 100%  

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 3 8%   

 -2 (Preskok (if)) 13 35%   

 -3 (Prekinjeno) 17 46%   

 Skupaj 33 89%   

 SKUPAJ 37 100%   

 

3.9 Pojasnite, kako podpirate lokalno skupnost oziroma lokalne znamenitosti: 

 

Q15 3.9 Pojasnite, kako podpirate lokalno skupnost oziroma lokalne znamenitosti: 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 sem vključen v 
društvu male rijtar 

tešanovci, 
ohranjamo običaje 

1 3% 17% 17% 
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iz preteklosti in jih 
prenašamo na 
mlajše rodove. 

(male rijtar, folklorni 
plesi z narodnimi 

nošami, pajani kruh 
, ... 

 informacije, 
spodbuda, financno 

1 3% 17% 33% 

 ponudim turistične 
letake, znamenitosti 

pomurja ter 
turistične 

ponudnike, lokalne 
specialitete 

1 3% 17% 50% 

 sponzorstvo 1 3% 17% 67% 

 z osvescanjem 
vsakega gosta 

posebej s 
priporocilom vseh 

ponudnikov 

1 3% 17% 83% 

 turiste informiramo 
o znamenitostih v 

naši bližini 
.poudarjamo, da se 
nahajamo v občini 
moravske toplice. 

1 3% 17% 100% 

Veljavni Skupaj 6 16% 100%  

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 4 11%   

 -2 (Preskok (if)) 10 27%   

 -3 (Prekinjeno) 17 46%   

 Skupaj 31 84%   

 SKUPAJ 37 100%   

 

3.10 Navedite, katere so po vašem mnenju potencialne posledice podnebnih sprememb za turizem v 
vaši destinaciji: 

  

 

Q16 3.10 Navedite, katere so po vašem mnenju potencialne posledice podnebnih sprememb za turizem v 
vaši destinaciji: 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

 nimam mnenja 1 3% 8% 8% 

 ???????? 1 3% 8% 17% 

 vremenske 
sprememmbe 

1 3% 8% 25% 

 vroča in sušna 
poletja.ni 

1 3% 8% 33% 
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razlike v letnih 
časih 

 potencialno 
manjše št. 

turistov 

1 3% 8% 42% 

 vremenska 
nestabilnost 

spreminja 
eksistencialne 

pogoje tur. 
ponudbe, 

ogrožanje oz. 
pomanjkanje 

pitne vode 

1 3% 8% 50% 

 - 1 3% 8% 58% 

 / 3 8% 25% 83% 

 ujme neurja 
pomanjkanje 

vode 

1 3% 8% 92% 

 susa 1 3% 8% 100% 

Veljavni Skupaj 12 32% 100%  

Manjkajoči -1 (Ni 
odgovoril) 

4 11%   

 -2 (Preskok (if)) 4 11%   

 -3 (Prekinjeno) 17 46%   

 Skupaj 25 68%   

 SKUPAJ 37 100%   

 

4.1 Kolikšen odstotek energije pridobivate iz obnovljivih virov energije? (n = 20) 

   

5 % anketiranih podjetij pridobiva nad 75 % energije iz obnovljivih virov, 20 % jih pridobiva 50-75 % 
energije, 10 % pridobiva 25-50 % energije, 30 % pridobiva 10-25 % energije In največ, 35 % jih pridobiva 
energijo do 10 % iz obnovljivih virov.  
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4.2 Kolikšen odstotek blaga, hrane in pijač kupite pri lokalnih proizvajalcih? (n = 19) 

   

Nad 75 % celotne hrane in pijače kupuje pri lokalnih proizvajalcih 11 % anketiranih podjetij, med 50 in 
75 % lokalnih proizvodov kupuje 47 % anketiranih, med 25 in 50 % lokalnih oproizvodov kupuje 21 % 
anketiranih in najmanj, do 25 % nakupa pri lokalnih proizvajalcih opravi 21 % anketiranih.  

 

D4.3 Kolikšen odstotek storitev za vas opravljajo lokalni ponudniki?  (n = 19) 

   

Nad 75 % storitev opravijo lokalni ponudniki pri 32 % anketiranih podjetjih, med 50 in 75 % storitev 
opravijo lokalna podjetja za 32 % anketiranih podjetij, med 25 in 50 % storitev opravijo lokalna podjetja 
pri 11 % anketiranih podjetjih in do 25 % storitev opravijo lokalni ponudniki pri 26 % anketiranih 
podjetjih.  
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5. 1 Ali ste podatke o porabi energije pripravljeni deliti z nami in vas lahko naknadno kontaktiramo 
glede tega?  (n = 17) 

 

5.2 Ali ste podatke o porabi vode pripravljeni deliti z nami in vas lahko naknadno kontaktiramo 
glede tega? (n = 12) 

   

Kontaktni podatki (neobvezno) 

  

Q24 Kontaktni podatki (neobvezno) 

 Podvprašanja Navedbe 

   

Q24a Ime podjetja: Carimpex Car Aleksander s. P., Ambienti 
SH, Posestvo Passero, Spomenka Skerlak 

S pS, Logarska koča, Apartma 111, 
Apartmaji Sončnica, Panlignum d.o.o. 

Gostisce Puhan 
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Q24b Ime kontaktne osebe: A. CAR, Bojana Hamberger, Jasmina, 
Spomenka Skerlak, Marjan Rituper, 

Janez, Darja Plohl, Daniela Kocet Puhan 

Q24c Elektronski naslov: car. impex@t-2.net, 
ambientishb@gmail.com, 

info@passero.si, -1, 
marjan.rituper1@siol.net, 

jani.fartelj111@gmail.com, 
ap.soncnica@gmail.com, 
panlignum@gmail.com 

Q24d Telefonska številka: -1, 015171494, 051357170, O31 64o o13, 
041 657 848, -1, 041 472 599, 025449280 

  


