ANALIZA ANKET TURISTIČNEGA GOSPODARSTVA 2022
Obdobje anketiranja: september - oktober 2022
Število podjetij: 13

Tipsko anketo projekta Slovenia Green za gospodarstvo smo meseca septembra poslali vsem nastanitvenim,
gostinskim, ponudnikom zabave ter drugim ponudnikom povezanim s turistično dejavnostjo v Velenju. Do konca
oktobra smo prejeli 13 izpolnjenih anket, ki smo jih razvrstili glede na tip podjetja:

Povprečno število let, ko so anketirana podjetja opravljajo prevladujočo dejavnost znaša 20,1 let. Struktura
zaposlenih je 51 % začasnih delavcev, 48 % redno zaposlenih ter 1 % pripravnikov.
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Podjetja so ocenjevala trditve na področju trajnosti z ocenami od 1 do 4, pri tem je pomenilo 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. Nato smo za vsako trditev izračunali povprečno oceno in jih razvrstili od
najbolje ocenjene do najmanj ocenjene.

2.8 Ločujemo odpadke v skladu z navodili občine oziroma komunalnega podjetja.

3,9

2.18 Goste spodbujamo k pitju vode iz pipe.

3,9

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

3,7

2.23 Dajemo v čim večji meri prednost lokalnim pridelovalcem in proizvajalcem.

3,6

2.10 Izvajamo ukrepe za zmanjšanje količine odpadne hrane.

3,6

2.17 Zaposlene redno izobražujemo.

3,6

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

3,6

2.2 Izvajamo ukrepe za zmanjšanje porabe energije (zatesnitev oken in vrat, senzorji za
prižiganje/ugašanje luči, LED razsvetljava, avtomatsko ugašanje klime ob odprtih oknih in vratih, uporaba
termostatskih ventilov na radiatorjih ...).

3,5

2.9 Izvajamo ukrepe za zmanjšanje plastičnih odpadkov.

3,3

2.1 Redno spremljamo porabo energije iz različnih virov (elektrika, plin, daljinsko ogrevanje ...).

3,3

2.19 Smo seznanjeni z možnostjo prejemanja spodbud za pridobljen ekološki oz. trajnostni certifikat

3,3
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(povračilo stroškov s strani MGRT, vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma ...).
2.11 Uporabljamo okolju prijazne izdelke (ekološka čistila, izdelki za ponovno uporabo, izdelki iz
nebeljenega blaga ...).

3,3

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

3,3

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

3,2

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

3,0

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

3,0

2.4 Redno spremljamo porabo vode.

2,9

2.7 Redno spremljamo količino proizvedenih odpadkov.

2,9

2.5 Izvajamo ukrepe za zmanjšanje porabe vode (straniščne školjke z dvojnim sistemom splakovanja ali
senzorjem za izplakovanje, pipe in ročka za prhanje z nizkim pretokom vode, kapljično namakanje vrtov
...).

2,9

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

2,8

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

2,7

2.3 Uporabljamo obnovljive vire energije (solarne plošče, biomasa, vetrne turbine ...).

2,2

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

2,2

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

2,1

Trditve, ki so bile ocenjen s 3 ali več, so trditve, ki izkazujejo rtajnostno delovanje turističnih podjetij in to so:
▪

2.8 Ločujemo odpadke v skladu z navodili občine oziroma komunalnega podjetja.

▪

2.18 Goste spodbujamo k pitju vode iz pipe.

▪

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

▪

2.23 Dajemo v čim večji meri prednost lokalnim pridelovalcem in proizvajalcem.

▪

2.10 Izvajamo ukrepe za zmanjšanje količine odpadne hrane.

▪

2.17 Zaposlene redno izobražujemo.
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▪

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

▪

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 ...).

▪

2.9 Izvajamo ukrepe za zmanjšanje plastičnih odpadkov.

▪

2.1 Redno spremljamo porabo energije iz različnih virov (elektrika, plin, daljinsko ogrevanje ...).

▪

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 ...).

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

▪

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

Pri trditvah, ki so bile ocenjene z manj kot 3, lahko podjetja še bolj aktiviramo in jih spodbudimo k delovanju.
To so:
▪

2.4 Redno spremljamo porabo vode.

▪

2.7 Redno spremljamo količino proizvedenih odpadkov.

▪

2.5 Izvajamo ukrepe za zmanjšanje porabe vode (straniščne školjke z dvojnim sistemom splakovanja
ali senzorjem za izplakovanje, pipe in ročka za prhanje z nizkim pretokom vode, kapljično namakanje
vrtov ...).

▪

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

▪

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

▪

2.3 Uporabljamo obnovljive vire energije (solarne plošče, biomasa, vetrne turbine ...).

▪

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

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

V nadaljevanju smo podjetja prosili, za njihove prakse trajnostnega delovanja.
3.1 Naštejte ukrepe, ki ste jih uvedli za zmanjšanje rabe energije:
▪

taimerji za razsvetljavo, senzorji

▪

zamenjava žarnic, menjava aparatov za bolj energične

▪

ugašamo luči, menjavamo klasične luči z led

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

kapljično zalivanje, uporaba pomivalnih strojev, majni prwtok vode na pipah, wcjih za splakovanje

▪

razvili smo inovativni produkt - olla posode. s tem zagotavljamo bistveno manjšo porabo vode za nas in tudi
(predvsem) za javnost

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

nakup izdelkov brez plastične embalaže

▪

povratne embalaže, papirnate vrečke

▪

vse plastične embalaže ponovno uporabljamo - večkrat , naše kupce pozivamo , naj k nakupu materialov
prihajajo z lastno embalažo-vedri

▪

bolj premišljen nakup

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

nakup kolikor potrebujemo

▪

ne kuhamo na viške

▪

kupujemo kolikor pojemo, vsak dan en zaposleni skrbi za prehrano vseh zaposlenih - ni ostankov hrane.
večina hrane je iz lastne pridelave- vrta

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

organizacija trajnostih dogodkov z željo po \"zero waste\" prireditvah
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3.6 V katere izobraževalne programe najpogosteje vključujete zaposlene?
▪

vse kar je bilo do sedaj možno preko zavoda za turizem šaleške doline in mestne občine Velenje

▪

strokovne

▪

STO, ZTŠD, MOV

3.7 Pri katerih aktivnostih lokalne turistične organizacije najpogosteje sodelujete?
▪

turistična vodenja zunanji partner ali izvajalec

▪

turistično vodenje

▪

vodenja

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

izdelujemo olla posode, ki so ključni artikel za do 70% manj porabljene vode za zalivanje vrtov

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

z organizacijo prireditev

▪

goste seznanjamo z lokalno ponudbo izdelkov in turizma

▪

s krepitvijo prepoznavnosti s kakovostnim vodenjem

▪

z ozaveščanjem, s prostovoljnim delom

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

klimatske spremembe - toča, suhe zime, vroča poletja

▪

suša, zeleni turizem je ogrožen

▪

onesnaženo okolje

▪

zamik kopalne sezone, poslabšanje kakovosti vode v velenjskem jezeru

▪

suše, vročinski vali, močna deževja
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4.1 Kolikšen odstotek energije pridobivate iz obnovljivih virov energije?

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

4.3 Kolikšen odstotek storitev za vas opravljajo lokalni ponudniki?
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Na spodnji dve vprašanji smo prejeli pozitiven odgovor le en na vprašanje 5.1.
-

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

-

5.2 Ali ste podatke o porabi vode pripravljeni deliti z nami in vas lahko naknadno kontaktiramo glede tega?

Glede na to, nam v prihodnje predstavlja izziv predvsem spodbujanje podjetij k merjenju podatkov ter deljenje le teh
z nami, ki ji lahko uporabimo v promocijskih prispevkih.
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