TURISTIČNO GOSPODARSTVO
Analiza odgovorov

ANALIZA - Grafikoni
Prosimo, označite tip vašega podjetja (možnih je več odgovorov):
Možnih je več odgovorov

1. Koliko zaposlenih imate prek celotnega leta?
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2. Koliko od zaposlenih je žensk in koliko moških?
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3. Ali je na vodilnem položaju ženska ali moški?

(n = 8)

4. Če ste turistična atrakcija, ali sodelujete v priznanih programih za podpiranje dostopnosti (sistem
potrjevanja ali označevanja, ki potrjuje dostopnost atrakcij za ljudi z omejeno mobilnostjo)? (n = 9)

5. Če nudite nastanitve, ali imate sobe, ki so prilagojene posebnim potrebam invalidnih obiskovalcev
ali obiskovalcev z omejeno mobilnostjo (invalidi) ?
(n = 6)
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7. Ali ste sprejeli katerega izmed ukrepov varčevanja z vodo (na primer straniščne školjke z dvojnim
sistemom splakovanja/pisoarji brez vode, ročke za prhanje in pipe z nizkim pretokom vode, kapljično
namakanje vrtov itd.)?
(n = 7)

8. Ali uporabljate reciklirano vodo (to je voda, ki je že bila predhodno uporabljena in jo ponovno
uporabite za npr. splakovanje školjk)? (n = 7)

9. Ali ločujete različne vrste odpadkov? (papir, plastika, steklo, bio odpadki)
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10. Če nudite nastanitev, koliko energije ste porabili v zadnjem mesecu, za katerega imate podatke?
Pomoč za izračun: Popišite vse vire energije (elektrika, zemeljski plin, kurilno olje, daljinska toplota,
obnovljivi viri energije, lesna goriva, utekočinjen naftni plin idr.) oz. upoštevajte tiste vire, ki so
največji porabniki energije.
Vir energije

Predzadnji odčitek

Zadnji odčitek

Razlika med predzadnjim Število nočitev med
in zadnjim odčitkom
obema odčitkoma
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11. Ali uporabljate obnovljive vire energije (solarne plošče, biomaso, vetrne turbine itd.)?

Označite vse obnovljive vire energije, ki jih uporabljate:
Možnih je več odgovorov
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Če je odgovor da, kolikšen odstotek vaših energijskih potreb to predstavlja?

(n = 2)

12. Ali ste začeli uporabljati razsvetljavo z nizko porabo energije (na primer svetlobne diode LED ipd.)?

13. Ali ste vključeni v sheme blaženja podnebnih sprememb (na primer zmanjševanje CO2, sistemi z
nizko porabo energije itd.)?
(n = 6)

14. Ali sodelujete pri kakršnih koli ukrepih prilagajanja na podnebne spremembe (na primer zbiranje in
skladiščenje vode, preselitev turističnih atrakcij, če je to primerno, itd.)?
(n = 6)
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Če je odgovor da, kateri so ti ukrepi?
energetska skupnost - domača sončna elektrarna
15. Ali ležite na „ranljivem območju“ (območje s poplavami, plazovi itd.)?

(n = 6)

16. Ali sodelujete pri katerem od ukrepov za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti, varstva,
ohranjanja in upravljanja krajine (na primer izobraževanje o okolju na naravnih območjih/življenjskih
prostorih, sponzoriranje dejavnosti ali objektov v naravnih parkih itd.)?
(n = 6)

17. Kolikšen odstotek storitev vam zagotavljajo lokalni ponudniki (v radiu 50km)? Npr. pralnica,
finančne storitve, vzdrževanje ipd.
(n = 6)
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Kolikšen odstotek blaga, hrane in pijače izvira iz lokalnega okolja? (radij 50 km)

(n = 7)

18. Ali načrtujete v kratkem izboljšave, investicije na področju trajnostnega poslovanja, če DA
katere?
v kratkem lansiranje lokalnega produkta na trg, dolgoročno pa energetska obnova objekta.
da
graditi objekt z nizko porabo energije, ogrevanja,...
gradnja nastanitvenih in skladiščnih kapacitet.
19. Kaj bi lahko dodatno izboljšali v turistični destinaciji Luče, da bi postala še bolj trajnostna?
večja podpora lokalne oskrbe, izobraževanja na tem področju in pomoč pri razpisih
vrnitev k domačnosti, urejati okolico s stvatmi, ki so pridobljene iz narave les, kamen, pesek,...,
vzpodbudit domače pridelovalce, čim več lokalnega hrana, izdelki, polizdelki,..
centralna čistilna naprava ne deluje, včasih grozno smrdi. zgraditi novo in jo umakniti čimbolj iz luč.
izpust gre v savinjo in na tem območju je veliko kopalcev. problem gnojenja travnikov z gnojevko.
cim manj .,oziroma z veliko previdnosti oz.obcutka ob posegih v prostor. vsi posegi naj bodo
pripravljeni strokovno. se vec pozornosti na podrocju zmanjsevanja odpadkov. zmanjsati promet,oz. ga
nadomestiti z javnimi prevozi in elektricnimi vozili. spodbuditi domacine za pridelavo se vec lokalne hrane.
osredotočit se na tisto kar že imamo ponujamo s pridihom nekaj novega.
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