
 

 

Analiza anket turističnega gospodarstva  

destinacije Radlje ob Dravi za leto 2021 

Anketiranje med lokalnim prebivalstvom je bilo izvedeno na v času od oktobra 2021 do 

decembra 2021. Skupaj je anketo izpolnilo 6  deležnikov, od tega so vsi pristali k sporočanju 

podatkov o rabi vode in energije, dva pa kasneje tudi k javni objavi teh podatkov.  

 

 

nastanitve
67%

gostinstvo
33%

Prevladujoča dejavnost vašega podjetja

 nastanitve gostinstvo

število redno 
zaposlenih (za določen 

ali nedoločen čas, za 
polni ali krajši delovni 

čas)
89%

število začasnih 
delavcev (študentje, 
upokojenci, sezonski 

delavci, pomoč 
družinskih članov …)

9%

število pripravnikov
2%

Koliko ljudi opravljate prevladujočo dejavnost?

število redno zaposlenih (za določen ali
nedoločen čas, za polni ali krajši delovni čas)

število začasnih delavcev (študentje, 
upokojenci, sezonski delavci, pomoč 
družinskih članov …)

število pripravnikov



 

 

 

Legenda: 1: ne o tem ne razmišljamo 

2:  

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

redno spremljamo porabo energije iz različnih virov (elektrika, plin,…

uporabljamo obnovljive vire energije (solarne plošče, biomasa, vetrne…

izvajamo ukrepe za zmanjšanje porabe vode (straniščne školjke z…

redno spremljamo količino proizvedenih odpadkov.

izvajamo ukrepe za zmanjšanje plastičnih odpadkov.

uporabljamo okolju prijazne izdelke (ekološka čistila, izdelki za ponovno…

goste spodbujamo k uporabi trajnostnih oblik transporta za prihod v…

redno spremljamo, objavljamo in komuniciramo dosežke na področju…

zaposlene redno izobražujemo.

smo seznanjeni z možnostjo prejemanja spodbud za pridobljen ekološki…

izvajamo ukrepe za spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti ter…

dajemo v čim večji meri prednost lokalnim pridelovalcem in proizvajalcem.

V našem podjetju...

83%

17%

Kolikšen odstotek energije pridobivate iz 
obnovljivih virov?

Kolikšen odstotek energije pridobivate iz obnovljivih virov energije?

do 10 %

10 - 25 %

25 - 50 %

 50 - 75 %

 nad 75 %



 

 

 

 

 

 

34%

66%

Kolikšen odstote blaga, hrane in pijače 
kupujete pri lokalnih proizvajalcih?

do 25 % 25 - 50 % 50 - 75 % nad 75 %

17%

51%

17%

17%

Kolikšen odstotek storitev za vas 
opravijo lokalni ponudniki?

 do 25 %  25 - 50 %  50 - 75 %  nad 75 %


