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Rezultati ankete za turistično gospodarstvo
KRANJ
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prevladujoča dejavnost v anketiranih podjetjih

ne, o tem ne
razmišljamo da, v polni meri

anketirana podjetja v Kranju

anketirana podjetja v vseh destinacijah

Izvajamo ukrepe za zmanjšanje
porabe energije.

Uporabljamo obnovljive vire energije.

Izvajamo ukrepe za zmanjšanje
porabe vode.

Recikliramo odpadno vodo ali
uporabljamo deževnico.

Ločujemo odpadke skladno z navodili
občine oziroma komunalnega

podjetja.

Izvajamo ukrepe za zmanjšanje
plastičnih odpadkov.

Izvajamo ukrepe za zmanjšanje
količine odpadne hrane.

Goste spodbujamo k varčevanju z
energijo in vodo ter zmanjšanju
količine in ločevanju odpadkov.
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Na infografiki so predstavljeni rezultati anketiranja, ki so ga destinacije izvajale v
okviru Zelene sheme slovenskega turizma. Anketiranje v destinacijah je
potekalo med 15. 3. 2021 in 30. 4. 2022. Infografike smo pripravili na
Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU v okviru Interreg MED projekta
LABELSCAPE.

delovanje podjetja na področju trajnosti

anketirana podjetja v Kranju

anketirana podjetja v vseh destinacijah

Goste spodbujamo k uporabi
trajnostnih oblik transporta za prihod v

destinacijo in gibanje po njej.

Imamo oblikovano strategijo, akcijski
načrt ali politiko za uvajanje trajnostnih

praks.

Redno spremljamo, objavljamo ali
komuniciramo dosežke na področju

trajnostnih praks.

Imamo jasno oblikovan pravilnik
napredovanja, plačne politike in

disciplinskih postopkov za zaposlene.

Zaposlene redno izobražujemo.

Goste spodbujamo k pitju vode iz pipe.

Aktivno sodelujemo z lokalno turistično
organizacijo.

Dajemo v čim večji meri prednost
lokalnim pridelovalcem in

proizvajalcem.
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ne, o tem ne
razmišljamo da, v polni meri

delež blaga, hrane in pijače
kupljen pri lokalnih

proizvajalcih 

delež storitev, ki jih opravijo
lokalni ponudniki 

delež energije iz
obnovljivih virov
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