ANKETA O PORABI OZIROMA POTROŠNJI V ČASU DECEMBRSKIH
PRAZNIKOV
Anketo o porabi oziroma potrošnji v času decembrskih praznikov smo izvedli decembra 2019,
ko smo že opravili oziroma opravljali praznične prednovoletne nakupe. K reševanju ankete
smo povabili starše C-oddelka učencev OŠ Žiri.
Prejeli smo 40 odgovorov, ki so prikazani spodaj (odgovori odprtega tipa so navedeni vsi).

Če ste odgovorili z DA, naštejte, katere elemente pri tem upoštevate:
23 odgovorov
Denar in pretehtam, če rabi stvar, ki jo kupujem.
Koliko sredstev porabimo na osebo.
Izbira darila – primernost, cena.
Koliko se lahko potroši na darilo.
Denar.
Denar.
Kaj in za koga.
/
Kaj se rabi in koliko denarja je na razpolago.

Znesek, uporabnost darila.
Proračun.
Uporabnost izdelkov, cena.
Kaj kupiti.
Želje obdarovanih, cena 10–20 €|os., razen za naše otroke in nečake/-inje malo več.
Upoštevamo vrednost darila, njegovo uporabnost, izpolnitev želja.
Kaj kupiti, za koga in kje.
Uporabnost.
Za koga in koliko denarja bom namenil za darila.
Vsa darila vnaprej načrtujem glede na to, kar komu najbolj ustreza in si želi po mojem
mnenju.
Sorodstveni odnos.
Potrebe posameznika, ki si jih zapisujem čez leto.
Količina daril, cena, koristnost darila.
Cenejši nakupi.

Vaši predlogi za zmanjšanje izdatkov v decembru:
40 odgovorov
Bolj premišljeni nakupi in pregled nad izdatki.
Manj je več!
Domači izdelki (marmelade, voščilnice, lesene figure) v mini paketu za darila.
Premišljeno kupovanje hrane in pijače.
Denar že sedaj racionalno porabimo za nakup stvari v mesecu decembru.
Nimam predloga
Praznike in proste dni v decembru izkoristimo predvsem za druženje, s svojimi bližnjimi in
prijatelje obdarimo z zavitkom domačih piškotov. Po okrašenem mestu se lahko tudi samo
sprehodimo, brez nakupovanja. December je lahko lep tudi brez dragih daril. Pomembneje je,
da smo zdravi in da se imamo radi.
Da se kupi malenkost za obdarovanje.
Manj je več.
Ročno izdelana darila, domače sestavine za praznične obroke.
Razčistiti si moramo v glavi, da nas materialne stvari dolgoročno ne osrečujejo.
December je čisto navaden mesec kot vsi drugi, zato lahko z navadno hrano in obleko
preživimo te praznične dni. Otrokom več kot darila veliko pomeni čas, ki si ga vzamemo
zanje in skupaj kaj delamo, kam gremo, se skupaj igramo. Tudi čas je dragocen, zato je prav,
da ga porabimo za tiste stvari, ki nam pomenijo več in tam, kjer je naložba dragocena.
Ne glej reklam.
0
Premišljeno nakupovanje.
Nimam predlogov, ker se mi moji izdatki ne zdijo previsoki. Obdarovanje drugih pa me
osrečuje in tega ne bi črtala iz seznama, kot tudi ne druženja s prijatelji in domačimi ob dobri
hrani.
Manj daril.
Skromnost.

Preživljanje prostega časa brez materialnih dobrin v krogu družine: gozd. sprehodi, peka
hrenovk itd.
Uživanje hrane v manjših količinah.
Manj je več.
Darilo naredi sam.
Doma izdelana darila (čaji, peciva, piškoti).
Nakupovanje hrane v primernih količinah Pri nakupovanju daril bodimo racionalni in več
energije uporabimo za druženje in ne nakupovanje.
Zmanjšaj št. obdarovancev (5-članski družini kupi bon za pico in ne vsakemu posebej nekih
drobnarij), nakupuj s seznamom 1x tedensko, kupi samo, kar res potrebuješ in ne vsega, kar je
v akciji.
Manj rekam in posiljevanja potrošnikov z nasilnimi reklamami, kaj vse rabimo, ker drugače
ne moreš preživeti.
Simbolično obdarovanje samo za otroke.
Omejiti znesek vrednosti daril, da se ne obdaruješ, ampak samo družiš s prijatelji.
Izdelava daril, izmenjava stvari.
Enkraten dogodek, ki ga ne bi opustili, vsaj dokler so otroci majhni. Naj čar božiča ostane.
Več izletov (pohodov) v naravo, izdelava recikliranih ali doma narejenih daril, izdelava
okraskov iz recikliranih materialov, oblačila iz izmenjevalnic ali izposojena od prijateljic,
zmerna uporaba elektronskih naprav, igranje družabnih iger ipd.
Darila izdelamo sami.
Kupujte, kar potrebujete oziroma potrebujejo drugi.
Kitajska pirotehnika in predvsem petarde so povsem nepotreben strošek in so neekološke oz.
celo strupene za naše okolje in ozračje.
Vsi, ki preveč zapravljajo, imajo preveč prostega časa. Le-tega bi lahko bolj koristno porabili
(delo, šport). Vsa darila morajo biti vnaprej določena. Smisel obdarovanja ni v tem koliko
darilo stane. Ne kupujte stvari za katere niste prepričani, da so koristne (za vas ali za tistega,
ki ga obdarujete).
Čimbolj uporabna darila, da pridejo prav. Ne kakšnih brezveznih stvari.
Racionalni premislek.
Raje deliti nasmeh, dobro besedo, spoštovanje kot pa pretirano obdarovanje.
Obdarovanje samo domačih.
Darila kupiš že prej.

