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ERASMUS+ SMART WASTE MANAGERS: ANKETA O NAVADAH 

ANALIZA 

 

 Zbiranje podatkov je potekalo od 2.12.19, 20:45 do 25.12.19, 17:20 
 

Odločili smo se, da anketiramo starše učencev B-oddelka po vertikali naše OŠ. Od 93 razposlanih 

smo dobili izpolnjenih 49 anket. Kakšni so odgovori, si lahko ogledate v analizi programa za 

spletno anketiranje www.1ka.si – vabljeni k ogledu odgovorov sodelujočih in razmisleku o naših 

navadah. Za sodelovanje pri anketiranju se vam zahvaljujemo.  

 

1.      Kaj naredite, če se vaš bivalni prostor segreje nad željeno 

temperaturo (med kurilno sezono)?  (n = 49)  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  se ne segreje preveč. ni radiatorjev 

  imamo termostatsko regulacijo, po potrebi izključimo gretje. 

  sistem ogrevanja se sam prilagodi in preneha ogrevati. 

  imamo panele 

  se ne segreje, ker imamo termostat in max temperaturo 21,5 

  sprememba nastavitve toplotne črpalke 

  regulacija zapre ogrevalo 

  talno gretje 

  zmanjšamo jakost na termostatu. 
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2.      Kaj naredite, če je v vašem stanovanju v poletnem času 

prevroče?  (n = 49)  

Možnih je več odgovorov  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  okna odpremo le, če je zunaj hladneje kot notri 

  čez dan zasenčimo z žaluzijami, ponoči prezračimo z odpiranjem oken. 

  okna odpremo zjutraj ali pozno zvečer 

  se nam ne dogaja, ker imamo odlično izolirane stene, kvalitetna okna in aluminijaste rolete z 

izolacijo 

 

 

3.      Kdaj ugasnete luči v prostoru?  (n = 49)  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  če je dovolj svetlo in ko odideš iz prostora. v servisnih prostorih (kurilnica, shramba, klet, 

hodniki, stopnišče) imamo prižiganje/ugašanje na senzor. 

  ko je dovolj svetlo in/ali ko nas ni v prostoru. 
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4.      Poleti sušite oprano perilo  (n = 49)  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  v za to namenjenem prostoru 

  zunaj na zraku in v sušilnem stroju. 

  v susilnem in na zraku... 

 

5.      Med umivanjem zob  (n = 49)  

 
 

6.      Koliko časa vaš družinski član približno porabi za tuširanje?  (n = 

49)  
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7.      Pomivalni stroj vključite šele, ko je v celoti zapolnjen?  (n = 49)  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  pomivamo v večini na roke. ko je veliko posode pa v stroju. 

 

8.      Vrt in rože zalivate z   (n = 49)  

Možnih je več odgovorov  

 
 

 

  Odgovori Frekvenca 

  vrta ne zalivamo 

  vodo iz potoka 

  zasebni vodovod 

  podtalnica 

 

 

 

 



www.1ka.si Erasmus + Smart waste managers 

31.12.2019 Stran 5 / 6 

 

9.      Kje najpogosteje dobite oblačila, ki jih potrebujete?  (n = 49)  

Možnih je več odgovorov  

 
 

10.      Ali nakupujete živila pogosto z nakupovalnim listkom?  (n = 49)  

 
 

11.      Kaj naredite z ostanki obroka?  (n = 49)  

Možnih je več odgovorov  
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12.      Koliko prostega časa imate v delovnih dnevih?  (n = 49)  

 
 

13.      Svoj prosti čas izkoristite tako, da vam ne zmanjka časa za 

druge načrtovane aktivnosti?     (n = 48)  

Možnih je več odgovorov  

 
 

14.      Koliko časa na dan porabite za gledanje televizije in uporabo 

socialnih omrežjih?  (n = 49)  

 
 

 


