
   

 

 

 
V okviru mednarodnega projekta INTERREG CENTRAL EUROPE 2014 - 2020 »TOGETHER«, 
katerega partner je Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko, izvajamo anketo. Namen je 
spodbuditi ljudi k učinkovitejši izrabi električne energije, vode, ogrevanja/hlajenja, ...  
Veseli bi bili če se odzovete povabilu k sodelovanju in odgovorite na vprašanja o vaših navadah 

glede varčevanja z energijo. ANKETA je anonimna in Vam bo vzela le 5 minut časa. 

 

(Možen odgovor označite s X) 
 

SPOŠNE INFORMACIJE 

1. Starost anketiranca 

do 10 let do 20 let do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let več kot 60 let 

       
 

1. Na delo / v šolo se večinoma odpravim (1 odgovor) 

z avtom z avtobusom s kolesom peš 

    
 

2. Ali varčuješ z energijo? 

včasih da ne ne vem 

    
 

 

 

 

 

 

 

OBRNI OBRNI OBRNI OBRNI OBRNI OBRNI OBRNI 

3. Razlogi zakaj varčuješ z energijo? (možen 1 odgovor) 

prihranim denar sem ozaveščen naučili starši /šola sem izvedel na spletu 

    

VARČEVANJE Z ELEKTRIKO 

4. Pomivalni in pralni stroj uporabim/o šele, ko je popolnoma napolnjen 

včasih vedno  nikoli 

   

5. Ko zapustim sobo, ugasnem luči in električne naprave, ki jih ne potrebujem 

včasih vedno nikoli 

   

6. Namesto dvigala uporabim stopnice 

včasih vedno  nikoli 

   

7. Za hitrejše in varčnejše kuhanje uporabljam/o pokrovko 

včasih vedno nikoli 

   

8. Hrano odmrzujem/o naravno 

včasih vedno  nikoli 

   



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vaše sodelovanje je pripomoglo k pridobitvi podatkov o različnih navadah ljudi glede izrabe 
energije v vsakdanjem življenju. 
Zahvaljujemo se vam za vaše odgovore Vas vabimo da se še naprej skupaj trudimo za 
vsakodnevno učinkovito izrabo energije.  
 
Projektni team TOGETHER 

VARČEVANJE Z OGREVANJEM/HLAJENJEM 

9. Ali uporabljaš na oknih nameščena senčila, da si poleti zastreš okno čez dan, pozimi 
čez noč? 

včasih vedno  nikoli 

   

10. Kako varčuješ/te z ogrevanjem? 

z ventili znižamo temperaturo ponoči, 
ali ko smo zdoma 

sploh ne 

   

11. Poleti za hlajenje uporabljam/o 

klimatsko napravo odpremo okna ponoči nič 

   

VARČEVANJE Z RAZSVETLJAVO 

12. Za razsvetljavo doma uporabljamo varčne žarnice 

da ne ne vem 

   

13. Za osvetlitev delovne površine uporabljam/o naravno svetlobo in/ali lokalno svetilko 

včasih vedno nikoli 

   

VARČEVANJE Z VODO 

14. Med umivanjem zob zaprem vodo 

včasih da ne 

   

15. Doma imamo na pipah nameščen AERATOR za varčevanje z vodo (šoba za manjšo 

intenzivnost curka za varčno rabo vode) 
da ne ne vem 

   

16.Umazano posodo ročno perem/o v večji posodi namesto pod tekočo vodo 

včasih vedno nikoli 

   

17. Doma redno preverjamo curljanje vode iz pip in WC kotličkov 

včasih vedno nikoli 

   


