
REZULTATI ANKETE

anketa je bila izvedena  v okviru projekta „TOGETHER“

v okviru aktivnosti:

uporaba različnih kanalov za ozaveščanje ljudi -

„gverilski marketing“

Kraj izvedbe aktivnosti: Maistrov trg, Maribor

Datum izvedbe aktivnosti: 9. maj 2019 med 13.00 in 14.00 in 13. maj 2019 med 14.00 in 15.00



 Namen ankete je bil pri naključno izbranih ljudeh preveriti, kako vsakodnevno varčujejo z 

energijo;

 Anketiranci so odgovarjali na 17 postavljenih vprašanj, pravilen odgovor so izbrali med 

navedenimi možnostmi;

 Z izbranimi odgovori na zastavljena vprašanja smo jih želeli vzpodbuditi, da začnejo 

drugače razmišljati in spremenijo svoje  vsakodnevne navade glede varčevanja z energijo; 

 Uporabljena je bila  strategija gverilskega marketinga, s pomočjo akcije „presenečenja“, 

izvedene na javnem prostoru, kjer je veliko mimoidočih

NAMEN



 v anketi je sodelovalo 43 ljudi, 

 anketiranci so bili naključni mimoidoči, 

 povprečna starost anketirancev je bila med 20 let in 50 let
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SPLOŠNE INFORMACIJE O ANKETIRANCIH 



Na delo / v šolo se večinoma (21%) odpravijo z avtomobilom, 

le redki (5%) gredo peš
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1. Na delo/v šolo se večinoma odpravim 

SPLOŠNE INFORMACIJE O ANKETIRANCIH 



V  večini (60%) vsakodnevno varčujejo z energijo
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SPLOŠNE INFORMACIJE O ANKETIRANCIH 



Glavni razlog, da varčujejo z energijo, je njihova ozaveščenost (15%) in 

prihranek denarja (14%)
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3. Razlogi zakaj varčuješ z energijo? 

SPLOŠNE INFORMACIJE O ANKETIRANCIH 



60 % anketiranih pomivalni in pralni stroj uporabi zmeraj šele, ko je popolnoma 

napolnjen, le redki (28%) samo občasno in samo 12% jih  nikoli ne počaka, da je 

stroj popolnoma poln, ko ga vključijo

VARČEVANJE Z ELEKTRIKO
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Večina anketiranih (60%) vedno ugasne luči in električne naprave, ki jih ne 

potrebuje, ko zadnji zapustijo prostor, 30% jih to naredi občasno in le 12 % nikoli
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5.Ko zapustim sobo, ugasnem luči in 
električne naprave, ki jih ne potrebujem



33% anketiranih nikoli ne uporabi stopnic namesto dvigala, manj kot polovica 

samo včasih uporabi stopnice in le 21% jih vedno koristi stopnice

VARČEVANJE Z ELEKTRIKO

46%

21%

33%

6. Namesto dvigala uporabim  
stopnice

včasih

vedno

nikoli



Za hitrejše in varčnejše kuhanje 50% anketiranih vedno uporablja pokrovko, 36% 

jih občasno kuha s pokrovko, medtem ko 14%  nikoli ne uporablja pokrovke med 

kuhanjem
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Več kot polovica anketiranih hrano zmeraj odmrzuje naravno, 26% občasno, 

medtem ko 19 % anketiranih pa hrane nikoli ne odmrzuje naravno
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Večina anketiranih (63%) vedno uporablja nameščena senčila na oknih, da z njimi 

prihrani na ogrevanju in hlajenju, 26% jih občasno uporablja, samo 12% jih nikoli 

ne uporablja

VARČEVANJE Z OGREVANJEM/HLAJENJEM
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9. Ali uporabljaš na oknih nameščena 
senčila, da si poleti zastreš onkna čez 
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Večina anketiranih (65%) zniža temperaturo v prostoru ponoči in ko je zdoma, da 

s tem prihrani na energiji ogrevanja /hlajenja, 28% jih za varčevanje uporablja 

ventile, 7% jih sploh ne varčuje

VARČEVANJE Z OGREVANJEM/HLAJENJEM
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10. Kako varčuješ/te z ogrevanjem?



Večina anketiranih poleti ohlaja prostore z odpiranjem oken ponoči ali uporablja 

klimatsko anpravo
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11. Poleti za hlajenje uporabljam/o
klimatsko napravo odpremo okna ponoči nič



Večina anketiranih (60%) doma uporablja varčne žarnice

VARČEVANJE Z RAZSVETLJAVO
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Večina anketiranih za osvetlitev delovne površine včasih (49%) ali vedno (44%) 

uporabi naravno svetlobo ali si osvetljuje z  lokalno svetilko, le 7% je takšnih, ki 

tega nikoli ne uporablja
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svetlobo in/ali lokalno svetilko



Polovica anketiranih med ščetkanjem zob vedno zapre vodo, 40% jo občasno 

zapre, medtem ko 9% pa vode med umivanjem zob nikoli ne zapira
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V večini anketiranci areatorja nimajo nameščenega (49%) oz. naprave ne poznajo 

(23%), medtem ko jo tretjina anketiranih pa le uporablja za varčevanje z vodo 
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15. Doma imamo na pipah nameščen  
AERATOR za varčevanje z vodo



42% anketirancev umazano posodo nikoli ne umiva pod tekočo vodo, 30% jo 

včasih pomije in 30% jo vedno pomiva pod tekočo vodo

VARČEVANJE Z VODO
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V večini anketiranci vedno (38%) ali včasih (36%) preverjajo kapljanje vode, 

medtem ko 26% jih nikoli ne preverja ali voda iz pip/kotličkov nenadzorovano 

izteka
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