
ANKETA 
 

Smo dijakinje tretjega letnika gimnazije Novo mesto. Sodelujemo pri projektu, ki ga 
organizirata Ministrstvo za promet in Focus, društvo za sonaraven razvoj. 

V okviru projekta poskušamo pripomoči k temu, da bi čim več ljudi začelo uporabljati javna 
prevozna sredstva, hkrati pa opozoriti ljudi na problem onesnaževanja našega planeta z 

izpušnimi plini. 
S pomočjo ankete bomo lažje ugotovile kakšno je stanje na Dolenjskem sedaj in kaj lahko 

izboljšamo v prihodnje. 
 

… 
 

1. Ali ste zaskrbljeni ob dejstvu, da je količina CO2, ki ga v ozračje spušča mestni 

promet,med letoma 1998 in 2004 zrasla za 73% in še vedno narašča? 

DA                                                             NE 

 

2. Število avtobusnih potnikov se v zadnjih 15 letih drastično zmanjšuje. Ste tudi vi med 

tistimi, ki za vsakodnevne prevoze na razne lokacije uporabljate osebni avtomobil? 

DA                                                          NE 

 

3. Če da, zakaj? 

 a)  neodvisnost od drugih 
 b)  lahka dostopnost do vseh krajev 
 c)  hitrost 
            č) komfortnost 
            d)  drugo:_____________________________ 
 

 

4. Koliko oseb se ponavadi  pelje v vašem avtomobilu? 

1                     2                     3                     4                     5 

 

5. Kaj bi vas pritegnilo k uporabi avtobusa? (Obkrožite le en odgovor) 

a) Ugodnost oz. prevozi zastonj 

b) Dostopnost avtobusnih postajališč 

c) Prinos določenih ugodnosti (popustov, točk ugodnosti ipd.) 

č) Če bi se na njem dalo kupiti časopis, dvigniti denar, spiti kavo ali pojesti rogljiček 

d) Če bi me pripeljal točno tja, kamor sem namenjen/a (npr. do službe ali do banke) 

e) Če bi mi omogočil, da nanj naložim kolo, ali pa bi me popeljal do železniške postaje 

(kombiniranje raznih načinov prevoza) 

f) Nič od naštetega, avtobusa se v nobenem primeru ne bi posluževal. 

g) Drugo:____________________________________________________________ 

 



6. Ali uporabljate javni prevoz? 

DA, redno                                            VČASIH                                                          NE, nikoli 
 
 

7.  Če da, kako pogosto ga uporabljate? 

 a)  dnevno 
 b)  1-2 krat tedensko 
 c)  3-4 krat mesečno 
 č)  nekajkrat letno 
 
 

8. Če ne, zakaj? 

 a)  predrage vozovnice 
 b)  slaba zasnovanost prog 
 c)  predolgi intervali med posameznimi vožnjami 
            č) nepraktičnost 
            d)  drugo: ____________________________ 
 
 
 

9.  Ali bi uporabljali javni prevoz, če bi bil le-ta zastonj? 

 a)  DA 
 b)  NE 
 
 
 

10. Na kakšen način bi pripomogli k omejitvi izpustov? 

 a)  zmanjšal bi uporabo lastnega avtomobila 
 b)  uporabil bi javni prevoz 
 c)  šel bi peš 
 č)  šel bi s kolesom 
 d)  ničesar ne bi spremenil 
 e)  drugo:_____________________ 
 
 
 

11. Problem nastaja tudi zaradi gneče in zastojev na cesti. Dokazano je, da prav stoječi 

promet v zastojih povzroča ozračju največ škode.  Bi bili pripravljeni uporabljati javni prevoz, 

oz. omejili rabo avtomobila le na okolice mest, pot pa nato nadaljevati z mestnim avtobusom, 

če bi to pomenilo znatno zmanjšanje gneče? 

DA                                                                                    NE 

 
 
 

Hvala za sodelovanje. 

 



 

REZULTATI ANKETE: 

1) 98% je zaskrbljenih, 2% pa ne 

2) 78% da, 22 ne 

3) a) 42%    b) 37%   c) 8%       č) 12% 

4) 1) 33%        2) 41%               3) 18%                     4) 6%                5) 2% 

5) a) 39%         b) 26%        c) 3%       č) 1%       d) 15%        e)6%         f) 10 

6) Redno 23%                Včasih 46%                          Nikoli  31% 

7) a) 17%        b)11%     c)  30%        č) 42% 

8) a) 28%   b) 21%   c) 34%  č)16%   d)1% 

9) DA 52%     NE 48% 

10) a) 32%           b) 36%          c) 16%              č) 12%            d) 4% 

11) DA 38%        NE 62% 

 


