ANKETNI VPRAŠALNIK – LAS SSD “OKOLJSKO OSVEŠČENI”
Evropski teden mobilnosti v občini Žalec, Dan brez avtomobila - Žalec, 21.9.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Osnovni podatki:

Kraj bivanja (obkrožite):
• Braslovče
• Griže/Migojnice
Spol (obkrožite): Ž M
Starost: ____________

•
•
•

Petrovče Polzela
Prebold
Vransko

•
•
•

Tabor
Šempeter
Žalec

2. Ali menite, da se je stanje kakovosti zraka v vašem kraju v zadnjih 10 letih…?
• Izboljšalo
• Se ni spremenilo
• Poslabšalo
• Ne vem
3. Kateri od naštetih virov onesnaževanja zraka je najbolj prisoten v vašem domačem okolju? (možnih je več
odgovorov)
• Gospodinjstva (individualna kurišča)
• Industrija
• Promet
• Kmetijstvo
• Energetika in proizvodnja toplote
• Čezmejno onesnaževanje (prenos onesnaževal po zraku iz drugih držav)
• drugo……..
4. Ali imate individualno kurišče? V primeru Da, kateri energent?
• Drva
• Peleti
• Premog
• Plin
• Nafta
5. Ali imate morda zdravstvene težave, za katere menite, da so povezane z onesnaženim zrakom?
• Da
• Ne
• Ne vem
• Če da, navedite katere:
6. Ali vas moti hrup v vašem okolju? Da Ne
7. Kateri od naštetih virov hrupa je najbolj prisoten v vašem domačem okolju? (možnih je več odgovorov)
• Industrija in gospodarska dejavnost
• Promet
• Kmetijstvo
• Gostinski lokali
• Prireditve z glasbo
8. Ali ste dovolj ozaveščeni o posledicah hrupa na vaše zdravje in varnost? Da Ne
9. Ali ste aktivni pri opustitvi vožnje z avtomobilom in se poslužujete hoje in kolesarjenja vsaj v tednu mobilnosti ter
s tem sami prispevate k zmanjšanju onesnaženosti zraka?
• Da
• Ne
10. Bi postali član lokalnega ekološkega ali okoljskega društva na nivoju doline? Da Ne
11. Ali želite podati še kakšno mnenje ali komentar vezan na kakovost zraka in hrupa, kot okoljskega problema na
območju, kjer bivate?
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