
ANKETA O PORABI OBLAČIL (učenci) 

V mesecu decembru smo anketirali učence od 5. do 9. razreda OŠ Žiri o porabi oblačil. Dobili 

smo 289 odgovorov. 

 

 

 

 

 

10,4 % anketiranih (oranžna) ima 3 sorojence, 3,1 % (zelena) ima 4 sorojence, 1 % 

anketiranih (vijolična) ima več kot 4 sorojence, 5,5 % (svetlo modra) pa je edincev.  



 

 

 

Dvakrat letno, pred zimsko in poletno sezono, kupuje nova oblačila 8,3 % anketiranih 

(zelena), medtem ko enkrat tedensko (modra) nakupuje 1,4 % anketiranih. 

 

 

 

 



 

 

 

 

16 do 20 hlač ima 3,8 % anketiranih (zelena). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Če si odgovoril z da, napiši pomen: 

87 odgovorov: do it yourself oz. naredi sam, da nekaj narediš iz starega (dva odgovora sta bila 

neveljavna, eden pa z napačnim pomenom). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anketo o porabi oblačil je rešilo 289 učencev in učenk od 5. do 9. razreda OŠ Žiri – povzetek 

njihovih odgovorov je: 

- delež anketiranih je bil zelo enakovreden (nekaj fantov več je reševalo ankete), 

- anketiranci so bili stari od 10 do 15 let, 

- največ anketiranih (42,6 %) jih ima enega sorojenca, 5 % manj (37,4 %) dva 

sorojenca, preostali delež nobenega ali tri in več, 

- večino oblačil doma kupijo (57,8 %), v skoraj enakovrednem deležu pa jih dobijo od 

sorodnikov ali prijateljev in od sorojencev (malenkost manj), 

- oblačila kupujejo po potrebi (57,1 %), sledita odgovora enkrat mesečno ali enkrat na 

tri mesece, 

- največkrat kupujejo različnih cenovnih razredov (skoraj polovica vseh odgovorov), 

preostali delež odgovorov je skoraj enakovredno razporejen med odgovore: dražja, a 

kvalitetna, poceni, pri katerih kvaliteta ni pomembna, glede na všečnost, 

- ko gredo po nakupih, v večini kupijo, kar potrebujejo in še oblačila, ki so jim všeč, 

slaba četrtina jih kupuje po seznamu, dobra osmina pa kupujejo po navdihu brez 

načrtovanja, 

- modi jih sledi malo, 

- anketirani so presodili, da imajo 6 do 10, slaba četrtina meni, da jih ima do 5, ostali 

deleži predstavljajo, da jih imajo več, kot pravi najpogostejši odgovor, 

- anketirani menijo, da v tednu nosijo največkrat dvoje ali troje hlače, manj kot desetina 

pa jih nosi ene ali imajo vsak dan druge hlače, 

- večina (64 %) nosi vsa kupljena oblačila, slaba tretjina je presodila, da nosijo večino, 

- skoraj 85 % nosijo oblačila do uničenja, dobra petina jih je označila odgovor tudi, 

dokler jim je oblačilo všeč, 

- če je oblačilo strgano, premajhno ali ni več v modi, ga podarijo naprej (64,4 %), 

nesejo v zabojnik Humana, Tekstilko ipd. (29,4 %), vržejo v smeti ali hranijo v omari, 

redkeje prodajajo, 

- anketirani poznajo pomen kratice DIY, vendar jih več kot pol predelava oblačil ne 

zanima in se organizirane delavnice na šoli tudi ne bi udeležili, 

- skoraj polovica bi mogoče zamenjala lepa in uporabna oblačila, ki jih ne nosijo, za 

enako lepa oblačila nekoga drugega, dobra tretjina tega ne bi storila, preostali pa bi 

zamenjali oblačila, 

- v trgovini z rabljenimi oblačili v veliki večini (88,9 %) še niso kupovali. 

 


