
ANKETA 

VPLIV KRAJINE NA PORABO ČASA PRI ZBIRANJU MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV 
 

Pozdravljeni! 
Sem Natalija Vidovič, študentka Dobe višje strokovne šole Maribor. Pred vami je anketa,  s katere si 
bom pomagala, pri izdelavi moje diplomske naloge z naslovom Vpliv krajine na porabo časa pri 
zbiranju mešanih komunalnih odpadkov. 
Prosim vas, da si vzamete nekaj minut in anketo izpolnite. Že v naprej se vam zahvaljujem. 
 

 
 

1. Ime občine, kjer izvajate storitev odvoza odpadkov: 
 
___________________________________________________________________ 

 
2. Napišite naselja, v katerih zbirate na določen dan, za katerega boste v nadaljevanju 

podajali podatke.  Na osnovi podanih naselij, bomo  opredelili tip in gostoto poselitve. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

3. Prosim, če opredelite naselje glede na tip krajine, kjer izvajate svoje storitve . Če je le 
mogoče, izberite naselja, kjer je pretežno samo en tip krajine. 
 

Ravninsko Odročno 

Hribovito Razvlečeno 

Strnjeno Drugo: ___________________________ 

 

4. Kakšna je dostopnost v različnih vremenskih razmerah (možni odgovori od 1 - 5, kjer 1 
pomeni,da vreme zelo vpliva, 5 pa, da vreme ne vpliva). 
 

Zima 1     2     3     4     5 

Pomlad 1     2     3     4     5 

Poletje 1     2     3     4     5 

Jesen 1     2     3     4     5 

       
 
5. Kakšna je urejenost cest obravnavanega naselja? (asflatna, makadamska cesta). Prosim, 

če napišete približen odstotek določene urejenosti cest v obravnavanem naselju. 
 

- Makadamska cesta ______________% 

- Asfaltirana ozka cesta___________% 

- Asfaltirana široka cesta__________ % 

- Drugo__________________________. 



 
6. Kakšna je nosilnost cestne infrastrukture? 

 
- Maksimalna zakonsko dovoljena nosilnost ______________ % 

- Med 8 ton in maksimalno zakonsko dovoljeno nosilnostjo __________ % 

- Pod 8 ton ____________ % 

 
7. Lastnosti vozila, ki zbira MKO v obravnavanem naselju? 

 
- Skupna dovoljena masa _____________kg 

- Dopustna neto nosilnost vozila ______________ kg 

- Kolikšna je prostornina nadgradnje vozila? ___________ m3 

8. Tip vozila:  
 

Potisna plošča Vrtljivi boben 
 

9. Kolikokrat dnevno povprečno izpraznite vozilo pri zbiranju MKO v obravnavanem 
naselju? 
 

1-krat 2-krat 3-krat 4-krat 5- ali večkrat 
 

10. Kolikšna je neto teža odpadkov ob: 
 

- 1. izpraznitvi __________ kg 

- 2. izpraznitvi __________ kg, 

- 3. izpraznitvi __________ kg 

11. Koliko katerih posod izpraznite v obravnavanem naselju? 
 

60 l:   500 l:  1000 l:  

80 l:  550 l:  1100 l:  

120 l:  660 l:  Drugo:  

240 l:  770 l:  _______  

360 l:  900 l:  _______  

 

12. Koliko je vseh MKO iz gospodinjstev, ki jih zbirate kot izvajalec javne službe? 
 
______________________________________________________________________ 
 

13. Koliko časa porabite da enkrat poberete vse MKO? 
 
_______________________________________________________________________ 


