Dragi občani,
Vnaprej se vam zahvaljujemo za čas, ki ga boste namenili izpolnjevanju vprašalnika. Ugotovitve ankete
bodo vplivale na proces priprave projektne naloge za prenovo mestnega jedra Kočevja. Skupaj z
delavnico, ki jo bomo septembra izvedli za potrebe priprave projektne naloge, bomo pridobili
pomembne informacije o mnenju in željah prebivalcev Kočevja v zvezi z urejanjem mestnega jedra.
Naprošamo vas, da izpolnjen vprašalnik osebno prinesete, ali pošljete po pošti, na naslov: Občina
Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje. Lahko ga tudi skeniranega/v elektronski obliki
posredujete po e-pošti na naslov: tanja.stajdohar@kocevje.si

Če želite sodelovati v žrebanju za nagrado (praktična nagrada za enega izžrebanega v bruto vrednosti
200,00 €), prosimo vpišite vaše osebne podatke. V žrebanje se uvrstijo samo veljavni vprašalniki.
Podrobna pravila za nagradno igro najdete na http://kocevje.si/za-obcane/vsi-na-ploscad.

Ime in priimek:
__________________________________________________________________________________
Naslov:
__________________________________________________________________________________
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V anketi vas sprašujemo po mnenju v zvezi z mestnim jedrom, ki ga prikazuje zelena obroba na
zračnem posnetku spodaj:

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje,
Oddelek za investicije, infrastrukturo, okolje, prostor in premoženjske zadeve občine Kočevje
Nejc Zemljak, vodja oddelka
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1. Kako pogosto obiščete katerega od javnih prostorov v mestnem jedru? Odprti javni prostori so: trg,
park, otroško igrišče, ulica, sprehajalna pot, ploščad.
Z obiskom so mišljene dejavnosti kot so: uporaba storitev ali ponudbe v jedru, sprehod čez jedro, obisk
prireditev in podobno; vožnja z avtomobilom čez mesto ne šteje! Obkrožite le en odgovor.
1 – vsak dan
2 – nekajkrat tedensko
3 – enkrat tedensko
4 – enkrat do dvakrat mesečno
5 – manj kot enkrat mesečno
2. S kakšnim namenom navadno obiščete odprti prostor v mestnem jedru? Obkrožite lahko več odgovorov.
1 – tam bivam
2 – tja grem po opravkih
3 – tam se družim
4 – tam se sprostim in si spočijem
5 – ker je na moji poti
3. Katere dejavnosti najpogosteje opravljate, ko obiščete odprti prostor v mestnem jedru? Obkrožite
največ 3 odgovore.
1 - se sprehajam (sprehajam psa, grem na sprehod z otroci, ipd.)
2 - se družim (srečujem ljudi, se pogovarjam)
3 - berem
4 - se rekreiram
5 - se igram z otroki
6 – grem po opravkih
7 – grem po nakupih
8 - opazujem okolico in ljudi
9 - počivam
10 – drugo: __________________________________________
4. Kaj od naštetega po vašem mnenju manjka v mestnem jedru? Obkrožite največ 3 odgovore.
1 - površine za igro otrok,
2 – ureditve ob reki
3 – več klopi,
4 - stojala za kolesa,
5 - pitnik,
6 - kolesarske steze,
7 - trg(i),
8 – več zasaditev (drevnina, grmovnice in podobno)
9 – kip ali spomenik, ki zastopa Kočevje
10 - drugo: _________________________________
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5. Pomislite na odprti javni prostor v mestnem jedru Kočevja. Kam v prostem času najpogosteje
zahajate? Obkrožite lahko samo 1 odgovor.
1 – na trg pred cerkvijo
2 – na Trg sv. Jerneja
3 - na ploščad in njene robove (kavarne)
4 – v staro mestno jedro
5 - v obvodni prostor reke Rinže
6 – na ulice
7 - v park Gaj
8 – na otroška igrišča
9 – v odprti prostor pred mojim domom
10 – drugo : _______________________________
6. Kako najpogosteje pridete v odprt javni prostor, ki ste ga navedli v vprašanju 5?
1 – peš
2 – s kolesom, rolerji, skirojem ali podobnim
3 – z avtomobilom
7. Navedene so trditve, ki se nanašajo na sedanje stanje odprtega javnega prostora v mestnem jedru.
S pomočjo lestvice ocenite, v kakšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami.
Sploh se ne
strinjam

Se ne
strinjam

V mestnem jedru je dovolj javnega
odprtega prostora.
V njem je dovolj klopi in smetnjakov.
Odprt javni prostor v mestnem jedru
je čist in dobro vzdrževan.
V mestnem jedru lahko opravljam
aktivnosti, ki so zame pomembne.
Odprt javni prostor v mestnem jedru
je dobro dostopen za vse.
V odprtem javnem prostoru v mestu
se počutim varno.
V mestnem jedru je dovolj površin za
igro otrok.
V mestnem jedru je poskrbljeno za
varno gibanje pešcev.
Mestno jedro sedaj dobro predstavlja
karakter, dušo mesta Kočevja.
Odprt javni prostor v mestnem jedru
omogoča družabne aktivnosti.
V mestnem jedru je dovolj zelenja.
V odprtem mestnem jedru je dovolj
prireditev.
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Niti se ne
strinjam,
niti se
strinjam

Se strinjam

Popolnoma
se strinjam

8. Kaj bi bilo potrebno urediti za vnašanje življenja v prenovljeno mestno jedro? Kaj bi spremenili, da bi
se vi večkrat zadržali v mestu?
S pomočjo lestvice ocenite v kakšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami.
Sploh se ne
strinjam

Se ne
strinjam

Niti se ne
strinjam,
niti se
strinjam

Strinjam se

Popolnoma
se strinjam

Izboljšati ponudbo lokalov
Izboljšati ponudbo hrane
Podaljšati obratovalni čas lokalov
Povečati število prireditev
Povečati število storitev v pritličjih
objektov mestnega jedra
Urediti pritličja za inovativne vsebine,
umetnike in mlade
Subvencionirati najemnino poslovnih
prostorov v mestnem jedru
Urediti bolj bogato založeno tržnico
Urediti več prostorov za druženje
Urediti več prostorov za počitek
Urediti več prostorov za igro
Omejiti motorni promet
Omejiti brezplačno parkiranje
Dati prednost kolesarjem in pešcem

9. Ali bi bili pripravljeni prostovoljno sodelovati pri urejanja (npr. prenovi, oživljanju, vzdrževanju)
odprtega javnega prostora v mestnem jedru?
1 - Da, kako: ______________________________________________________________________________
2 - Morda, kako, pod kakšnimi pogoji: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3 - Ne
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10. Označevanje prostorov v mestnem jedru (zračni posnetek)
1. Prosimo, da na sliki spodaj označite najbolj značilen prostor mestnega jedra Kočevja – pogled ''za na
razglednico''. Označite ga z črko A.
2. Na sliki narišite območje v mestnem jedru, ki ga najraje ali najbolj pogosto uporabljate. Označite ga s
črko B. Prosimo, dopišite zakaj ga najpogosteje uporabljate.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. Na sliki vrišite lokacijo, kjer bi si želeli ureditve in jo označite s črko C. Zapišite predlog novih vsebin na
označenem območju C:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. Označite še najbolj moteče, degradirano (opuščeno, zanemarjeno) območje v mestnem jedru in ga
označite s črko D. Zapišite predlog novih vsebin na označenem območju D:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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SKLOP VPRAŠANJ O PROMETU za namen oblikovanja celostne prometne strategije za Kočevje

11. Katera splošna ocena najbolje povzame vaše osebno zadovoljstvo s stanjem prometa v občini?
Obkrožite le en odgovor.
1 - zelo slabo
2 - slabo
3 - zadovoljivo
4 - dobro
5 - zelo dobro
12. Katere tri splošne vrednote se vam osebno zdijo najpomembnejše, ko govorimo o načrtovanju
prometa v občini? Obkrožite največ 3 odgovore.
1 - zdravje prebivalstva
2 - varnost otrok
3 - varnost pešcev in kolesarjev
4 - enostaven dostop do pomembnih ustanov (zdravstveni dom, pošta, banka, občina)
5 - zmanjšanje obremenitev okolja (izpušni plini, hrup, emisije)
6 - boljši javni potniški promet
7 - boljše ceste
8 - zagotavljanje prostora za druženje in rekreacijo
9 - zagotavljanje parkirnih površin
10 - prilagojenost prometnih ureditev za vse uporabnike (starše z vozički, invalide, starejše)
11 - lepše mestno središče
12 - povečanje privlačnosti mesta za življenje
13. Kaj vi osebno opažate na vaših poteh znotraj občine? Katero področje je po vašem mnenju dobro
urejeno in katero slabo?
Ob dobro urejenem področju naredite kljukico, ob slabo urejenem področju naredite križec.
varne šolske poti
ceste
prometna signalizacija
rekreativne poti
tovorni promet
varovanje zdravja
javni potniški promet
taksi služba

dostava v središču mesta
kolesarske poti
površine za pešce
javne površine
parkirne površine
splošna prometna varnost
varovanje okolja
obveščanje prebivalstva

14. Katero nujno spremembo oziroma izboljšavo bi najprej uvedli na področju prometa, če bi bili vi
župan/županja občine?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Izpolnili ste celotni vprašalnik. Hvala za vaš trud in čas.
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