
ANKETA
Občina Gornja Radgona želi nadgraditi obstoječo prakso načrtovanja prometa. Poleg celovitosti je ena 
ključnih lastnosti novega pristopa tudi vključevanje širokega kroga občanov, ki lahko z različnostjo 
pogledov pomagajo izbrati najbolj primerne rešitve. V tem smislu je izredno pomembno tudi vaše mnenje.

Vljudno vas vabimo, da izpolnite priloženo anketo ter nam s tem pomagate sooblikovati smernice prihodnje 
ureditve prometa v Gornji Radgoni. Anketa je kratka, ne bo vam vzela veliko časa, bo pa strokovnjakom 
ponudila dragoceno podlago za oblikovanje rešitev. Ker si želimo širokega odziva, smo za vse, ki ste si vzeli 
čas za sodelovanje, pripravili tudi nagradno žrebanje. Glavno nagrado, kolo, bomo izžrebali med prejetimi 
anketami.

Če želite sodelovati v žrebanju za zložljivo kolo, prosimo, da nam navedete tudi vaše osebne podatke.
Nagrajenec bo o nagradi obveščen po pošti. Žrebanje bo izpeljano v okviru dogodka Evropskega tedna 
mobilnosti v mesecu septembru 2016.

Ime in priimek:    Naslov:

Telefon:      Podpis:

E-mail:

o Želim prejemati novice o pripravi Celostne prometne strategije občine Gornja Radgona (Prosimo vas, da obkljukate kvadratek, v kolikor želite 
     prejemati novice)

Celostna 
prometna 
strategija 
občine 
Gornja 
Radgona

Načrtujemo promet bolj 
trajnostno za večjo kakovost 
bivanja v občini

11.      Podatki o anketirancu (označite z X):

SPOL o Moški   o Ženski

STAROST o 12 – 18 let  o 19 – 25 let  o 26 – 35 let 
  o 36 – 45 let  o 46 – 65 let  o nad 65 let

IZOBRAZBA o osnovna šola ali manj o srednja šola  o višja / visoka ali več

STATUS o šolajoči (OS, SŠ, študent) o zaposlen / samozaposlen o nezaposlen 
  o upokojen

SEM  o oseba, ki za gibanje uporablja invalidski voziček
  o oseba, ki za gibanje uporablja bergle / palico / hoduljo
  o slepa ali slabovidna oseba
  o gluha ali naglušna oseba
  o nič od zgoraj naštetega

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada
Nagrada ni izplačljiva v gotovini. Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti 
osebne podatke in davčno številko. Plačilo akontacije dohodnine za prejeto nagrado bo poravnal organizator nagradne igre Razvojna agencija 
Sinergija d.o.o.. S podpisom nagradnega listka prejemnik nagrade soglaša, da organizator igre na spletni strani občine Gornja Radgona objavi 
njegovo ime in priimek. Upravljavec osebnih podatkov je Razvojna agencija Sinergija d.o.o., ki jih uporablja v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov. Nagradna igra traja do 19.9.2016. Žrebanje bo javno in bo izvedeno na enem izmed javnih dogodkov v času Evropskega tedna mobilnosti 
med 19. in 22. septembrom.

OBČINA GORNJA RADGONA

Kako vidim promet v Gornji Radgoni?
Izpolnite priloženo anketo najkasneje do 19. 09. 2016. Anketo oddajte ali na šoli, vrtcu ali PORI, razvojni agenciji 
Gornja Radgona (Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona). Nagrajenec bo o nagradi obveščen po pošti in preko 
spletne strani občine Gornja Radgona. Žrebanje bo izpeljano v času dogodka Evropskega tedna mobilnosti.

IZDELOVALCI CPS GORNJA RADGONA:

ZEU d.o.o; 

CZR Murska Sobota;

Razvojna agencija Sinergija d.o.o.;

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo, Prometnotehniški inštitut (podizvajalec).



1.     Kako najpogosteje potujete v šolo/službo/ po vsakdanjih opravilih? (Izberete lahko največ dva 
          odgovora) 

• peš
• s kolesom
• z javnim prevozom
• s sopotniki v osebnem avtomobilu
• sam v osebnem avtomobilu
• drugo:___________________________

2.    Kako daleč se vozite v šolo / službo / po vsakdanjih opravilih? (Izberete lahko največ en odgovor)

• do 1000 metrov 
• 1 - 5 km 
• 5  - 10 km 
• več kot 10 km

3.     Kako bi ocenili vaše osebno zadovoljstvo s stanjem prometa v Občini Gornja Radgona? 
        (Izberete lahko največ en odgovor)

• zelo slabo
• slabo
• zadovoljivo
• dobro
• zelo dobro

4.    Kaj vi osebno opažate na vaših poteh znotraj Občine Gornja Radgona? Katero področje je po vašem 
       mnenju dobro urejeno in katero slabo? (Odgovorite lahko samo ‘dobro’ ali ‘slabo’. Označite z X.)

dobro slabo

varne šolske poti

ceste

prometna signalizacija

rekreativne poti

prilagoditve prometnih površin za gibalno ovirane oziroma vozičke

tovorni promet

javne površine

površine za pešce

parkirne površine

splošna prometna varnost

obveščanje prebivalstva 

varovanje okolja 

javni potniški promet

dostava v središču mesta

taksi služba

varovanje zdravja

5.      Kaj za vas predstavlja največjo težavo pri vaših vsakdanjih poteh v šolo /službo / po vsakdanjih 
          opravilih? (izberete lahko poljubno število odgovorov)

• poraba časa (zastoji,…)
• ni javnega prometa oziroma je slabo organiziran
• nevarnosti v prometu
• slaba dostopnost (dolžina potovanja,…)
• strošek (vozovnica, parkiranje, gorivo,…)
• neudobnost potovanja
• drugo: _____________________________

6.      Katere tri splošne vrednote se vam osebno zdijo najpomembnejše, ko govorimo o načrtovanju  
          prometa v Občini GR? (izberete lahko največ tri odgovore)

• zdravje prebivalstva
• varnost otrok,  pešcev in kolesarjev
• dostop, do pomembnih ustanov (zdravstveni dom, pošta, banka, občina) prilagojen vsem 

uporabnikom (starše z vozički, gibalno ovirani, starejše, … ) 
• čisto okolje (izboljšano stanje / zmanjševanje izpušni plini, hrup, emisije)
• privlačni javni prostori (lepše mestno središče)
• boljše ceste
• udobnost in hitrost potovanja
• hiter in ekonomičen javni potniški promet
• dostopnost parkirnih površin
• povečanje privlačnosti Gornje Radgone za življenje ter zagotavljanje prostora za druženje in 

rekreacijo
• drugo

7.      Katero spremembo oziroma izboljšavo bi najprej uvedli na področju prometa, če bi bili vi župan/  
          županja Občine Gornja Radgona? (prosimo vas, da odgovorite v enem stavku)

8.      Koliko avtomobilov je v vašem gospodinjstvu? 

9.      Število v povprečju opravljenih poti (potovanj) na dan?

10.    Katero prevozno sredstvo ali način gibanja najpogosteje uporabljate pri svojih opravkih ter kako 
           pogosto? (vpišite vrednost od 1 do 5. Pomen vrednosti: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – pogosto, 
             5  - vedno)

delo šola/vrtec nakupovanje prosti čas ostalo

avtomobil (voznik)

avtomobil (sopotnik)

kolo

javni potniški promet (bus, vlak)

motorno kolo / skuter

peš

taksi


