ANALIZA

PREJETIH

ODGOVOROV

Poslano je bilo 1040 vprašalnikov, do 24.9.2014 je bilo prejetih 190 kuvert z odgovori.

ANKETNI VPRAŠALNIK
»Idejna urbanistična zasnova za širše območje Lendavska – sever«
I. sklop vprašanj: PROMETNA UREDITEV
1. Ali menite, da je zasnova novega cestnega omrežja ustrezna?
a- zelo dobra

34

b- dobra

117

c- slaba

28

d- drugo

11

1
1. Ali menite, da je zasnova novega cestnega omrežja ustrezna?
15%

6%

18%
a – zelo dobra
b - dobra
c - slaba
d-drugo

61%

Povzeto (drugo):
- Ureditev prometnega režima z enosmernim prometom, tlakovani trg s križiščem ni prevozen
- Pretočnost križišča Lendavska – Gregorčičeva – pešci?
- Lendavsko ul. Zapreti in narediti sprehajalno pot
- Razbremeniti tranzitni promet do BTC-ja
- Potrebna dvopasovnica
- Cesta ob Lendavski 17a,b,c, je odvečna, takoj je lahko samo prehodna pot
- Ceste ob Lendavski 17 a, b, c, nočemo, tukaj hočemo mesto za stanovalce
- Dovoz Lendavske 17 a, b, c, mora biti enosmerna
- Mesto bi rabilo severno obvoznico

2. Ali menite, da je v idejni ureditvi vključenih dovolj površin za pešce in kolesarje?
a – preveč

2

b - dovolj

127

c - premalo

47

d- drugo

14

2. Ali menite, da je v idejni ureditvi vključenih dovolj površin za
pešce in kolesarje?
25%

7%
1%

a – preveč
b - dovolj
c - premalo
d- drugo

67%

Povzeto (drugo):
- Nejasno označeno na urb. zasnovi
- Na zasnovi niso razvidne površine
- Ni potrebe po novi gradnji
- Če bodo brezplačne,..drugače bodo prazne

2

3. Ste zadovoljni z rešitvijo predvidenih podzemnih garaž?
a – da

84

b - mogoče

73

c – ne

28

d- drugo

5

3. Ste zadovoljni z rešitvijo predvidenih podzemnih garaž?
15%
3%
38%

a – da
b - mogoče
c – ne
d- drugo

44%

Drugo (povzeto):
- Predvideti nadzemne garaže (so cenejše)
- Predrage
- Nadstropne garaže ne podzemne
- Da, če bodo služile obstoječim stanovalcem
- Prednost nakupa/najema parkirnega prostora naj imajo stanovalci Lendavske ulice
- Otroška igrišča na njih
- Visoka podtalnica
- Ali bodo stanovalci to zmožni plačati?
4. Ali je v ureditvi dovolj predvidenih zunanjih parkirnih površin na terenu?
a – preveč

6

b - dovolj

103

c – premalo

69

d- drugo

12

4. Ali je v ureditvi dovolj predvidenih zunanjih parkirnih površin na
terenu?
36%
6%
3%

a – preveč
b - dovolj
c – premalo
d- drugo

55%

Drugo (povzeto):
- Če bodo izgrajene vse podzemne garaže dovolj
- Namesto parkirne površine saditi drevesa
- Ni jih videti na skici
- Zdravstveni dom
- Primerna ob pogoju, da se jasno opiše
- Preveč strnjena soseska

II. sklop vprašanj: URBANISTIČNA ZASNOVA NOVIH OBJEKTOV JAVNEGA
POMENA
1. Kakšna se vam zdi umestitev razvojnega in izobraževalnega centra?
42
a – zelo dobra
b - dobra

117

c - slaba

26

d- drugo

5

3

1. Kakšna se vam zdi umestitev razvojnega in izobraževalnega
centra?
14%
3%

22%
a – zelo dobra
b - dobra
c - slaba
d- drugo

61%

Drugo (povzeto):
- Nepotrebna
- Ob pogoju, da upraviči svoj obstoj
- Ob pogoju, da se zmanjša št. stanov. objektov
- Kaj bo z današnjo ekonomsko šolo, ki je povsem na drugem koncu
2. Ali menite, da je umestitev osnovne šole in vrtca ustrezna?
a – zelo dobra

54

b - dobra

106

c - slaba

17

d- premalo

13
2. Ali mislite, da je umestitev osnovne šole in vrtca ustrezna?
9%

7%

a – zelo dobra
28%

b - dobra
c - slaba

56%

Drugo (povzeto):
- Odvisno od števila otrok
- Sodelovanje OŠ, vrtca z domom starostnikov je vedno dobrodošla
- Razširiti obstoječe
- Ob hotelu, šoli in vrtcu za starostnike premalo miru
- Ne spada
- Nepotrebno, potrebno urediti dosedanje objekte
- Ne vem, če je potreba, če ja še kar ustrezna umestitev
- Če bo vse pozidano
- Vrtci da, OŠ ne

d- premalo

4

3. Kakšna se vam zdi umestitev doma starostnikov v dano območje?
a – zelo dobra

45

b - dobra

107

c - slaba

29

d- drugo

9

3. Kakšna se vam zdi umestitev doma starostnikov v dano območje?
15%
5%

a – zelo dobra
b - dobra
c - slaba
24%

d- drugo

56%

Drugo (povzeto):
- Priključiti obstoječim
- Ne morem si zamisliti sožitja otrok in starostnikov
- Preblizu OŠ in vrtca, lahko bi bil čez cesto ob Ledavi
- Ali bo v dom preurejena vojašnica
- Starostniki rabijo mir in v bližini ne rabijo hotela oz vrtca/šole

5

4. Ali menite, da je zasnova muzejskega središča in zdravstvenega doma ustrezna?
a – zelo dobra

35

b - dobra

118

c - slaba

25

d- drugo

12

4. Ali menite, da je zasnova muzejskega središča in zdravstvenega
doma ustrezna?

13%
6%

18%

a – zelo dobra
b - dobra
c - slaba
d- drugo

63%

Drugo (povzeto):
- Muzej naj ostane v gradu
- Varna hiša ali azil bi bila ustrezna
- ZD rabi več prostora
- Ne rajši dom oskrbovancevnamesto muzejskega središča, ne rabimo več muzejskih prostorov
- ZD naj bil na robu mesta, ker ni prijetno poslušati siren, pa nekje bližje bolnici

III. sklop vprašanj:
OBMOČIJ

URBANISTIČNA ZASNOVA NOVIH STANOVANJSKIH

1. Ali menite, da je zasnova blokovske višje stanovanjske gradnje ustrezna?
a – zelo dobra

31

b - dobra

98

c - slaba

50

d- drugo

11

1. Ali menite, da je zasnova blokovske višje stanovanjske gradnje
ustrezna?

26%
6%

16%

a – zelo dobra
b - dobra
c - slaba
d- drugo

52%
Drugo (povzeto):
- Ne več v višino, bolj v širino
- Nižje gradnje
- Nikakor ne ustreza
- Visoke stavbe ne spadajo v mesto
- V mesto ne spadajo stolpnice, arhitektura naj se zgleduje po zgodovini gradnje stavb v mestu
- Gradijo se naj nizke pritlične hiše za upokojence
- Preveč blokov
- Preveč blokov
- Preveč blokov za na malem področju
- Največ štiri nadstropja,…MS je Panonsko mesto,..naj tako tudi ostane
- Boljše samo nizka vrstna stanovanjska gradnja
2. Ali menite, da je zasnova območij predvidenih za nizko vrstno stanovanjsko gradnjo
ustrezna?
59
a – zelo dobra
b - dobra

103

c – slaba

23

d- drugo

5

6

2. Ali menite, da je zasnova območij predvidenih za nizko vrstno
stanovanjsko gradnjo ustrezna?
12%

3%
31%

a – zelo dobra
b - dobra
c – slaba
d- drugo

54%

3. Ali menite, da je zasnova območij predvidenih za mešano stanovanjsko poslovno gradnjo
(hotel, hostel, pisarne, butične trgovine) ustrezna?
34
a – zelo dobra
b - dobra

100

c – slaba

46

d- drugo

10

3. Ali menite, da je zasnova območij predvidenih za mešano
stanovanjsko poslovno gradnjo (hotel, hostel, pisarne, butične trgovine)
ustrezna?
24%
5%
a – zelo dobra
b - dobra
c – slaba
18%

d- drugo

53%

Drugo (povzeto):
- Vsega je preveč, nepotrebno
- Hotel ne, motel med šolo in vrtcem in domom oskrbovancev pač ne, študentski dom
nepotreben
- Ne paše zraven
- Tega MS ne rabi
- Tega MS ne rabi
- Pisarne prenesti v ind. Cone
- Ureditev mestnega jedra

7

IV. sklop vprašanj: URBANISTIČNA ZASNOVA NOVIH ZUNANJIH POVRŠIN
1. Ali je v rešitvi vključenih dovolj športnih in rekreacijskih površin?
a – preveč

7

b- dovolj

130

c - premalo

49

d- drugo

4

1. Ali je v rešitvi vključenih dovolj športnih in rekreacijskih površin?

26%
2%

4%
a – preveč
b- dovolj
c - premalo
d- drugo

68%

2. Ali menite, da je ureditev nabrežij reke Ledave z razširitvami ter novimi pomoli in brvmi
potrebna in primerna?
112
a – da
b - mogoče

55

c - ne

17

d- drugo

6
Ali menite, da je ureditev nabrežij reke Ledave z razširitvami ter
novimi pomoli in brvmi potrebna in primerna?
9%

3%

a – da

29%

b mogoče
c - ne
59%

Drugo (povzeto):
- Preveriti možnost povezave in nadgradnje obstoječega ribnika in gradu
- Preveč jih je predvidenih
- Ohraniti prvotno stanje
- Glede na vremenske razmere potrebno zagotoviti varnost pred poplavami

d- drugo

8

3. Ali menite, da je ureditev zasaditve drevoredov ob notranjih novih ulicah potrebna?
a – da

152

b - mogoče

19

c - ne

16

d- drugo

3

Ali mislite, da je ureditev zasaditve drevoredov ob notranjih
novih ulicah potrebna?
10%
8%
2%

a – da
b - mogoče
c - ne
d- drugo

80%

4. Ali menite, da je predvidenih dovolj parkovnih površin z zasaditvami dreves in drugih
okrasnih rastlin?
5
a – preveč
b - dovolj

134

c - premalo

47

d-drugo

4

Ali menite, da je predvidenih dovolj parkovnih površin z zasaditvami
dreves in drugih okrasnih rastlin?
25%
2%
3%

a – preveč
b - dovolj
c - premalo
d-drugo

70%
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5. Katere dejavnosti pogrešate v idejni urbanistični zasnovi za širše območje
Lendavska-sever (mnenje) ?
-

Vsega je preveč, zakaj širiti, če je do sedaj dovolj
Center mesta prazen, mestu potrebno dati vsebino ne stavbe
Obrtna dejavnost, trgovinska dejavnost (Tuš)
Kar koli za mlade
Premalo je igrišč
Kioske za hitro hrano, sladoled in sadje
Klopi, sprehajalni park, steza za domače živali
Trg brez prometa, kavarne, restavracije, butiki, slaščičarne stojnice, prostor za večje koncerte
Objekte za družabnost, tudi pozimi(kakovost življenja v MS namreč slaba, ker se stanovalci
zapirajo vsak zase
Ureditev zunanjih parkirišč pri blokih
Več otroških igrišč, azil za živali, Petrol
Notranje površine za otroke, kjer bi se lahko igrali v zimskem času
Ureditev kopališča (plavalni tečaj za otroke)
Skatepark
Otroško igrišče (Stara Nova ul.) s primernimi igrali
Športnorekreacijski objekt, po vsej desni strani kopališke ulice
Prostor za dvoranske športe, borilne športe
Razvoj industrije in dejavnosti za nova delovna mesta v bližnji okolic
Gradnja objektov za delo
Storitvene manjše delavnice, preveč se vse seli na obrobje
Pokriti plavalni bazeni
Otroška igrala, športna igrišča
Delavnice za izobraževanje otrok
Nizke gradnje, lepo urejeno okolje in mnogo zelenice
Prosta parkirna mesta okrog blokov
Igralno rekreacijski center
Fitnes na prostem
Mini golf, balinanje
Igrišča za otroke, vrtec, šola in več zelenih površin, drugače načrt zelo dober
Prekmurski hram?
Šport, parkirna mesta
Bazenski kompleks, otroška igrišča, urejena tržnica, večji športni objekti
Trgovski center, pošta
Sprehajalne poti, igrala, klopce
Trgovina za živali, pekarna
Zaprte garaže za gradnjo
Igrala za otroke, stanovanja za mlade družine, več zelenice
Širše cestno omrežje za boljši pretok vozil
Prenova vseh cest, izgradnja podzemnih garaž tudi na Lendavski ulici
Boljša ureditev športno-rekreacijskega centra, stadion in fazanerija
Enosmerni promet
Nova stanovanja in parkirna mesta za bloke na Lendavski ulici
Športni objekti,. Večji prireditveni prostor, rekreacijski objekt
Bančni, poštni objekti
Pokrit bazen, fitnes zunanji, otroška igrišča
Več rekreacijskih površin za mlade in starejše
Premalo površin za vrtove, športni in plavalni center, ki bo prispeval k turistični ponudbi mesta
in jo razširil na zimski čas
Olimpijski zaprt plavalni bazen
Narava okrog Ledave, ne preveč pozidati, premalo zelenic za blokovsko pozidavo, kompleks
zelenic preseliti v središče in ne na rob kot je predvideno.

Pripravila:
Mestna občina Murska Sobota na osnovi »Idejne urbanistične zasnove za širše območje Lendavska-sever«, ki jo je izdelalo
podjetje Atelje Ostan Pavlin d.o.o., Ljubljana
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