
Mnenja in pripombe, kot so jih zapisali anketirani občani 

 

 Anketa se mi zdi zelo primerna. 

 Ni klopi pred trgovinami (Lidl, Hofer)in ob Suhodolnici, kjer je urejena kolesarska steza, lahko 

bi bilo več parkirišč za invalide. 

 Želeli bi več trgovin v centru mesta. 

 Izboljšanje parkiranja pred bolnišnico (več parkirišč), klopi pred trgovinami. 

 "- promet v soseski S8 je popolnoma neprimeren in neprijazen pešcem in kolesarjem 

 avtomobili so parkirani na prehodih za pešce, zelenicah, pločnikih (nekateri si dovolijo že več 

let svoj avto parkirati na pločniku Celjske ceste 38) 

 tudi varna pot v šolo - to preprosto ni, ker je nevarna 

 cesta (relativno nova) med 1. OŠ in 3. OŠ je neprimerna, brez pločnika, dovoz učencev na 3. 

OŠ je zelo oviran 

 pa še to - še zdaleč nismo občina prijazni invalidom - za kar smo dobili celo naziv" 

 "Pristopiti k sanaciji propadajočih objektov v občini (Zipo, Belvi, Slemenikova podrtija...) 

 Poleg podeljevanja plaket za lepo urejeno okolje naj se uvede še podelitev BODEČE NEŽE za 

zanemarjeno okolje." 

 Vprašanje 25, ki se nanaša na vprašanje uporabe avtomobila za prevoz na delo mi ni bilo 

preveč jasno. Ne vem kako bi se lahko odrekel avtomobilu čeprav ti plačajo za prevoz, če 

imaš 34km (na primer) do službe, saj bi moral imer kar kondicije pa tudi varnost na cesti je 

vprašljiva, ker ni kolesarskih stez, zato, ne glede, da bi jaz osebno lahko to prekolesarila, se bi 

odločila za avto. 

 priporočam bolj ekološki papir, črno-belo slikanje  

 Pri Mercatorju je prostor,kjer bi lahko bil poleti velik bazen, pozimi bi se pokril kot na 

Ravnah.Tako smo mesto brez zadovoljnega bazena.Lahko tudi objekt,ki bi nudil za lačna usta 

in pogasil žejo pa še kaj!!! 

 Odgovorni na MO SG za prometno signalizacijo naj opravijo dosledni pregled prometne 

signalizacije in jo uredijo, kot zahteva zakon. 

 Dobro bi bilo obnoviti Prečno ulico, ker je vsa popokana. 

 "vprašanja predvsem pri prometni ureditvi, povsem izključujejo potrebe starejših ljudi. 

 starejši morajo imeti možnosti dostopa z motornim vozilom do različnih institucij. Enako velja 

za invalide." 

 hortikulturna zasaditev obstoječih korit v mestnem jedru je katastrofalna; korita nič ne 

krasijo okolice, temveč jo delajo neurejeno  

 namen ankete ? 

 Naše mesto je prelepo, tudi podeželje. Lepo se razvijata. Želim si še terme. 

 Hvala da upoštevate še mnenje malega človeka. 

 Avto pustiti doma in pot pod noge! 

 Morate se zavedati da v primeru oddaljenosti od mesta, se moraš pripeljati do tja in morajo 

zato biti tam UREJENA parkirišča, katerih ob času večjih dogodkov (karnevai, koncerti..) 

NIKOLI ni dovolj! 

 Zelo zagovarjam ureditev javnega prometa, boljše možnosti za kolesarje in pešce, kljub temu 

pa zaradi oddaljenosti iz mesta za nas in mojo družino osebno vozilo že dolga leta predstavlja 

edino možno prevozno sredstvo, saj je na relaciji Slovenj Gradec-Podgorje zelo zelo slaba 



povezava z javnim prevozom, prav tako pa niti ni dokončana (že leta načrtovana kolesarska 

pot ali pločnik). 

 Anketa je zelo dvolična odvisna kdo jo piše. Tisti, ki smo zaposleni in odvisni od dejavnosti v 

mestu, se bomo sigurno drugače strinjali glede prometa v mestu, od samih stanovalcev v 

mestu, ki imajo službe izven mesta oz. so upokojenci, Smo namreč odvisni od strank, ki se 

lahko pripeljejo do vrat lokala (žal je tako), tudi vaše službe so odvisne od naših prispevkov. 

 Ali ni škoda denarja za takšne ankete, medtem ko marsikatera družina nima za položnice!! 

 "Majhna mesta kot je Slovenj Gradec se ne smejo ""zapirati"", saj se s tem izniči mestno 

jedro, ki pa je neki ""spomenik"" mesta! 

 Živimo v časih, ko je avto nujno, osnovno sredstvo, zato je potrebno zgraditi parkirne hiše v 

neposredni bližini mestnega jedra. Če ni dostopa do mestnega jedra le to začne propadati, 

širijo pa se tudi trgovski centri izven mest!" 

 "Razumem, da imate v načrtu zaprtje mesta za promet. Nimam ideje z čim pripraviti ljudi v 

mesto, ker bo ob zaprtju cest mesto prazno. Vzor ""Maribor, Celje"". 

 Nekatera vprašanja so dvoumna, manj jasna in je težko odgovoriti. 

 "Kar tako naprej! In hvala, da vas naše mnenje zanima. Upamo, da boste uspeli tudi kaj 

urediti v tej smeri ""za naše lepše bivanje v kraju"".  

 Lep pozdrav!" 

 "Zaposliti je potrebno Slovenjgradčane, ne pa ljudi iz Raven, Velenja, Maribora ... in tako 

zmanjšati potne stroške. 

 Lahko bi zmanjšali stroške anketiranja z brezbarvnim tiskanjem anket. 

 Glede na to, kako pomembno vlogo pri odločanju o vseh zadevah ima lesni mojster g. 

Temniker, predlagam, da namesto krpanja asfalta in cest položite kar leseni pod po tleh..." 

 Ureditev in priključitev kolesarske poti čez klanec do gostišča Dular z Ravnami. 

 Vse preveč se pozornost usmerja v sam center mesta, pri tem pa se pozablja, da smo tudi na 

periferiji občani občine Slovenj Gradec, ki imamo prav tako željo po urejenih asfaltiranih 

cestah, po internetu ... skratka po vsem, kar je v samem centru Slovenj Gradca. Prav bi bilo, 

da del denarja investirate tudi tja, saj se bo dvignilo zadovoljstvo nas, ki ne živimo v centru. ... 

 Samo mesto se mi zdi po prenovi zelo lepo urejeno v primerjavi z drugimi slovenskimi mesti. 

Mogoče mesto res potrebuje bolje urejeno tržnico, ki bo dala poseben pečat. Ob enem pa bi 

se dalo urediti tudi dodatne zelene površine. Na obrobju mesta pa je potrebno veliko 

finančnih sredstev, ki gredo za različne kulturne dejavnosti ipd. nameniti k izboljšanju cestne 

infrastrukture! 

 Pozdravljam idejo o preverjanju mnenja meščanov, vendar je anketa namenjena zopet 

izključno za center, pozabljate pa na periferijo, na zelo slabe ceste in ostalo infrastrukturo le 

par kilometrov iz centra SG, kjer imamo probleme s cestami, internetom.. skratka osnovami. 

 vrtec obnoviti na cankarjevi ulici, sramota , da propada 

 "v Slovenj Gradcu si želimo veliko urejeno in varovano otroško igrišče ker moramo žal voziti 

otroke v velenje. 

 zelo vzorno urejene cvetličarne grede in zelenice po usem mestu-zlast zadnji dve leti, 

resnična pohvala gospej, ki jih ureja. moti me zelo brezina homšnice -letos je še sploh niso 

pokosili, na žalost pa ostala visoka trava daje velik vtis neurejenosti. škoda kvari celoten vtis 

urejenosti mesta, saj se ob homšnici sprehaja dnevno veliko ljudi. 

 VSE PEŠ POTI SO ONESNAŽENE S PASJIMI IZTREBKI.. 

 Želim, da bi živeli v čistem in zdravem okolju. Zdravi in zadovoljni. 

 V Sg pogrešam več športnih igrišč, ki bi bila urejena. Pogrešam več fitnesov na prostem. V 

mislih imam telovadne drogove in fitnes z lastno telesno težo. Fitnes obstoječi na toplarni mi 



ni všeč, ker ponuja premalo razgibanih možnosti za zahtevne uporabnike. Želimo si fitnesa 

tudi v Starem trgu. 

 Še vedno neurejene klančine za invalide. 

 Mesto je popolnoma zgrešeno, ker ljudje, ki se iz drugih krajev pripeljejo nimajo kje parkirati 

in rajši zahajajo v trgovske centre. Zato umirajo trgovine in ostali lokali, kar je za Slovenj 

Gradec in mestno jedro zelo žalostno. 

 v mestnem trgu, pri mestni kavarni bi bilo potrebno prehod za pešce 

 na iršičevi pri ambulanti zdravstvenega doma premalo parkingov" 

 anketiranec ni odgovoril na 11., 16. in 25. vprašanje 

 "Naše mesto je malo večja vas. Vsi se med seboj poznamo bolj ali ne.  

 Urediti javni prevoz ( po možnosti brezplačen ali minimalno, da povežemo ostale vasi 

(Šmartno, Pameče, Sele, Podgorje,...Legen) z mestom, vsaj vsakih 30!! 

 Zgradite obvoznico, 2) Uredite galerijo in ji dajte pomen kod ga je imela (Pečko), 3) Mesto 

vrniti nekdanji kulturni pomen !!" 

 "Izredno neprimerno je dopuščanje hrupa ob nedeljah (košnja trave). 

 Večjo pozornost je treba nameniti gospodarskemu razvoju, saj je Slovenj Gradec postal 

gospodarski mrtvec. " 

 Uvedba prometnega režima kot v MO Velenje - Lokalc 

 Z anketo sem zadovoljen. 

 "V anketi manjkajo pojasnila: namen ankete, cilj kaj želimo z anketo doseči. 

 Po mojem to ni anketa za urbanost bivanja, ampak je mnenjski vprašalnik, ki ne vem komu bo 

služil?" 

 Mesto jedro bi moralo biti odprto in zastonj za vozila z električnim pogonom. 

 v svojem mestu si želim veliko bolj družabnih prostih prostorov predvsem pa manj 

motornega prometa v mestu oz. centru mesta. 

 lepo je, da urejate naše mesto. nekaj je lep zgled, vendar razmišljajte prosim bolj praktično. 

kaj ljudem zares koristi? čebeljnak poleg bazena? ograja v katero zapreš psa in ga imenuješ 

igrišče? tam bi moral biti športno-rekreacijsko okolje ( dvorana, odprte površine, bazeni,...); 

ko človek pomisli.. smilijo se mi živali na takšni lokaciji!!! naredite fitnes na prostem recimo! 

ali povečan SKATE PARK! ali prostor za športnike, ki nimajo prostora v hali. 

 "Podpiram vse cilje, ki so povezani z: 

 manjšanjem potrebe po osebnem prevozu; 

 zmanjševanjem števila parkirišč in povečanjem zelenih površin ter otroških igrišč in urbanih 

vrtov; 

 zmanjševanjem asfaltiranih površin - nujno potrebna parkirišča pa naj bodo tlakovana z 

votlimi tlakovci in obkrožena z drevjem; 

 zahtevo, da vsi večji trgovci (Lidl, Hofer, Evrospin) poskrbijo za zazelenitev svojih parkirišč." 

 "Z denarjem porabljenim za to tiskovino, bi lahko naredili kaj boljšega (mogoče 10 otrok 

peljali na morje), pa bi še ostalo kaj denarja! 

 Vprašanja so preveč ohlapna in kopirana iz literature, primerne za večja mesta." 

 "Pokrita dvorana, primerna za rokomet ( ena je premalo). 

 Pokrit bazen (pri Merkatorju)" 

 Želim, da bi zgradili most za pešce čez Suhodolnico za lažji dostop do pokopališčca iz Starega 

trga! 

 Potrebno je poskrbeti tudi za primestne in vaške skupnosti občine Slovenj Gradec ter urediti 

povezavo s kolesarskimi stezami do teh krajev ...  

 Javni prevoz za zaposlene, dijake iz Gradišča v mesto, sedaj smo prisiljeni uporabljati avto.  



 "Pogrešam lepo urejeno tržnici in dostopnejše pogoje za prodajo doma pridelave kvalitetne 

zelenjave. 

 Ureditev naravnega kopalnega jezera. 

 Poskrbeti za možnost kampiranja, saj v SG-ju ni možnosti postavitve šotora prehodnih 

popotnikov.." 

 Všeč mi je, da mesto gradi kolesarske steze. Ni mi pa všeč, da jih kolesarji ne uporabljajo. 

Peljejo se po cesti kljub temu da imajo ob strani kolesarsko stezo. Ker imamo slabe ceste 

polne ovinkov je pregled kolesarjev otežen in se pri prehitevanju kolesarjev kateri izmed 

njimi vozijo po sredini ceste,v avtu ne počutim varno. 

 "Zanima me če načrtujete na našem pokopališču posip žarnega pepela. 

 Turistično olepševalno društvo naj se sprehodi na Kremžarjev vrh in oceni kmetijo ""Kernik"" 

okusno urejeno, vrtnarsko in kmetijsko kmetijo. 

 Lep pozdrav!!!" 

 Želela bi, da se reši problematika avtoceste ter da župani sosednjih občin odločneje ukrepajo 

ter si prizadevajo  za čim hitrejši razvoj le-te. 

 Večja varnost v mestu, odstranitev parkirnih hisic. 

 "Metodologija pri določenih vprašanjih je zgrešena.  

 V kolikor se že greste takšne ankete in na takšen način zapravljate denar, pa čeprav ste ga 

dobili od EU, vsaj preverite metodologijo, ki je ključna za izvedbo relavantne raziskave." 

 "Urediti prostor pred Rotenturnom. 

 Urediti poročno dvorano v Rotenturnu." 

 "Mesto jedro žal ne bo zaživelo, dokler bo na obrobju mesta odpiralni čas nakupovalnih 

središč in kavarn ostal isti. Seveda velja isto, da je mesto brez življenja, saj izbirate napačne 

kulturne prireditve, ki ne prinašajo denarja. 

 Treba se bo modernizirati. " 

 "V mestu bi bilo potrebno bolj vključiti mlade in dejavnosti za njih. Prav tako bi bilo potrebno 

izgraditi športni park za rekreacijo in druženje. 

 Ureditev kompleksa Belvie, hotela Pohorje in okolice le tega (parking, park...) 

 Ureditev Zipota!" 

 odstranitev igrišča za pse  

 "-manj 'familijarnega' tajkunstva na občini 

 -prevetritev določenih javnih zavodov" 

 predlog:-garažna hiša na Maistrovi ulici. 

 "hvalevredno je, da si naše občinska oblast prizadene za urejenost okolja v katerem bivamo. 

 menim pa, da bi morala vsaj toliko energije kot je porabi za urejenost okolja, porabiti za 

ekonomski razvoj mesta in okolice." 

 "1. Na parkirišči s-8 dopolniti z drevesi ki mankajo. 

 2. izbolšati arhitekturo mesta novogradnje itd. 

 3.prepovedati širjenje  peskokopa na selah, spoštovanje do narave v dolini, pa tudi pot miti 

pešce. 

 4. podrtija na vhodu v sg pogorišče. 

 5.razbremenilna cesta iz naselja s-8 mimo urbanega vrta, katice nad celjsko cesto 

 zavijanje na desno bi bilo priporočlnjivo " 

 "V Slovenj Gradcu manjka pokriti bazen, ne da se vozimo po vsej Sloveniji!!! preden se začne 

izgradnja hitre ceste (če se bo kdaj???) je potrebno temeljito prenoviti- sanirati obstoječo 

cesto. 

 PONOVNO OŽIVITI INDUSTRIJO" 



 Predvsem mislim, da manjkajo igrišča za otroke. Za zgled bi dal osrednje igrišče v Velenju - ob 

avtobusni postaji. 

 Center mesta je neprijazen kolesarjem in otrokom. Npr, če se otrok pelje s kolesom v 

spremstvu starša, oba kršita cestno prometni predpis z vožnjo po pločniku. Cesta je smrtno 

nevarna. Neznano kam so izginila cvetlična korita, ki so razmejevala pločnik od parkirišča in 

avti so parkirani tudi v pločnike. Še vedno center mesta. 

 V občini SG bi morali dati prednost mladim. Zelo me moti apatičnost mladin, 

nezainterisiranost za šport. Povezati bi se morali s šolami-sploh v času počitnic. Vsi starši ne 

zmorejo plačati npr. taborov, raznih jezikovnih šol...Vsa čast tabornikom v SG, ki se za mlade 

zelo trudijo. 

 V mestu je potrebno urediti kombiniran režim prometa med vse udeležence-motorna vozila, 

pešci in kolesarji brez vstopne in izstopne hišice. 

 nesmiselna nagrada za starejše občane ki bolj potrebujejo denar 

 most čez reko do pokopališča 

 na pešpoteh bi moralo biti več košev za pasje iztrebke ter javni wc 

 premalo rekreacijskih  dejavnosti 

 ponavljajoča vprašanja .. predolga anketa 

 vsak na novo izvoljen župan naj več vlaga v mesto- vsak na novo ruši in obnavlja. več bi morali 

narediti na deželi - predvsem ceste; še vedno so makadamske, čeprav so povezovalne. 

 Anketa je zelo dolga. 

 gospodarskim družbam izboljšati pogoje za razvoj, z njižjimi stroški, davki, taksami.ne ukinjati 

motorni promet, še več-ura gratis.nihče ne bi imel na glavnem trgu pravice parkirati več kot 

1-2 uri (potem sledi visoka parkirnina). stanovalcem omogočiti parkirna mesta na 

vorančevem trgu, pri upravni, pri namanovi, rotenturnu.ukinitev prometa motornih vozil 

pomeni zamiranje mesta. 

 v okolici mesta je preveč degradiranega prostora. kapital ima uničujočo vlogo. prostor je 

trajna dobrina - ko je enkrat uničen je za vedno izgubljen. pri gospodarjenju s prostorom je 

treba biti skrajno racionalen in spoštljiv! 

 "žal pod točko 2 (kaj prispeva k razvoju mesta): Nič.  

 ni gospodarskega razvoja - zaposlovanje v gospodarstvu ni mogoče. 

 skrb za bivalno okolje pa pomeni dvig cen komunale. 

 skrb za socialno okolje pa zaposlitve po zvezah." 

 V popoldanskem času smo z otrokom veliko na skejt parku. Opazujem, kako pogumno ljudje 

pritisnejo na plin, ko se pripeljejo po ravnini od krožišča proti Merkatorju (gostilni na koncu 

Merkaturja). Upam, da ne bo prišlo do hude nesreče, saj vozniki pozabljajo, da je na drugi 

strani ceste otroško igrišče, na katerem je vsak dan ogromno otrok in odraslih. nadaljevanje 

na anketi 0896 

 predolgo, ponavljajoče in kot anketa nedovršeno  

 Hvalevredna prizadevanja za ureditev in olepšanje našega bivalnega okolja tudi z mnenjem 

občanov, vendar se mnogi med nami ne moremo pohvaliti z dobro mero okusa, zato bi bilo 

verjetno najboljše upoštevati mnenje dobrega krajinskega arhitekta, ki bi gotovo našel 

najboljše rešitve.  

 "Rad bi dodal, da bi bilo treba več denarja nameniti krpanju oz. preplastitvi cest. 

 Nekatere so ubistvu po zakonodaji že neustrezne. 

 Prav tako bi bila potrebna dobra obvoznica od Šmartna do Starega trga (da se ne bi 

nepotrebno vozili skozi center) 

 Vodni park bi popestril mesto, več dogajanja, da bi mladina imela kam iti. " 



 anketa je predolga in preobsežna. 

 Ureditev področja pri ZIPO in Novi oprem, nikjer vprašanj o periferiji, nikjer o ureditvi 

Kuharjevega parka 

 Želim si lepše ceste na Koroškem! 

 "Ker veliko hodim po kolesarski stezi proti Pamečam, bi imela željo, da se naredi zejetje vode, 

ki priteče izpod Rahtela in to pri počivališču nasproti Murkota, ker je zelo dobra pitna voda. 

 Mestna občina in njeni prebivalci potrebujejo ZAPRT BAZEN. 

 zahvala gosp. županu za aktivnosti ki no namenjene izključno za zboljšanje infrastrukturne in 

bivanje v našem lepem Slovenj Gradcu. 

 Nedopustno je, da izgubimo najlepšo lokacijo v mestu, belevue, za neke privatne interese! 

Tega ne smemo dovoliti! 

 nikakor ne morate izključiti osebna vozila iz mesta. zanima me kako vi greste v nakup in 

potem do doma s kolesom? kako bolnega otroka peljati v bolnico s kolesom? kolesarji, pešci 

in osebna ter motorna vozila morajo biti enakopravna........ 

 anketa je super, samo malo predolga. 

 pohvale za ureditev fitnesa na prostem. 

 Zelo dobro izvedena anketna vprašanja. Več takšnih. Upam, da sem dala vsaj kanček pomoči 

pri odgovorih. 

 Morda so določene teme (vprašanja) preveč enostranske (nimaš druge možnosti, kot da se v 

okviru svojega razmišljanja odločiš za pozitivno oz. negativno ocenjevanje. 

 Pohvale občinski upravi, da na takšen neposreden način beleži želje svojih občanov. 

 Imam takšno službo, da se moram voziti od točke do točke(tudi skozi mesto-trg), zato ne 

želim, da se glavni trg popolnoma zapre za avtomobile. 

 "moram napisati še to, da me zelo moti odlaganje odpadnih stvari pri Suhodolnici, ob mostu 

v Starem trgu, kajti kmalu bo postalo smetišče - saj ni daleč od lepega mesta - potreben bo 

večji nadzor.  

 ureditev letnega in zimskega bazena. 

 če želite podaljšati obratovalni čas gostiln v samem jedru mesta, potem ne vem zakaj 

okoliške gostilne (Preša) nimajo dovoljenja obratovati po 10.uri. veliko meščanov nas je 

prikrajšanih saj v določenih gostiščih naša praznovanja trajajo le to 22.00, če pa malo 

prekoračimo imata stranka in lastnik dodatne stroške. če ljudi v mestnem jedru ne bi motilo 

obratovanje do 2-3. ure zjutraj, potem to naj ne bi motilo tudi ljudi izven mesta. 

 potrebna bi bila nova delovna mesta za mlade, tako bi preprečili izselitev 

 28) Prometno ureditev Zidanškove ulice se mi ne zdi primerna saj se je sedaj bolj obremenil 

promet na Vrtec. Ta ulica tudi ni bila tako prometna in nevarna, sedaj pa mi večkrat kakšen 

avto pripelje nasproti. 

 "-urediti wc-je na igriščih in pitniki za vodo 

 -urediti počivališče za tranzitni promet 

 -imam občutek da se oz. da preveč čakamo na razpise kjer bi dobili denar sama občina pa 

nebi poiskala drugih virov, saj stavbe propadajo naprej(vrci,sole,..) 

 -se mi zdi da se pri nas vse vrti okoli projektov in obljub, premalo pa se naredi na terenu. 

 -prepočasna izgradnja kanalizacijskega sistema 

 -letne prireditve ne sodijo na trg svobode, rotenturn bi lahko naredili ponjave za primer 

dežja." 

 "rešite nas ruševin bivšega Belvija. kajti na nas občane meče slabo luč, saj se vsi zgražajo, 

kako že leta propada nekoč najlepša terasa (pogled na mestno jedro). 



 kolikor imamo kolesarskih stez bi lahko vsi kolesarji zapustili glavne ceste in se peljali par 

metrov stran na njim namenjenim kolesarskim stezam." 

 Križišče pri Murkotu ni bilo omenjeno, je pa zelo kritično. Peš hoja po Legenskih cestah je 

težavno, ker ni pločnikov. 

 Na naselju Legen nimamo pločnikov. Kolesarska stezaod Belvija ni izkoriščena. Križišče pri 

Murkotu pa je nemogoče uporabljati zaradi velikega prometa. 

 "-obvezna stroga kontrola hitrosti motornih vozil 

 -strogo kaznovanje lastnikov psov, ki je pobirajo iztrebkov 

 -namestiti kontrolne kamere na Celjskoc.,Partizansko pot,Podgorsko cesto, Glavni trg, ki 

bodo snemale divjake z motornimi vozili in le-te, tako delajo v Velenju 

 -Letošnjo vzdrževanje zelenic in ostalega je bolje od prejšnjih let; pohvala Komunalnemu 

podjetju. Mislim predvsem na področje S8." 

 "vprašanja so bila nejasna, neupravičena in nekatera preveč intimna. tudi odgovori niso bili 

jasno napisani. drugič ne nosite takšnih anket. bilo je tudi preveč vprašanj. 

 "Človek je v občini že dolgo zapostavljen. 

 V mislih imam park, kjer je mogoče pojesti zajtrk, se sprostiti ob vodi, prostor s klopmi in 

mizami, kjer so dodana igrala za otroke. V obliki jezerca v Doliču. Kjer je mogoč tudi sprehod, 

starejšim občanom. Kraj mora biti primerno zavarovan (otroška igrišča v Velenju)" 

 imam vprašanje za župana: katerega leta bomo na legnu dobili kanalizacijo (to nam 

obljubljajo že več let pa še vedno ni nič - sramota)? 

 Nekatera vprašanja so bila nepravilno formulirana. 

 predlagam boljši trg, npr. vsako 2. soboto, kjer bi lahko ljudje prinesli stvari, ki jih ne 

potrebujejo več. cene naj bi se gibale od 0 do max. 20eur. tako bi vzpodbudili medsebojno 

izmenjavo rabljenih, vendar še uuporabnih stvari, namesto da nekateri polnijo smetnjake, 

drugi pa bi morda kaj s pridom izkoristili. to naj bi bilo omogočeno prebivalcem naše občine. 

 Belevue - črna pika. 

 Legenska cesta - kanalizacija??? 

 "Bilo bi zelo fino, da bi župan in komunala prisluhnili ljudem- posebno če imajo ideje, ki so 

izvedljive z malimi sredstvi. 

 p.s.zakon o polivanju gnojnice bi bilo potrebno izvajati in o košnji trave zelenic ob 

nedeljah!!!" 

 Želim si izgradnje 3.razvojne osi, kar bo razbremenilo mestno jedro in dvignilo konkurenčnost 

regije. 

 ureditev enosmernega prometa celjska 38 do tomšičeve 5, krožiščepri tuš marketu, vrtički za 

starim mkc združiti s parkom. 

 "Semafor pešci špar: če ne pritisnemo gumba, ni zelene. Zakaj ? Varčevanje z energijo to ni, 

ker ena luč itak gori.  

 Kolo - proti Šparu - konec rdeče obarvane površine! Ali torej ne smemo s kolesom naravnost 

skozi semafor - smer od mesta proti Šparu? Če lahko, obarvajte rdeče. Sicer pa, ali moramo s 

kolesa dol in čez pri prehodu za pešce, pločnik na mostu pa je preozek za pešca in hkrati kolo. 

" 

 razvijati elemente trajnostne mobilnosti prebivalstva, skrb za bivalno okolje 

 pozdravljam pristop do občana in interes za njegovo mišljenje in mnenje pri oblikovanju 

bivalnega okolja. pravzaprav je to prvič. pričakujem, da bodo sledila nadaljevanja. 

 Razširitev komunalne infrastrukture. 



 Poizkusite s top lokacijo za kolesarski turizem. Če ni denarja, ga zberite od prebivalcev cele 

doline, saj bo takšen turizem prinesel dobro celemu Slovenj Gradcu. Poizkusite turiste 

zadržati v kraju več dni.  

 Urediti katastrofalne ceste: SG-Dravgrad, SG-Velenje. 

 Vse lepo in prav, da se vsi zavzemamo za lepo in prijazno-funkcionalno mesto SG. Žalostno pa 

je dejstvo, da se do mesta SG pripelješ po tako slabih cestah, kot je Dravograd-SG in SG-Arja 

vas. Prava katastrofa, država bi morala plačati stroške za uničenje avtomobila po teh cestah. 

 Javni WC v mestu Slovenj Gradec in kakšno klop za počitek ob Suhodolnici do železnega 

mostu za starejše. Hvala če bo sprejeto! 

 Zelo predlagam, da se nekaj uredi v zvezi z individualnimi kurišči, saj je v mesecih ogrevanja 

zrak zaradi tega zelo onesnažen in je zaradi tega kvaliteta bivanja slaba. Predlog: občinski 

odlok o dodatku na kurjenje s trdimi gorivi, bo neposredno spodbujal prehod na druge bolj 

ekološke oblike ogrevanja. 

 Pešpot ob Suhodolnici bi morala biti obdana z drevjem in osvetljena. 

 "Nujno kolesarska steza do pokopališča. 

 Z mojim mestom sem zadovoljna in ga nebi nikoli zamenjala z drugim." 

 "- poleg odgovora ne na vprašanje ali imate psa je anketiranec zapisal ne, imamo pa 

vsepovsod polno pasjih iztrebkov, zaradi tega je nujno nekaj ukreniti. 

 pogrešam predvideno, urejeno infrastrukturo za invalide, starejše, ki težko hodijo in se težko 

gibljejo! 

 anketiranec ni odgovoril na 25. vprašnje 

 Ker smo kolesarska družina uredite, da bo kolesarska steza do Mislinje za ljudi, ne za 

spuščene pse in njihove brezobrazne lastnike. 

 Se ponavlja in je preobširno. 

 višje pokojnine 

 ANKETA  je veliko preobširna 

 potrebna so nova delovna mesta, da nam mladi ne bodo odhajala v druga mesta po Sloveniji. 

 anketa je zanimiva za razvoj mesta 

 Najbolj nam je všeč fitnes v naravi, zato bi čimprej potrebovali še kakšnega ki bi bil bližje 

našemu domu(Legen). 

 Avtor ankete preprostemu občanu ne nudi dovolj možnosti da bi lahko izrazil svoje mnenje in 

pričakovanja. 

 Avtor ankete sam ne ve kaj hoče. Imam občutek da ni iz Slovenj Gradca in da ni vešč ureditvi 

MO SG. Imamo pač Ravensko in Dravograjsko upravo MO. Pri 17.500 prebivalci MO ne 

najdemo oz. ne damo možnost svojim(prebivalcem) občanom. 

 Veseli nas, da ste se odločili spremeniti podobo javnih površin, še bolj pa je dobrodošlo, da 

razmišljate trajnostno. Želimo da bi naši otroci živeli v vsaj loko lepšem okolju kot živim jaz. 

 Ni še urejena javna kanalizacijska mreža na vseh primestnih območjih! 

 komunalna ureditev - priklop na mestno kanalizacijo za vsa urbano urejena naselja MO 

Slovenj Gradec. 

 Komentar: Če se 1/2 teh vprašanj in odgovorov na njih spremeni oz. uredi (vse kar se gre za 

povezavo vasi do mesta(kolesarske steze)), ste naredili več kot dovolj. 

 Nujna postavitev pokritega bazena. 

 Upam, da bo to kdo bral in ne bo služilo samo za star papir! 

 "Moj komentar je: da si določeni občinski uslužbenci postavljajo oz. gradijo spomenik v SG! 

Malo zamisli na ta komentar!  



 "Priporočam vam,da imate več nadzora nad odprtimi površinami,da ne bodo zmešnjave z 

raznimi odpadki,ki sploh ne sodijo tja.To so predvsem razna igrišča in predvsem Kuharjev 

park.Sploh ne vem , zakaj imamo nadzornike,ki bi naj skrbeli za red in čistočo našega 

prelepega mesta, ne pa da posedajo po pisarnah,namesto da bi šli na teren. 

 Lepo vas pozdravljam in vam želim čim več uspehov pri nadaljnem delu." 

 Da tudi občina poskrbi za večji gospodarski razvoj kraja. Skrbi za razvoj trgovskih centrov. 

Določene tovarne pa ostajajo zaprte, kar bi lahko prineslo razvoj kraja ter širitev delovnih 

mest. 

 Želim več delovnih mest. 

 Menim, da je v našem mestu premalo kvalitetnih kulturnih prireditev 

 Mladi nimajo ""svojega"" prostora, zato se zbirajo v parku. 

 Menim, da anketa ni primerna, ker ne moreš izraziti svojega mnenja." 

 Lepo je da se MOSG zanima za želje občanov. Do sedaj je bilo narejenega že veliko (fitnes v 

naravi, tržnica...) 

 Nova delovna mesta!! 

 Prebivalci, ki živimo nekoliko oddaljeni od samega mestnega jedra, imamo seveda nekoliko 

drugačne poglede na samo ureditev le tega, vendar je prav, da se to enkrat dokončno uredi. 

 Prosim, da izberete najboljše predloge. 

 "Nekaj vprašanj je dvoumnih! Vprašanje št. 25 je neumno. Do kilometrine je zaposleni 

upravičen ne glede ali pride z avtom, motorjem, kolesom, peš. Važna je le oddaljenost. 

 V mestu manjka osnovna kolesarska mreža in navezave na lokalna središča. Iz Šmartna vodi 

čez parking do Merkurja, iz Podgorja se konča pri pokopališču. 

 Pomanjkljivi smerokazi (postavite se v vlogo tujega turista. Kje naj se kolesar pelje po 

Glavnem trgu? To so konkretni problemi, ne ''povrnitev potnih stroškov''." 

 "Želela bi, da SGlasnik ostane lokalni časopis, napovednik kulturnih dogodkov pa naj bo zopet 

zapisan v mali knjižici, kot je bil včasih, ker je lažje za prebiranje in ga ni treba iskati po 

celotnem časopisu. 

 Svoje mesto imam rada in sem ponosna nanj. Nikoli si ne bi želela živeti drugje." 

 Anketa mi je všeč, saj je zelo raznolika ter podrobna. 

 "-kolesarska steza Slovenj Gradec-Podgorje 

 -ureditev obvodnega prostora ob Suhodolnici > park > klopce > kolesarska pot 

 -varne poti za ortoke (pot v šolo) 

 -boljše prometne povezave med regionalnimi središči (SG-VE-CE-LJ) 

 -naravno kopališče vbližini športnega igrišča v Starem Trgu ob Suhodolnici (kolikor to 

dopuščajo prostorki akti, OPN, OPPN, ter lastništvo zemljišč)" 

 "V krožišča bi umestila vodomete! Skulpture so lahko občudovanja vredne vendar je voda del 

narave. 

 Čim več večjih parkovnih obmomčij da si lahko človek nabere energije 

 Ob lidlu, hofru pogrešajo starejši vsaj eno klop." 

 "Nekatera vprašanja niso najbolj dodelana oz. najbolje zastavljena (bi, če bi bila možnost 

odgovorila oz. zastavila par podvprašanj). Drugače pa super anketa in upam, da bo obrodila 

sadove. 

 Lep dan. " 

 "Mesto je zelo lepo. Iz Kranja sem se preselil v Slovenj Gradec, ker sem invalid, je zelo dobro 

poskrbljeno tudi za nas (peš poti). Vsekakor pa pogrešam hitro oziroma avtocesto za katero 

upam, da bo čimprej.  

 Vse dobro želim." 



 "- ozeleniti parkinge z drevesi za sence z avtom in lepši izgled mesta 

 -ob suhodolnici zagraditi park (klopce, senca,fitnes) 

 -omogočiti nekja vstopov v Suhodolnico, ker se psi hočejo kopati in otroci ( če kdo noter pade 

ne more ven=strmo) 

 kjer so ribe v suhodolnici  

 -upočasniti promet na severni obvoznici in pločnik s kolesarske steze" 

 Upam,da se bo kaj od tega uresničilo. 

 predstavniki četrtnih skupnosti bi se lahko bolj zanimali za ideje kako urediti okolje in o tem 

obveščati odgovorne. Ankete niso dovolj izrazite, saj ljudje ne morejo povedati to kar mislijo 

da bi bilo prav, da se naredi.  

 V mestu me močno moti kultura sprehajalcev psov. Psi niso na povodcu, lastniki ne pobirajo 

iztrebkov, psi prosto tekajo po igriščih in kmetijskih površinah. Ob sprehajalnih poteh na 

igriščih je opaziti veliko pasjih iztrebkov. Psi po mojem mnenju ne sodijo za isto mizo kot 

človek, ne na isti park, ne v isto vodo. Na morju lahko opazimo skupno kopanje ljudi in psov. 

Kontrola na tem področju bi morala biti večja, kazni višje... 


