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Analiza anket »Prometna zapora starega 
mestnega jedra v Tolminu«  
Prebivalci SMJ 

Anketni vprašalniki so bili prebivalcem razdeljeni v poštne nabiralnike (po en vprašalnik na 

gospodinjstvo) dne 24. oktobra 2018. Izpolnjene ankete so anketiranci do 9. novembra 2018 lahko 

oddali v nabiralnik Tornijeve dvorane, v nabiralnik agencije Tmin tours ali v sprejemno pisarno občine 

Tolmin.  

Cilji raziskave 
Z anketnim vprašalnikom je izvajalec enomesečne poskusne zapore starega mestnega jedra Tolmina 

želel pridobiti mnenje prebivalcev in ponudnikov storitev v SMJ o upravičenosti zapiranja SMJ za 

motorni promet in o načinu izvedbe poskusne zapore ter njihove predloge na to temo. Odgovori 

anketirancev bodo izvajalce usmerjali pri nadaljnjih ukrepih v zvezi z oživljanjem SMJ Tolmina. 

Anketa se je izvajala med 24.10.2018 in 9.11.2018. 

Anketni vprašalnik  
Anketni vprašalnik je sestavljen iz 3 vprašanj; anketiranec je imel neobvezno možnost identifikacije, 

lahko pa je vprašalnik oddal popolnoma anonimno. Prvo vprašanje je od anketirancev zahtevalo 

definiranje dobrih oz. slabih stvari, ki so se pokazale v času poskusne zapore SMJ (odprti tip 

vprašanja) in opredelitev do tega ali podpirajo omejevanje motornega prometa v SMJ (zaprti tip 

vprašanja). Anketiranci so imeli na voljo prostor za dodatne obrazložitve/utemeljitve svojih 

odgovorov.  

Razdeljenih je bilo skupno 130 anketnih vprašalnikov, za sodelovanje v anketi pa se je odločilo 24 

stanovalcev.  

Rezultati 
1. Ali podpirate omejevanje motornega prometa v starem mestnem jedru?  
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2. Na vprašanje »Prosimo napišite, kaj je bilo v času zapore dobro oziroma slabo« so anketiranci lahko vpisali do tri odgovore za vsako možnost. V 

analizi so bili odgovori združeni glede na sorodno vsebino. Na spodnjem grafikonu so prikazani najpogostejši odgovori in njihove numerične 

vrednosti. 

Najpogostejši odgovori na vprašanje »Prosimo napišite, kaj je bilo v času zapore dobro (do 3 stvari)«:  

Potencialno število vseh odgovorov: 72  Izpolnjenih: 40  Praznih: 32 

 

Poleg navedenih prednosti so anketiranci navajali še druge prednosti oziroma komentarje, kot so na primer naslednji : - v frizeraju smo imeli cel dan cajt 

klepetat, saj nas stranke niso motile, - redarja sta cel dan tolkla nadure in tako povečala družinski proračun, - da sta dva brezposelna imela delo, ipd. 
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Poleg navedbe dobrih in slabih stvari v času zapore SMJ so imeli anketiranci možnost dodatnih utemeljitev ali in zakaj podpirajo oz. ne podpirajo omejevanja 

motornega prometa v SMJ.  

Spodaj so navedeni vsebinsko najpogostejši komentarji v navezavi na NAKLONJENOST zapori SMJ (pozitivni komentarji): 

 Podpiramo v želji, da se povrne življenje v stari del Tolmina. Da se ponovno odprejo lokali in trgovinice. Tudi zato, da bi se enkrat končno uredil videz 

samega trga. 

 Podpiramo zaporo Trga 1. maja. Rutarjeva ulica naj ostane odprta. 

 Oživitev SMJ z različnimi vsebinami je nujna! 

Najpogostejši odgovori na vprašanje »Prosimo napišite, kaj je bilo v času zapore slabo (do 3 stvari)«: 

Potencialno število vseh odgovorov: 72  Izpolnjenih: 44  Praznih: 28 
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Poleg navedenih slabosti so anketiranci navajali še druge slabosti oziroma komentarje, kot so na primer naslednji:  Zaprt promet mimo Trga 1. maja in po 

Rutarjevi ulici, slabo, moti PP v jedru, kaj ko bi si gospe iz PRC zaprle pred njihovimi hišami place, ravno tako pa tudi DORovci, prenehajte se vtikati v življenje 

»placarjev«, »gasarjev« in drugih ter poskrbite za naloge za katere ste plačani in poglejte najprej pred svoj prag., ipd. 

Spodaj so navedeni najpogostejše pripombe na zaporo SMJ: 

 Zapora povzroča preveč težav, zlasti stanovalcem in ponudnikom  - dostop, dostava, pomanjkanje parkirnih mest. 

 Zapora brez vsebine ni smiselna, taka kot je bila poskusna, bo imela negativen vpliv na obstoječe ponudnike. 

 Zapora ne pomaga pri "oživljanju" SMJ, prej nasprotno. 

 

Številni anketiranci so v dodatni obrazložitvi svojih odgovorov navedli predloge, vezane na zaporo SMJ. Predlogi so bili združeni glede na sorodno vsebino. 

Spodaj so navedeni najpogostejši. 

Predlogi: 

 Trg se lahko zapre, v Rutarjevi ulici pa bi ukrepi za umirjanje prometa (20-30km/h), dovoljenja z omejitvami (dovoljeno za stanovalce, stranke in 

dostavo) ter ustrezen parkirni režim zadoščali 

 Nujno potrebno bi bilo SMJ oživiti (subvencije) z ustreznimi vsebinami: gostinsko ponudbo, lokali, trgovinicami, TIC-em.  

 Nujno bi bilo zagotoviti nemoten dostop do stanovanj in dovolj (nadomestnih) parkirnih mest za stanovalce in ponudnike. Predlogi:  parkirišče naj se 

uredi pri "Policiji". 

 

 


