Vir: Arhiv Studio TSK.

KAKO DOZIVLJAMO
STRAZUN IN ZELJE ZA JUTRI
Odlaganje gradbenih odpadkov in smeti

Strožji nadzor glede odpadkov in vožnje z motornimi vozili

Neurejena kanalizacija

Ureditev kanalizacije
Obnovitev prvotne oz. naravne podobe potoka

Vožnja z motornimi vozili po gozdu

Vzdrževanje mlak, dreves in jas

Raznaravljenost potoka

Postavitev dodatnih klopi

Splošna degradiranost

Ureditev vstopov in prometnic v Stražunskem gozdu

Pomanjkanje klopi, miz, igral in druge opreme

Postavitev dodatnih informativnih tabel, kažipotov in oznak

Drugo

Ureditev igralnih prostorov in postavitev igral za otroke

Nevarna odmrla drevesa in padajoče veje

Oblikovanje skupnostnega vrta in ekološko vrtičkarstvo

Nenačrtno in nekontrolirano vrtičkanje

Postavitev javnih sanitarij in pitnikov

Prometna ureditev

Ureditev javne razsvetljave

Psi brez povodca

Ureditev športnega igrišča

Premalo informativnih tabel, kažipotov in oznak

Oblikovanje novih poti

Pomanjkljiva urejenost poti

Ureditev naravnega kopališča

Hrup v gozdu

Ureditev termalnega kopališča
1.00

Na lestvici od 1 do 5, trenutno zadovoljstvo
udeležencev z urejenostjo in infrastrukturo
Stražunskega gozda znaša 2,71

Opis udelezencev
Pred izvedbo splošnega spletnega vprašalnika smo izvedli dve
pilotski anketi z manjšim številom ljudi ter vprašalnik izboljšali.
Anketo je izpolnilo 308 udeležencev, od tega 172 žensk (55,8%),
134 moških (43,5%) in dve osebi (0,6%), ki sta označili “drugo”.
Največ udeležencev je starih od 45 do 54 let (29,5%), sledijo
udeleženci stari od 35 do 44 let (28,2%) in osebe stare od 55
do 64 let (16,6%). Velika večina udeležencev (97,1%) biva v
Mariboru ali pa je v Mariboru bivala v preteklosti. Končni vzorec
je manjši saj 7 oseb v preteklosti ni obiskalo Stražunskega gozda
ali ankete niso dokončali.

Obiskovanje in
namen obiskovanja
Največ anketirancev obišče gozd redkeje kot enkrat na mesec.
Zelo spodbudno pa je, da ga nekajkrat na teden obišče kar
22,4% . Vsak dan se v njem giba 6,2% anketirancev.
Kako pogosto obiščete Stražunski gozd?
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96,6% vprašanih meni, da je
Stražunski gozd potreben sprememb.
zabava in igra«, »drugo« in »učenje in delo«. Osebe, ki so
izbrale odgovor drugo, so med drugim navajale odgovore, kot
so »Naključno«, »Čistilna akcija«, »Raziskovanje z otroci« in
»Službeno«.

Zaznavanje
Strazunskega gozda
Udeležence smo povprašali o sociacijah, ki se jim porajajo ob
besedni zvezi Stražunski gozd. Prevladovali so odgovori: mir,
narava, sprostitev, zelenje, sprehod in gozd. Vse asociacije so
prikazane spodaj; večja kot je beseda, pogosteje je bila zapisana
s strani udeležencev.

Zadovoljstvo z
urejenostjo in
infrastrukturo
Večina udeležencev svoje zadovoljstvo z urejenostjo in
infrastrukturo Stražunskega gozda na lestvici od 1 do 5 ocenjuje
z ocenama 3 in 2. Oceno 5, ki pomeni zelo visoko zadovoljstvo,
je denimo izbralo le 8 posameznikov/-c. Povprečna ocena
zadovoljstva z urejenostjo in infrastrukturo sicer znaša 2,71.

gozda in veliko poti« ter »Izobraževalen in doživljajski pomen
gozda«.
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Največji zaznani problemi v Stražunu
Moji najljubši prostori v Stražunskem gozdu

Udeleženci so prav tako ocenili različne probleme na lestvici
od 1 (sploh ni problematično) do 3 (zelo problematično). Kot
največji problemi izstopajo odlaganje gradbenih odpadkov in
smeti, neurejena kanalizacija, vožnja z motornimi vozili po gozdu,
splošna degradiranost na območju gozda in raznaravljenost
podobe potoka. Najnižja povprečja predstavljajo trditve
»pomanjkljiva urejenost poti« in »hrup v gozdu«.
Udeleženci so lahko dopisali še dodatne probleme, ki jih opažajo
sami. Nekaj oseb je v tem delu zapisalo, da so naše trditve
zajele vse večje probleme, vendarle pa so nekateri udeleženci
izpostavili še dodatne, nepredvidene probleme, in sicer »Cesta
Tezno-Pobrežje«, »Dostop do gozda«, »Pomanjkanje fitnesa na
prostem«, »Gradbeni posegi na območju gozda«, »Kolesarjenje
naj bo dovoljeno«, »Konzumiranje drog in alkohola v gozdu«,
»Pomanjkanje košev za smeti«, »Zapuščenost levega dela
Stražunskega gozda nad gramozno jamo«, »Trhlo, padlo drevje,
ki se naslanja na zdrava«, »Nelegalne ureditve in oprema ob
Srčni poti«, »Neurejen status gozda«, »Neurejena nekdanja
gramoznica«, »Neurejen gozdni rob« ter »Odstranjevanje
invazivnih vrst«.

Rezultat je bil pridobljen s spletno anketo.. Udeleženci so
lahko izbrali do pet najljubših točk v Stražunskem gozdu.
Na to vprašanje je odgovorilo 163 udeležencev, ki so skupaj
izbrali 501 izbrano točko na območju Stražunskega gozda.
Vir: Arhiv Studio TSK.

Najbolj problematične
v Stražunskem gozdu

točke

Katere lastnosti lokacije najbolj cenite?

Udeležence smo spraševali tudi po izraženosti nekaterih drugih
občutkov. Udeleženci Stražunski gozd ocenjujejo kot pomemben
do zelo pomemben. Večina udeležencev se v Stražunskem gozdu
počuti relativno prijetno in ga zaznava kot nekaj vabljivega, le
malo udeležencev pa po drugi strani meni, da je Stražunski gozd
izrazito dolgočasen.

Pri vprašanju o najpogostejšem namenu obiska Stražunskega
gozda so udeleženci lahko izbrali več možnosti. Največji delež
udeležencev gozd najpogosteje obišče z namenom sproščanja
in oddiha ter sprehajanja in športnih aktivnosti. Manjši delež
oseb se tja pretežno odpravi z namenom opazovanja rastlin in
živali, še manj udeležencev pa je izbralo odgovore »druženje,

Udeleženci so lahko izbrali več lastnosti lokacije, ki jih najbolj
cenijo. Najpogosteje so izbrali odgovore »pozitivni občutki, ki
jih lahko doživljate na lokaciji«, »narava na lokaciji« in »bližina
lokacije«. Manj pogosto sta bila izbrana odgovora »lepota
lokacije« in »aktivnost, ki jih lokacija omogoča«. Peščica
udeležencev je označila tudi odgovor »drugo«, pri čemer so
dopisali denimo »Da so upokojenci lepo uredili del za druženje«,
»Ni avtomobilov, mopedov in drugih glasnih vozil«, »Obširnost

Rezultat je bil pridobljen s spletno anketo (A3). Udeleženci
so lahko izbrali do pet najbolj problematičnih točk v
Stražunskem gozdu. Na to vprašanje je odgovorilo 117
udeležencev, ki so nanizali 351 izbranih točkah na območju
Stražunskega gozda. Vir: Arhiv Studio TSK.

Prva asociacija na Stražunski gozd
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