
Potencial vidijo v renaturaciji potoka, 
možnosti rekreacije za različne skupine javnosti, 
vendar v zelo enostavni, naravi prilagojeni obliki. 
Gozd jim je pomemben za sprostitev, rekreacijo 
in psihofizično krepitev. Nekateri predlagajo 
postavitev fitnesa na prostem in igral, drugi pa 
menijo, da to v naravnem okolju ni potrebno. 
Nekateri si želijo več miz in klopi ter prostorov 
za piknike, drugi menijo, da leti niso potrebni. 
Gozd jim je pomemben kot naravno igralno 
okolje. Nekateri bi si želeli ureditev pasjega 
parka. Opozorijo tudi na funkcijo gozda kot 
ponora ogljikovega dioksida in umilitev učinkov 
segrevanja podnebja. 

Kot ključne ukrepe pri izboljšanju stanja v 
Stražunu vidijo v ureditvi infrastrukture, predvsem 
kanalizacije, renaturaciji Stražunskega potoka, 
ohranjanju naravne podobe gozda oziroma 
sanaciji poškodovanih površin, v strožjem 
reguliranju in nadzoru pristojnih služb glede 
odpadkov, vožnje z motornimi vozili ter drugih 
neustreznih rab. Predlagajo, da se uvede tudi 
čuvajsko in naravovarstveno službo. Zavzemajo 
se za ureditev prometa, tudi ukinitev vožnje 
motornih vozil skozi Stražun.  Pomembno jim je 
zagotavljanje varnosti, tako na poteh, kot pred 
padajočimi vejami in brezvestnimi motokrosisti 
po parkovnih poteh. Za robove gozda predlagajo 
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V Stražunskem gozdu so potrebne spremembe, 
meni večina udeležencev ankete (skupno 96,6%). 
Kot najpomembnejše so označili »strožji nadzor 
glede odpadkov in vožnje z motornimi vozili«, 
»ureditev kanalizacije«, »obnovitev prvotne 
oziroma naravne podobe potoka«, »vzdrževanje 
mlak, dreves in jas« ter »postavitev dodatnih 
klopi«. Ne zdi pa se jim potrebno »urediti javne 
razsvetljave«, »urediti športnega igrišča«, 
»oblikovati novih poti« in »urediti termalnega 
kopališča«.

… in se mnenja 
udelezencev
Na koncu ankete so lahko udeleženci napisali 
kakršnokoli pripombo, mnenje ali predlog glede 
novih ureditev na območju gozda. Najpogostejši 
predlogi so v izvorni obliki zapisani v nadaljevanju.
U3: »Stražun naj ostane gozd namenjen sproščanju, iskanju miru. 
Čim manj posegov z rekreacijskimi površinami, dodatnimi 

cestami. Vse to bo samo poslabšalo prvotno funkcijo gozda.«

U5: »Narava je lepa že sama po sebi. Mislim da igrala 

ali kopališča niso potrebna in bi uničile pristno okolje. Naj se otroci, 

mladi in drugi znajdejo, napnejo možgane in sami poiščejo možnosti 

igre v tem našem gozdu. 

U43: »Čeprav je to območje z velikim potencialom, pa žal ne nudi 
prijetnega občutka, varnosti,... Če bo izvedeno že vsaj 

nekaj od zgornjega bo veliko narejenega. Naredite gozd privlačen in 

varen predvsem za otroke. Ozaveščanje o pomenu in vlogi gozda je 

ključni izziv prihodnosti«,

U51: »območje je zavarovano in ne dovoljuje posegov. Želim, da 
se ohrani naravno okolje sredi mesta, da se zmanjša 

intenzivne kmetijske površine in se jih nameni naravi in doživljanju 

narave. Želim, da se renaturira Stražunski potok in ob njem uredi vodna 

učna pot in učilnica v naravi. Želim si Stražun brez vrtičkarjev in njihovih 

stihijskih posegov in objektov, ki kazijo mestni gozd. Želim si povečan 

nadzor nad nedovoljenimi vožnjami v naravnem okolju«

U58: »Prepoved vožnje z motornimi vozili. Vožnja z 

motornimi vozili v naravnem spomeniku je katastrofa.«

U80: »Menim, da bi Stražunski gozd moral ostat 
gozd. Primer Betnavskega gozdu, ki deluje bolj kot park; tega ne 

potrebujemo«

U104: »Zelo si želimo, da ohranite Stražun, še za naše 

vnuke, pravnuke, ne pa da posegate v meje gozda in ga je vsako leto 

manj.«

U112: »Gozd naj ostane najbolj neokrnjen, vanj ne sodijo 
igrišča, igrala,... mogoče izven gozda - na obrobje, urediti oz. 

preprečiti bi morali vožnjo z os. Vozili, motorji ipd....poti so urejene 

mogoče za novince neoznačene, največji problem so odpadki. Lahko 

jih pobiramo, pa so odvrženi vedno novi. Potrebno je postaviti table o

tem kaj se v gozdu ne sme,....iz tega vidika bi motal biti tudi nadzor v 

nekaterih delih - vstopnih tudi kamere, da se vidi kdo pripelje odpadke 

in se ga lahko odkrije.«

U148: »najprej naj se reši problem s kanalizacijo in 
\”potokom\”«

U150: »Gozd po mojem mnenju naj ostane kot je. Gozd ne 

potrebuje dodatne infrastrukture (igrala, klopi, itd.), da bi ga ljudje 

\”znali uporabljati\”. Nujno potrebno pa je urediti skupno 
vzdrževanje.«

U151: »Vsekakor je treba prepovedati vožnjo z motornimi 
vozili, tudi skuterji, po gozdu in parkiranje na jasah.«

 U161: »Urediti bi bilo potrebno obstoječe večinoma nelegalno delujoče 

ter neurejeno območje vrtičkarjev in le-temu podati 

enotno, arhitekturno privlačno obliko.«

U195: »Stražunski gozd sam po sebi nudi okolje 
za sprostitev, počitek in rekreacijo. Dodajanje igral, 

prostorov za piknike in podobno je nepotrebno, saj bi s tem manjšali 

košček naravnega okolja, v katerem najdemo mir in še vedno slišimo 

ptičje petje. Problematika je izrazita na področju brezvestnega 
odlaganja odpadkov in vožnje z motornimi vozili. 
Prav tako je težava kanalizacija, ki ob nalivih ne prenese velike količine 

vode, prav tako pa se od tam širi neprijeten smrad. 

Z informativnimi tablami in splošnim informiranjem je treba okrepiti 

okoljevarstveno zavest prebivalcev in jih spomniti, kakšen privilegij je 

košček naravnega, gozdnega okolja. V marsikaterem mestnem okolju 

tega nimajo.«

U250: »Gozd je vzorno čiščen. Največjo težavo vidim v 
motornem prometu skozi gozd. Neurejene poti samo 

poudarjajo značilnosti gozda kot kontrast parku. Mislim da ima gozd 

potencial kot morebitna točka druženja in rekreacije. Ampak to omogoča 

tudi sedaj (tek po gozdu ležeča drevesa kot poligoni...itd.«

U268: »Predvsem prostor za sprehode«

Izzivi za 
prihodnost
Iz odgovorov v anketi je razvidno, da med 
najbolj ključnimi problemi urejanja območja 
Stražunskega gozda vidijo ljudje predvsem 
problem odlaganja odpadkov in pa vožnjo z 

motornimi vozili po gozdu. Nujno se jim zdi 
tudi urejanje kanalizacije. Izpostavili so nujnost 
renaturacije potoka. Pomembno jim je tudi 
urejanje mlak, dreves in jas. Med posegi v 
prostor pa so izpostavljeni postavitev klopi, 
ureditev vstopov in prometnic v gozdu in ureditev 
tabel. Zadržani so proti intenzivnim oblikam 
načrtovanja vsekakor pa proti javni razsvetljavi, 
novim potem in ureditvi termalnega kopališča.

V dodatnih komentarjih so bile nekatere vsebine 
še dodatno poudarjene in opisane.

Kakovosti Stražunskega gozda so 
zagotovo relativno dobro ohranjeni gozdni 
sestoji, velika lepo razvita drevesa, ohranjene 
mlake, izviri ter raznolikost živalskih in rastlinskih 
vrst. Ljudje naj se zavzemajo za čim bolj 
naravno ohranjenost gozda, ki je kot naravno 
okolje obenem tudi igralno in učno okolje, zato 
posebna igralna infrastruktura ni potrebna, razen 
morda na robovih. Poudarjajo pomen pristnosti, 
naravnosti, neokrnjenosti, divjosti samotnosti 
in miru, ki jih prepoznajo kot kakovosti v gozdu. 
Tudi v dodatnih komentarjih so izpostavljeni 
problemi glede neustrezno urejenega prostora 
in rab, kot so problemi degradiranost prostora, 
odlaganje gradbenih odpadkov in smeti, 
neurejena kanalizacija, denaturiran potok in 
problem smrada, stihijsko vrtičkarstvo in vožnjo 
z motornimi vozili po gozdu. Opozarjajo tudi 
na hrup s cest ter nevarnost, da se s posegi 
poslabša stanje okolja. Ugotavljajo problem 
varnosti za sprehajalce, predvsem družine z 
otroki. Opozarjajo tudi na invazivne in alergene 
rastline, ki bi se jih moralo odstranjevati. 
Izpostavljajo tudi problem psov, ki niso na 
povodcih ter njihove odpadke. Razumejo, da je 
prostor Stražuna je močno parceliran, ter tudi 
lastniško zelo razdeljen, kar je prvi pomemben 
izziv pri ustvarjanju skupne razvojne in varovalne 
vizije Stražunskega gozda.
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preprečevanje nadaljnjih posegov, obenem pa 
vidijo možnost za vzpostavitev nekaterih funkcij 
(igrišča, sanitarije, parkiranje), ki jih v samem 
gozdu ne bi smelo biti, sploh pa ne parkiranja 
v gozdu. Zagotovo pa vidijo potrebo po bolj 
celovitem urejanju in upravljanju gozda.

Prihodnost 
Strazunskega 
gozda
ZAKLJUCNA 
MISEL 
NAROCNIKA
Skupna občinska uprava Maribor, Skupna služba 
varstva okolja in Mestna občina Maribor s svojimi 
strokovnimi službami gradijo skupno vizijo o 
ureditvi Stražunskega gozda.

Na tem območju želimo razvijati vsebine, skrbeti 
za ekosistem, ustrezno infrastrukturo in uspešno 
sodelovati z deležniki.

Del dosedanjih aktivnosti Skupne službe 
varstva okolja predstavlja kemijska analiza 
vode iz Stražunskega potoka/kanala in izvirov, 
hidrogeologijo izvirov, sodelovanje pri ŠIPK 
projektu raziskovanja Stražuna, več izobraževalnih 
dogodkov z naravovarstvenimi organizacijami 
Vse živo v Stražunu, čiščenje zelenega odreza, 
druge čistilne akcije ob sodelovanju občanov, 
ureditev mlak, sadnjo gozdnih dreves, postavitev 
začasnih tabel za prepovedano odlaganje 
odpadkov, odstranjevanje invazivnih vrst in skrb 
za redno komunikacija z mediji ter ozaveščanje 
uporabnikov gozda. 

Naše delo na območju Stražuna se bo nadaljevalo, 
saj je v pripravi Odlok o razglasitvi gozdov 
s posebnim namenom, načrtujemo gozdno 
učilnico in rekreacijsko območje za starejše ter 
ureditev in zaščito izvirov, ki napajajo mlake. 
V prihodnosti si želimo pripraviti upravljavski 
načrt območja, izbrati upravljavca in še naprej 
skrbeti za promocijo gozdov, ozaveščevalne 
aktivnosti ter vključevanje občanov in lastnikov. 
V urejanje območja so se intenzivno vključile še 
druge strokovne službe Mestne občine Maribor 
in sicer Urad za komunalo, promet in prostor 
(projekti v okviru participativnega proračuna in 
rekonstrukcija kanalizacije v bodočih razvojnih 
načrtih) ter Projektna pisarna (priprava osnutka 
celostnega koncepta ureditve Stražuna).
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