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Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020  

2. odpiranje  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Potenciali in izzivi upravljanja mestnega gozda Stražun 
 

• V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede 
na vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
8 - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 

 
 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i 
vključeno/i v projekt) 
 
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO 
IN ARHITEKTURO 
 
Partner 1: MESTNA OBČINA MARIBOR  
 
 
3. Besedilo: 
 

• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
Stražunski gozd je zadnji večji ostanek mariborskih nižinskih gozdov. Razprostira se na površini 
približno 188 ha. Je edina večja zelena površina primarno dostopna prebivalcem desnega brega 
mesta. Živahen relief, harmonično menjavanje travnatih površin z mešanim gozdom, vodnimi 
površinami, njivami in vrtički ustvarja v prostoru trajne kontraste, ki se v vseh letnih časih pojavljajo 
vedno v drugačnem odtenku. Te estetske kvalitete so trenutno zelo načete. Danes je to območje 
splošno poznano predvsem po negativni podobi kot je odprta kanalizacija, neurejeno vrtičkarstvo, 
zapuščena gramoznica, divja odlagališča odpadkov, hrupne ceste, ki sekajo gozd, itd. To vse 
obiskovalca prevzema z neugodjem in občutkom ogroženosti. Posledica je splošno nezadovoljstvo 
in malomaren odnos obiskovalcev ter negativna javna podoba gozda. Kljub temu gozd prevzema 
vedno več funkcij parkovnega gozda mesta Maribor. V to vlogo ga postavlja že samo dejstvo, da je 
v celoti obdan s stanovanjskimi območji. Ker se mesto postopoma širi, gozd izginja. Ostaja le 
njegov neizkoriščen doživljajski, rekreacijski, izobraževalni, ekološki in habitatni potencial 
neposredno v mestnem prostoru.  
 
 
 

 

• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
Projektna naloga območje Stražunskega gozda obravnava celostno. Usmerili smo se predvsem na 
krepitev potencialov prostora. To so prisotnost velike zelene površine v pozidanem območju, 
rekreacijska in socialna vloga gozda, pestrost obstoječih habitatov, možnost dopolnjevanja 
habitatov, možnost uvajanja novih rab v rekreacijske in izobraževalne namene, razgiban relief 
območja itd. Cilj projekta je bil raziskati, na kakšne načine bi lahko izrabili prednosti tega prostora, 
da bi slednji ponovno zaživel in dobil pozitivno podobo v javnosti. Podali smo predloge prostorsko 
umeščenih ukrepov za izboljšanje stanja okolja. Z razporeditvijo rekreacijskih dejavnosti po 
celotnem območju gozda in z vključevanjem novih rab bi preprečili krčenje gozda. Obstoječe, 
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rekreacijske in tranzitne poti se ohranijo, nujna pa je njihova reorganizacija. Gramoznica se sanira. 
Trenutna lokacija vrtičkov je neustrezna, zato se vrtičke uredi na novi lokaciji. Sama zasnova poti se 
prilagodi uporabnikom vseh starostnih in socialnih skupin. 
 
Projekt se je izvajal v sosledju naslednjih aktivnosti: 
1. aktivnost: Kartografska analiza območja obravnave;  
2. aktivnost: Izdelava ortofoto posnetka območja obravnave in reliefnih posnetkov (snemanje terena 
z dronom); 
3. aktivnost: Študija obstoječih prostorskih in okoljskih podatkov;  
4. aktivnost: Analiza območja zapuščene gramoznice v zaraščanju;  
5. aktivnost: Analiza uporabe Stražunskega gozda za prikrajšane skupine;  
6. aktivnost: Opredelitev problemov in potencialov Stražunskega gozda;  
7. aktivnost: Priprava prostorskih ukrepov za izboljšanje stanja okolja in oblikovanje razvojnih 
scenarijev z namenom krepitve ekološke, socialne, rekreacijske in izobraževalne funkcije gozda 
(fokus je na: ohranjanju in dopolnjevanju obstoječih ekosistemov in rab; sanaciji in vključevanju 
gramoznice v gozdni prostor; ureditvi prometne situacije; ureditvi ekoloških vrtičkov; odkrivanju 
novih možnosti izobraževanja v gozdu, umeščanju nove rekreacijske infrastrukture in postavitvi 
parkovne urbane opreme); 
8. aktivnost: Predstavitev rezultatov projekta ključnim deležnikom na Mestni občini Maribor, 
lastnikom zemljišč, lokalni skupnosti in širši zainteresirani javnosti. 
 

 
 

• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

 
Rezultati projekta: 
1.) zbrani celoviti interdisciplinarni podatki (kartografski, pisni in statistični) o stanju okolja na 
območju Stražunskega gozda;  
2.) podani prostorski ukrepi za izboljšanje stanja okolja; 
3.) podani predlogi umeščanja novih rab z namenom krepitve socialne, rekreacijske, izobraževalne 
in ekološke funkcije gozda;  
4.) projektna rešitev zasnove ekoloških vrtičkov na jasi sredi gozda;  
5.) predstavitev projekta javnosti je opozorila na problem gozda in ga prikazala kot velik 
neizkoriščen potencial. 
 
Pozitivni učinki projekta na širšo lokalno skupnost ob morebitni realizaciji predlaganih rešitev bodo 
naslednji: 
- zagotovitev urejene zelene površine za prebivalce desnega brega mesta; 
- motivacija lastnikom zemljišč za vlaganje v nove programe in njihovo infrastrukturo; 
- promocija pomena rekreacije v gozdu; 
- vzpodbuda za odkrivanje novih oblik rabe prostora; 
- vzpodbuda za obisk gozda za vse družbene skupine (tudi za prikrajšane);  
- vzpodbuda za odkrivanje izobraževalne vloge gozda; 
- ohranjanje obstoječih ekosistemov in urejanje novih; 
- širjenje pozitivne podobe Stražunskega gozda. 
 

 
4. Priloge: 

 

• Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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