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1 Uvod  

Mladinski center BIT Črnomelj organizira mednarodni projekt Oživimo parke, ki bo potekal v 

Črnomlju od 19. 8. 2015 do 27. 8. 2015. Pri projektu sodelujejo mladi iz šestih držav (Španije, 

Nemčije, Turčije, Hrvaške, Makedonije in Slovenije. V ta namen smo za občane Črnomlja 

pripravili anketo s katero smo želeli ugotoviti kako poznani so jim parki v Črnomlju, kako 

pogosto jih anketirani obiskujejo in kakšno mnenje imajo o njih. Anketni vprašalnik smo 

razdelili med 150 občank in občanov Črnomlja. Dobili smo 118 vrnjenih anket. Vprašalnik je 

bil sestavljen  iz enajstih vprašanj. Na koncu smo dodali še tri splošna vprašanja o spolu, 

starosti in izobrazbi. Ankete smo analizirali in na podlagi pridobljenih odgovorov vam v 

nadaljevanju predstavljamo rezultate. 
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2 Raziskovalni del in rezultati anket 

 

 

 

Anketni vprašalnik smo začeli s vprašanjem kako anketirane osebe poznajo parke v Črnomlju. 

Velika večina anketiranih parke dobro pozna. Le nekaj anketiranim parki v Črnomlju niso 

poznani. Sledilo je vprašanje, kjer smo anketirane prosili, da nam napišejo katere parke v 

Črnomlju poznajo. Vsem, katerim so parki poznani je najbolj poznan Griček. Sledi mu 

Jurjevanska draga. Med anketiranimi je najmanj poznan park Majer.  

 

 

 

Pri tretjem vprašanju smo želeli ugotoviti, kako pogosto anketirani hodijo v parke. Ugotovili 

smo, da 28 % vseh anketiranih parkov ne obiskuje. 72 % anketiranih pa parke obiskuje. Od 

tega 3 % anketiranih parke obiskuje vsak dan. 9 % anketiranih parke obiskuje ob koncu tedna. 

29 % anketiranih park obišče nekajkrat mesečno. 28 % anktiranih je izbralo možni odgovor 

84% 

16% 
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3% 

9% 
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drugo, kjer so sami navedli, da park obiščejo ob posebnih priložnostih, kadar so tam kakšne 

prireditve, v poletnih dneh ali pozimi, ko zapade sneg in se gredo sankati s svojimi otroki.   

  

 

 

Pri vprašanju kako dolgo se anketiani zadržujejo v parku lahko vidimo, da se 36 % 

anketiranih skozi park samo sprehodi. 22 % anketiranih v parku ostane več kot eno uro. Ostali 

se zadržujejo v parku manj časa oziroma odvisno od vremena in letnega časa. 

 

 

 

Več kot polovica vprašanih, ki hodijo v parke, parke obiščejo v popoldanskem času. 27 % 

vprašanih v park zahaja v večernih urah. 7 % vprašanih pa park obišče v dopoldanskih urah.  

 

29% 

22% 

36% 
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7% 
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27% 
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Pri vprašanju kaj anketirani delajo v parku kadar ga obiščejo smo izvedeli da se 39 % 

anketiranih v parku sprehaja. 27 % anketiranih v park odpelje svoje otroke, da se tam igrajo. 

16 % anketiranih se v parku druži s prijatelji. 11 % anketiranih se v parku rekreira. 4 % 

anketiranih je odgovorilo, da kadar grejo v park tam berejo in se sproščajo. 3 % anketiranih pa 

v parku uporablja IKT.  

 

 

 

Rezultati kažejo, da so anketiranci na splošno zadovoljni z ureditvijo parkov saj je kar 

polovica vseh, ki parke obiskujejo odgovorila, da je z ureditvijo parkov zadovoljna. 4 % 

anketiranih je s parki zelo zadovoljnih. 40 % anketiranih pa z ureditvijo parkov ni zadovoljna.  

16% 

39% 11% 

3% 
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Pri vprašanju kaj anketirani v parkih najbolj pogrešajo so odgovorili, da najbolj pogrešajo 

igrala za otroke, klopi, javno dostopno pitno vodo, koše za pasje iztrbke, kulturne in športne 

prireditve. Le 2 % anketiranih v parkih ničesar ne pogreša. Tisti, ki so izbrali odgovor drugo 

so napisali da v parkih pogrešajo tudi kvalitetno osvetlitev ter dostop do elektrike, pokošeno 

travo in čiste površine, ter brezplačen dostop do Wi-fi (brezčično omrežje). 

 

 

 

S vprašanjem kakšnih dogajanj si anketirani želijo v parkih, smo dobili odgovor, da si v 

parkih želijo da bi se večkrat dogajale družabne igre in delavnice za predšolske in šolske 

otroke. Sledijo jim kulturne in športne prireditve ter aktivnosti za starejše. Tisti, ki so izbrali 

odgovor drugo, so navedli, da se sicer to vse do določene mere že dogaja, vendar bi se vse te 

prireditve morale dogajati pogosteje. 
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Rezultati kažejo, da bi anketirani parke obiskovali pogosteje, če bi bili bolje urejeni. Tako je 

odgovorilo kar 78 % anketiranih. Le 22 % anketiranih kljub boljši urejenosti parkov ne bi 

obiskovali pogosteje kot jih obiskujejo do sedaj.  

Na koncu anketnega vprašalnika smo anketirance prosili, da izrazijo svoje mnenje, podajo 

svoje ideje, predloge glede ureditve parkov ter pripombe ali pohvale.   

Anketirani imajo o parkih dokaj dobro mnenje. Glede na veliko število različnih predlogov in 

pripomb pa lahko sklepamo, da si anketirani v parkih želijo izboljšav. Poudarjajo, da je parke 

potrebno prenoviti in izboljšati njihov izgled, saj so enaki že dolga leta.  

Navedli so naslednje predloge, ideje in pripombe: 

1. Urediti je potrebno sprehajalne poti in klopi ob sprehajalnih poteh. 

2. V parku pogrešajo koše za smeti.    

3. Anketirance moti, da lastniki psov ne pobirajo pasjih iztrebkov in zato predlagajo, da 

se uredijo koši za pasje iztrebke.  

4. Urediti je potrebno površine v parkih. Dovolj pogosta košnja travnih površin, 

zasaditev rož, okrasnih grmičkov. 

5. Mamice v parkih pogrešajo igrala za otroke. Pravijo, da bi v park zagotovo prihajale 

pogosteje, če bi se njihovi otroci tam lahko igrali in bi imeli na voljo gugalnice, 

tobogane in podobna otroška igrala. 

6. V parkih pogrešajo več kulturnega dogajanja in športnih prireditev. V poletnih časih 

pogrešajo prireditve za predšolske in šolske otroke (razne delavnice, otroške 

predstave, lutkovne igrice, športne igre za otroke). 

7. V parkih pogrešajo tudi javno razsvetljavo in priključek za elektriko, ki bi ga 

potrebovali v času prireditev. 

8. Anketirani bi bili navdušeni tudi nad šankom, kjer bi si lahko kupili osvežilno pijačo 

in kakšen prigrizek. Navajajo idejo o premičnem šanku, ki bi spreminjal svojo 

lokacijo…  

78% 

11% 
11% 

Ali bi parke obiskovali pogosteje, če bi bili bolje 
urejeni? 

da

ne

drugo
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9. Opozarjajo, da v parkih manjkajo table z napisi. Parki imajo bogato zgodovino in bi jo 

lahko preko informacijskih tabel predstavili obiskovalcem. Predlagajo, da bi lahko 

enkrat letno organizirali prireditev, s katero bi počastili pomembnost parkov. 

10. V parkih anketirani pogrešajo paviljon oziroma pokrito površino, kamor bi se lahko 

umaknili pred soncem ali dežjem. 

11. Prav tako v parkih pogrešajo javno dostopno pitno vodo. Z ribnikom ali vodometom bi 

lahko izgled parkov še obogatili.  

12. Opozarjajo tudi da so igrišča v parku Majer zapuščena in bi jih bilo potrebno urediti. 

Prav tako bi bili veseli, če bi preuredili Griček in Jurjevansko drago.  

 

 

 

V anketi je sodelovali 118 anketirancev. Od tega je bilo 66 % žensk in 34 % moških.  

 

 

V anketo smo poskušali vključiti anketirance vseh starosti. Največ anketirancev je starih od 

31 do 40 let, sledijo anketiranci, ki so stari med 41 in 50 let, anketirani, ki so stari od 21 do 30 

let, anketirani od 51 do 60 let in anketirani ki so bili stari do dvajset let.      
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Polovica vseh anketiranih ima dokončano srednjo šolo. 22 % anketiranih ima dokončano višjo 

ali visoko šolo. Sledi še 13 % anketiranih z dokončano poklicno šolo in 13 % anketiranih z 

dokončano univerzo.   

  

 

  

13% 

50% 

22% 

13% 

2% 0% 
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srednja
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3 Povzetek   

V Črnomlju imamo tri parke. Park Griček, Jurjevanska draga in park Majer. Vsi trije parki v 

Črnomlju so ljudem dobro poznani in so tudi dobro obiskani. Tam se zadržujejo tako mlajši 

kot tudi starejši ljudje. Tja pot zanese mamice z otroki, da se tam igrajo. Tja hodi mladina in 

tam preživlja svoj prosti čas, se druži s prijatelji. Veliko ljudi tam tudi bere, sprehaja svoje 

pse, se rekreira. Mnogi pridejo v park samo na sprostitev v mirno zeleno okolje.  

Vsi anketirani imajo o parkih podobna mnenja. Pravijo, da imajo parki že dolga leta enako 

podobo in menijo, da bi jih morali prenoviti, jim vrniti malo življenja in svežine. S prenovo 

parkov, bi le te obogatili in vanje bi se začelo vračati več ljudi.   

S vprašalniki, ki smo jih razdelili med ljudi smo dobili zanimive rezultate. Ugotovili smo, da 

so ljudje s parki dokaj zadovoljni, vendar pa kljub temu pogrešajo marsikatero stvar. Najbolj 

pogrešajo nove klopi in koše ter koše za pasje iztrebke. Pogrešajo urejene in pokošene travne 

površine. V parkih manjka cvetja in okrasnih grmičkov.  Zelo veseli bi bili tudi, če bi v parkih 

postavili igrala za otroke, kjer bi se igrali in družili s svojimi vrstniki. Pogrešajo več dogajanj 

v parkih kot so kulturne in športne prireditve ter prireditve za otroke. 

Anketirani pravijo, da bi v parke začeli hodti pogosteje, če bi jih preuredili in če bi skrbeli za 

njihov dober izgled. Tako bi bili parki obiskani vsakodnevno, ne pa samo takrat, ko se 

odvijajo razne športne in kulturne prireditve.  

SUMARRY 

Črnomelj has three nature parks – Griček, Jurjevanska draga and Majer. All three parks in 

Črnomelj are well known to the people, and are places that all generations like to visit. 

Mothers take their children there to play, youth goes there to hang out with friends and spend 

their free time, some people like to read, walk their dogs or do some sports. A lot of them just 

come to enjoy nature and relax. 

All the people who took part in the poll have similar opinions about the parks. They said that 

the parks have had the same image for years and need to be revitalized to be more lively and 

fresh. With the revitalization, the parks would have more to offer and more people would start 

visiting them.  

The poll yielded some interesting results. We have discovered that people are satisfied with 

the parks but miss a lot of things there. What they miss the most are some new benches to sit 

on and some bins for dog litter. They also said the grass surface should be taken care off 

better and that they miss some flowers and/or small bushes in the parks. They would also love 

if some children’s playgrounds could be set up for children to play with their peers. Another 

issue which turned up in the poll is the lack of cultural and sports events, and also events for 

children. 

People who took the poll say that they would frequent the parks more often if they were taken 

care off better. If they were, the parks would be visited daily and not only during the time of 

some organized events.  
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4 Priloga  

4.1 Anketni vprašalnik 

 

OŽIVIMO PARKE 
 

 

Mladinski center Bit Črnomelj organizira mednarodni projekt Oživimo parke, ki bo potekal v 

Črnomlju od 19. 8. do 27. 8. 2015. Pri projektu sodelujejo mladi iz šestih različnih držav 

(Španije, Nemčije, Turčije, Hrvaške, Makedonije, Slovenije). Pripravljamo anketo s katero 

želimo ugotoviti kakšno je vaše mnenje o parkih v Črnomlju. Prosimo vas, da si vzamete 

nekaj minut časa in izpolnite anketni vprašalnik, ki je pred vami. Vaši odgovori nam bodo v 

veliko pomoč pri izvedbi mednarodnega projekta. Vprašalnik je anonimen, podatki bodo 

uporabljeni zgolj za potrebe Mladinskega centra Bit Črnomelj. Za izpolnjeno anketo se vam 

že vnaprej lepo zahvaljujemo! 

 

 

1. Poznate parke v Črnomlju? 

 

a) da    b) ne 

  

2. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da, napišite katere parke v Črnomlju poznate? 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

3. Kako pogosto hodite v park? 

 

a) vsak dan 

b) ob koncu tedna 

c) nekajkrat mesečno 

č) nikoli 

d) drugo: _______________________ 

 

4. Kako dolgo se zadržujete v parku? 

 

a) manj kot eno uro 

b) več kot eno uro 

c) čez park se samo sprehodim 

č) drugo: _______________________ 

 

5. V katerem delu dneva najpogosteje obiščete park? 

 

a) v dopoldanskem času 

b) v popoldanskem času 

c) v večernih urah 
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6. Kadar obiščete park, kaj tam delate (možnih je več odgovorov)? 

 

a) družim se s prijatelji 

b) grem na sprehod 

c) v parku se rekreiram 

č) uporabljam informacijsko komunikacijsko tehnologijo (telefon, računalnik) 

d) v park peljem otroke, da se tam igrajo 

e) drugo: _______________________ 

7. Kako ste zadovoljni z ureditvijo parkov? 

 

a) sem zelo zadovoljen 

b) sem zadovoljen 

c) nisem zadovoljen 

č) drugo: _______________________ 

 

8. Kaj pogrešate v parkih (možnih je več odgovorov)? 

 

a) klopi 

b) koše 

c) koše za pasje iztrebke 

č) javno dostopno pitno vodo 

d) igrala za otroke (gugalnice, tobogani...) 

e) kulturne prireditve 

f) športne prireditve 

g) v parkih ničesar ne pogrešam 

h) drugo: _______________________ 

 

9. Kakšnih dogajanj si želite v parkih? 

 

a) kulturne prireditve 

b) športne prireditve 

c) družabne igre in delavnice za predšolske in šolske otroke 

č) aktivnosti za starejše občane 

d) drugo: _______________________ 

 

10. Ali bi parke obiskovali pogosteje, če bi bili bolje urejeni? 

 

a) da 

b) ne 

c) drugo: _______________________ 

 

11. Če imate še kakšno idejo glede ureditve parka, pripombo, pohvalo lahko tukaj izrazite še 

vaše mnenje? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________ 
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Spol:        □ Ž            □ M 

 

Starost:     Izobrazba: 

 

a) do 20 let      a) poklicna 

b) od 21 do 30     b) srednja 

c) od 31 do 40     c) višja ali visoka 

č) od 41 do 50     č) univerzitetna 

d) od 51 do 60     d) magisterij 

e) nad 61     e) doktorat 

 

 

 

 


