ANKETNI VPRAŠALNIK
Na območju Raven na Koroškem se v zadnjem času pospešeno vlaga v infrastrukturo in (trajnostni) razvoj.
Občina se zaveda, da je v tem oziru zraven razvijanja prometne povezanosti nujno skrbeti tudi za ohranjanje
neokrnjene naravne in kulturne dediščine okoliških kmetij, ki imata veliko dodano vrednost in predstavljata
integralni del trajnostnega razvoja vasi.
Občina Ravne na Koroškem je lani uspešno kandidirala na razpisu Švicarskega prispevka s projektom
oblikovanja strategije trajnostnega razvoja vasi Strojna, v aprilu 2012 pa začenjamo z izvedbo projektnih
aktivnosti. Za vas smo pripravili nekaj vprašanj, odgovori nanje bodo ključnega pomena pri nadaljnjih
izvedbenih korakih projekta.
Prebivalci območja Strojne ste pri sooblikovanju razvoja vasi pomemben dejavnik. Zato upamo, da bo ob vaši
pomoči Strojna doživela boljše čase pri odkrivanju, razvijanju in učinkovitem izkoriščanju obstoječih
potencialov.

Anketiral: _______________________
Anketiranec: _______________________
Kontakt: _______________________
Ime kmetije: _______________________
Lokacija: ________________________________________
Datum: _______________________
Ura: _______________________

1. Koliko oseb živi v hiši/kmetiji? Natančneje razdelajte spolno, starostno, izobrazbeno in
zaposlitveno strukturo družine.
Član

Spol
(M/Ž)

Starost
(let)

Izobrazba

Zaposlitev

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2. Kako dolgo živite v vasi Strojna?
____________ let
3. Kdo (sorodniki, drugi lastniki) je v preteklosti živel v tej hiši/kmetiji?
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4. Kdo bo v prihodnje živel v tej hiši/kmetiji. Ali ima kmetija naslednika?

5. Kako ocenjujete fizično dostopnost vaše kmetije? Kmetija je:
a) dobro dostopna,
b) niti – niti,
c) slabo dostopna.
6. Kakšna je velikost vaše kmetije? Koliko imate njiv, vinogradov, sadovnjakov, pašnikov, gozdov
idr.?
Kategorija

Obseg (ha)

Njive, polja in vrtovi
Sadovnjaki
Vinogradi
Travniki
Pašniki
Gozd
Skupaj vse površine
7. V kakšne namene uporabljate objekte posestva oz. kmetije?
Kategorija objekta

Starost objekta
(leta)

Količina
(število)

Namembnost objekta
(za kaj se uporablja)

Drugo (status
spomeniške zaščite …)

Hiša
Hlev
Skedenj
Kašča
Preužitkarska hiša
Kozolec
Drugo:
8. S kakšno dejavnostjo se ukvarjate (zaposlitev, dejavnosti na kmetiji)? Katera dejavnost
predstavlja vir vašega preživetja?
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8.1 Kakšno je razmerje (v odstotkih) glede na vir dohodka med posameznimi dejavnostmi na
kmetiji?
Dejavnost

Živinoreja

Poljedelstvo

Gozdarstvo

Drugo:

Delež (v odstotkih)
9. Ali se v vašem gospodinjstvu ukvarjate s kakšno dopolnilno dejavnostjo? Katero?

10. Katera so znanja, veščine in dejavnosti, ki jih obvladate, in ki bi jih želeli razvijati in ohranjati
še naprej?

11. Kakšni so vaši načrti glede omenjenih znanj, veščin in dejavnosti v prihodnosti?

12. Katera vaša znanja, veščine, storitve in dejavnosti bi bili pripravljeni ponuditi v namen razvoja
turizma vasi Strojna?

13. Ali ste se v preteklosti poslužili kakršnih koli načinov pospeševanja prodaje in promocije
storitev, dejavnosti in/ali proizvodov, ki jih ponujate?

14. Ali je lokalna oblast Strojne v preteklosti dovolj poskrbela za razvoj in vključitev prebivalstva v
različne poslovne priložnosti? Ali ste zadovoljni z dosedanjo komunikacijo lokalne oblasti na
temo razvoj in investicije v vasi Strojna?

15. Ali občina in krajevna skupnost naredita dovolj za razvoj vasi?

16. Kako bi po vašem mnenju v odnosu do nadaljnjega razvoja vasi Strojna morala razmišljati in
delovati lokalna oblast?
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17. Ali so prebivalci medsebojno dovolj povezani kot skupnost?

18. Mislite, da lahko medsebojna povezanost in sodelovanje lokalnega prebivalstva kakor koli
pripomore k nadaljnjemu razvoju in večji blaginji prebivalcev vasi Strojna? Ali imate kakšne
predloge za izboljšanje stanja na tem področju?

19. Po čem se Strojna razlikuje od drugih vasi? Ima Strojna nekaj, česar drugje ne najdemo
(znamenitosti, posebnosti)?

20. Kako bi lahko izkoristili te točke razlike, posebnosti in drugačnosti vasi Strojna?

21. Kje vidite Strojno v prihodnosti? Kaj se bo po vašem mnenju dogajalo v smislu trajnostnega
razvoja vasi, turizma, ohranjanja bogate kulturne dediščine?

22. Ali vas zanima in bi bili pripravljeni razširiti vašo dejavnost tudi z dopolnilnimi dejavnostmi
(turizem, pogostitve, zagotavljanje nočitev, predelava sadja, pridelava sira idr.)?

23. Ali bi bili pripravljeni s pomočjo občine izoblikovati poslovni načrt za razvoj turistične
dejavnosti na območju Strojne?

24. Ali bi se bili v namen razvoja turistične dejavnosti pripravljeni dodatno izobraževati in
pridobiti certifikate za dejavnost, s katero se že ukvarjate oz. bi se z njo želeli ukvarjati v
prihodnje?
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25. Ali bi bili pripravljeni katere izmed objektov vaše kmetije pokazati, predstaviti turistom? Jih
ponuditi za prenočišča?

26. Kje oz. kateri so po vašem mnenju najbolj pomembni neizkoriščeni potenciali Strojne za
vsestranski razvoj tega območja?

27. Ali bi se bili skupaj z drugimi vaščani Strojne pripravljeni udeležiti delavnice na temo
arhitekturni, trajnostni in turistični razvoj vasi Strojne? Delavnica bi potekala v lokalnem
okolju, na njej sodelovali predstavniki lokalne skupnosti, predavatelji pa bi predstavljali
področja turističnega in trajnostnega razvoja, ohranjanja arhitekturne in kulturne dediščine.

28. Ali bi si morda želeli ogledati primere dobre prakse uspešnega razvoja in sobivanja
trajnostnega turizma, ohranjanja kulturne dediščine in aktivne vključenosti lokalnega
prebivalstva v tovrstno usmerjenost v Švici?

HVALA ZA SODELOVANJE!
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