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HRIBOVSKA
VAS STROJNA
ARHITEKTURNA OBNOVA IN TURISTIČNI RAZVOJ
SPOROČILO ZA OBJAVO
Ravne na Koroškem, 20. september 2012
V sklopu projekta Primeri dobre prakse in sodelovanja Slovenija - Švica Na hribovski vasi Strojna,
arhitekturna obnova in turistični razvoj, ki ga delno financira švicarski finančni mehanizem in ga
izvaja Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, je bila v
petek in soboto, 14. in 15. septembra 2012, izvedena uvodna dvodnevna delavnica, na kateri so se
srečali vaščani in strokovnjaki iz Slovenije in Švice. Na razvojni delavnici, imenovani
“Zukunftwerkstat” oz. “Future laboratory”, so udeleženci razmišljali o prihodnjih razvojnih
možnostih hribovske vasi Strojna.
Uvodoma je v petek, 14. septembra, ob 11. uri na domačiji Janež, potekala novinarska konferenca, na
kateri so o projektu spregovorili mag. Tomaž Rožen (župan občine Ravne na Koroškem), mag.
Aleksander Kotnik (direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Ravne na
Koroškem), Primož Praper (projektni vodja), Zdravko Šapek (predsednik vaške skupnosti Strojna),
Maruša Zorec (predstavnica Fakultete za arhitekturo, Univerze v Ljubljani), Stephan Maeder (direktor
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften), Max Bosshard (profesor na Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften) in Peter Marty (strokovnjak s področja trajnostnega razvoja in turizma,
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften).
Vsi udeleženci so izrazili potrebo po iskanju razvojnega zagona za to območje. Zaradi slednjega se je po
besedah župana mag. Tomaža Rožena občina Ravne na Koroškem sploh odločila za prijavo na razpis
Švicarskega mehanizma v skladu malih projektov. Predsednik vaške skupnosti Zdravko Šapek je izrazil
pričakovanje in željo, da se vas Strojna razvija trajnostno, v sožitju z naravo in kulturnim izročilom
območja.
Cilj prvega dne je bil, da se udeleženci delavnice spoznajo s potekom dela ter identificirajo pomembnejše
pretekle dogodke in dosežke v vasi Strojna. Tako so vaščani po uvodnih pozdravih gostov iz Švice pod
vodstvom Primoža Praperja podali ključne dogodke iz svojega življenja. Sledila je krajša predstavitev
poteka anketiranja in analiza odgovorov. Anketiranje je sicer potekalo od meseca maja do avgusta 2012,
ciljna skupina so bile vse kmetije na Strojne. Delavnico smo nadaljevali z delom v skupinah in iskanjem
predlogov možnosti za razvoj Strojne. Sledilo je razporejanje predlogov in izoblikovali so se štirje tematski
sklopi: kmetijstvo, turizem, dogodki in prireditve ter dediščina, arhitektura in prostor. Dan smo
zaključili s prijetnim druženjem ob zvokih domače harmonike.
Naslednji dan so strokovnjaki za vsako izmed tematskih področij, oblikovanih prejšnji dan, podali
petminutne vsebinske predstavitve, usmeritve in spodbude. Z nami so bili Karla Oder (etnologinja
Koroškega pokrajinskega muzeja), ki je govorila o kulturni dediščini na Koroškem, Martina Robačer
(asistentka na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede) je podala impulz o eko kmetovanju, Marko
Slapnik (Center Rinka - Solčava) je predstavil delovanje in trajnostni razvoj Solčavskega, ki ga
uresničujejo v sklopu Centra Rinka, Anita Slivnik Potočnik (občina Ravne na Koroškem, Oddelek za
okolje in prostor) je povzela dogajanje v zvezi z občinskim prostorskim načrtom (OPN) ter predstavila
pričakovanja in strokovne podlage za morebitne spremembe OPN za območje Strojne. Tanja Gobec
(Zavod Etno-eko), je podala izkušnje pri projektih razvojnih priložnosti posameznih območij in
vključevanja lokalnega prebivalstva.
Pred nadaljevanjem z delom so bili vsi udeleženci povabljeni na Janeževo domačijo, kjer so lahko v
idiličnem okolju okusili dobrote domačega “strojanskega” kosila.
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Popoldne je sledilo delo po skupinah z izdelavo plakatov. Skupinsko delo je potekalo samostojno, vsi
prisotni “področni” strokovnjaki so bili ob spremljanju dela vaščanom na voljo za pojasnila, vprašanja in
ovire pri posameznih tematskih sklopih. Pri delu je morala vsaka izmed skupin za svoje tematsko
področje izpostaviti dve viziji in cilja ali projekte, ki jih želi doseči v naslednjih petih letih. Glede na
zastavljene cilje so navedli tudi priložnosti in morebitne ovire za izvedbo teh ciljev. Skupine so tako
samostojno izdelale plakate in v sklepnem delu dvodnevne delavnice na osnovi le-teh tudi predstavile
svoje mnenje, videnje. Skupine sodelujočih so tako prišle do lastnih in konkretnih pobud za razvoj vasi
Strojna.
Rezultati projekta in omenjene dvodnevne delavnice bodo natančneje predstavljeni v publikaciji leta 2013.
Takrat bodo svoj del k publikaciji dodali tudi rezultati arhitekturne delavnice, predvidoma izvedene v aprilu
2013. Arhitekturna delavnica na Strojni bo izvedena v sodelovanju s švicarskimi in slovenskimi študenti
arhitekture.
Uvodne delavnice so bile uspešne zaradi dejstva, da so vaščani ob strokovni pomoči sami prepoznali
razvojne priložnosti za prihodnost Strojne. V nadaljevanju projekta bo še veliko priložnosti, da nadgradijo
svoja razmišljanja tudi z ogledi dobrih primerov in praks v Švici, kamor se odpravljajo med 4. in 6.
oktobrom letos.
Projekt je tako za vaščane kot za občino izjemnega pomena, saj želi preko aktivne participacije vseh
pomembnejših deležnikov in informacij iz prve roke vzpostaviti osnove za trajnostni razvoj območja, ki je
bilo v preteklosti precej zapostavljeno.

