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NOVICE
Hribovska vas Strojna - odprtje razstave in predstavitev publikacije

VSEBINE
59. javno dostopni AED na Koroškem v poslovni coni Ravne
Državno prvenstvo Slovenije
Rekonstrukcija javnih površin na območju občine Ravne na
Koroškem v letu 2013
OK Fužinar Ravne na turnirju bazoviških žrtev

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnos Ravne na Koroškem je oktobra 2011 skupaj s
slovenskimi in švicarskimi partnerji na razpis za švicarski prispevek prijavil projekt »Prenos dobre
prakse in sodelovanja Slovenija−Švica: Arhitekturna obnova in turis čni razvoj: Na hribovski vasi
Strojna«. Projekt se zaključuje v septembru 2013.
Ciljne skupine projekta so vaščani Strojne, študen arhitekture, arhitek iz Slovenije in Švice,
predstavniki ins tucij, ki varujejo kulturno dediščino, turis čni delavci, predstavniki drugih lokalnih in
regionalnih ins tucij ter posredno prebivalci občin Koroške regije.
V soboto, 14. septembra 2013, je v prostorih nekdanje osnovne šole na Strojni potekalo odprtje
razstave in predstavitev publikacije Na hribovski vasi Strojna: arhitekturna obnova in turis čni razvoj.
S tem dogodkom se je namreč tudi uradno zaključil švicarsko-slovenski projekt za oblikovanje strategije
trajnostnega razvoja vasi Strojna.
Na odprtju razstave je spregovorili župan Občine Ravne na Koroškem mag. Tomaž Rožen, ki je med
drugim omenil, da je občina ocenila, da vas Strojna poleg infrastrukture potrebuje tudi druge projekte
in rezulta , ki so vidni danes ob zaključku projekta, presegajo pričakovanja. Zahvalil in pohvalil je vse
sodelujoče na projektu »Prenos dobre prakse in sodelovanja Slovenija−Švica: Arhitekturna obnova in
turis čni razvoj: Na hribovski vasi Strojna.« Župan je omenil tudi, da se projekt nadaljuje in sicer tokrat
z Norveško. Vaščani vasice so ustanovili tudi Društvo hribovska vas Strojna, ki bo nadaljevalo z odlično
zastavljeno vizijo in cilji.
Prisluhnili smo še direktorju in dekanu Fakultete za arhitekturo Univerze v Zürichu prof. Stephanu
Maederju, predavatelju na Visoki šoli za uporabne vede Univerze v Zürichu. Stephan Maeder je
omenil, da je vasica Strojna vide tako kot vasice v Švici, pa vendar je nekaj samosvojega, posebnega s
svojo lepo pokrajino, dobro hrano in gostoljubnostjo domačinov. Dodal je še, da odhaja iz Slovenije s
polnim srcem v sov.
Mag. Peter Marty, strokovnjak za Alpski svet, kot ga je predstavil vodja projekta Primož Praper, ki je
bil tokrat tudi v vlogi moderatorja, je bil predvsem navdušen nad vaščani in njihovo zavzetostjo na
projektom.

Zaključen projekt Švicarskega projekta »Na hribovski vasi
Strojna«
Na hribovski vasi Strojna - turis čni razvoj in arhitekturna
obnova
Hribovska vas Strojna - odprtje razstave in predstavitev
publikacije
85 let odbojke na Ravnah
Potopisno predavanje »Indijanski magični svet v Mehiki«
Svetovni dan prve pomoči
Uravnoteženje vodovodnih sistemov v Mežiški dolini
Taborniki za en dan Koroško priključili Evropski prestolnici
mladih
Počitniški program za otroke 11. ŠOLA – ŠALA
Energetska sanacija Osnovne šole Prežihovega Voranca
Varna pot v šolo in domov
Odbojkarski tabor Naravske ledine 2013
50 let odbojke, 25 let mix turnirjev in 20 let Športnega
društva Strojnska Reka
Diknu Schneeberger Trio

Prisluhnili smo še direktorju Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnos Ravne na
Koroškem Miranu Mlakarju ter predsedniku Vaške skupnos Strojna Zdravku Šapku in seveda vodji
projekta Primožu Praperju.

Koroško društvo za boj pro raku

Sledile so še predstavitve arhitektke in predavateljica na Fakulte za arhitekturo Univerze v Ljubljani
izr. prof. Maruše Zorec ter arhitekta in vodja centra za urbano krajino Fakultete za arhitekturo
Univerze v Zürichu prof. Maxa Bossharda.

Pokal Slovenije za mlade v krosu

Večer je z igranjem na citre popestrila Tina Kseneman. Projekt »Prenos dobre prakse in sodelovanja
Slovenija−Švica: Arhitekturna obnova in turis čni razvoj: Na hribovski vasi Strojna«pa so zaključili s
podpisom sodelujočih v novo izdano publikacijo z naslovom Na hribovski vasi Strojna: arhitekturna
obnova in turis čni razvoj.

XII. Ravenski dnevi

Razstavo, ki je predstavila potek projekta in razvojne rešitve švicarskih in slovenskih arhitektov za
Strojno na področju turizma, kme jstva in arhitekture, si lahko ogledate na Strojni.

Avguš nov sejem

Tradicionalno srečanje župana z upokojenci

Otvoritev gostujoče razstave Valjarna

12. Ravenski dnevi – otvoritev
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Galerija

KKŠ Summer FEST privabil 4000 obiskovalcev
Društvo Projekt Človek
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Dan koroških pripovedi
ODDAJ SVOJ GLAS ZA KOŠARKAŠKO IGRIŠČE NA
RAVNAH!
Enajsto tradicionalno srečanje na Prežihovi baj
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