Prenos dobre prakse in sodelovanja Slovenija - Švica

HRIBOVSKA
VAS STROJNA
ARHITEKTURNA OBNOVA IN TURISTIČNI RAZVOJ
Na Ravnah na Koroškem, 10. septembra 2012
VABILO MEDIJEM
Novinarska konferenca: Arhitekturna obnova in turistični razvoj na hribovski vasi Strojna

Strojna je koroška hribovska vas na 1000 m nadmorske višine, kjer razvoj urbanega udobja ni prekinil
življenja kulturne in naravne dediščine. Strojanci si želijo trajnostnega razvoja, v sožitju z naravo in
kulturnim izročilom območja. Občina Ravne na Koroškem je z Zavodom za kulturo, šport, turizem in
mladinsko dejavnost na pobudo prebivalcev in ob pomoči Združenja študentov in izobražencev aprila
2012 uspešno pridobila projekt “Prenos dobre prakse in sodelovanja Slovenija - Švica:
ARHITEKTURNA OBNOVA IN TURISTIČNI RAZVOJ NA HRIBOVSKI VASI STROJNA”. Projekt je
sofinanciran iz Švicarskega prispevka, sklada za male projekte, in pomeni partnersko sodelovanje med
sledečimi institucijami:
● Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Ravne na Koroškem (ZKŠTM),
● Zurich University of Applied Sciences, School of Architecture, Design and Civil Engineering
(ZHAW),
● Združenje študentov in izobražencev (ZŠI),
● Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.
V okviru projekta želimo razviti strategijo razvoja vasi Strojna, ki bo lahko tudi nadaljnji model oblikovanja
razvojnih načrtov za druga podobna območja. Osnovne faze projekta:
● anketiranje prebivalcev o stanju in pričakovanjih,
● razvojna delavnica s prebivalci,
● strokovna ekskurzija ogleda primerov dobrih praks v Švici,
● arhitekturna delavnica,
● priprava in izdaja publikacije z rezultati projekta.
Vljudno vas vabimo na novinarsko konferenco v petek, 14. septembra 2012, ob 11. uri na hribovski
domačiji Janež (ki je eden najpomembnejših spomenikov ljudskega stavbarstva na Slovenskem),
Strojna 14, Ravne na Koroškem, kjer bodo o izzivih vasi in projekta spregovorili:
mag. Tomaž Rožen (župan občine Ravne na Koroškem),
Zdravko Šapek (predsednik Vaške skupnosti Strojna),
Primož Praper (vodja projekta, ZŠI),
mag. Aleksander Kotnik (ZKŠTM),
dr. Maruša Zorec (Fakulteta za arhitekturo),
dr. Stephan Mäder (ZHAW),
Max Bosshard (ZHAW).
Domačini pa bodo poskrbeli tudi za pristno gostoljubje in kulinarično izkušnjo.
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do četrtka, 13. 9. 2012, do 12. ure na spodnje kontakte.
VLJUDNO VABLJENI!
Franci Pečnik, koordinator
T: 041 833 866
E: vas.strojna@gmail.com
www.strojna.zsi.si

