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STROJNA v Občini Ravne na Koroškem je najvišje ležeče naselje v

Sloveniji. Leži na nadmorski višini 1055 m. Razpotegnjena je vse do avstrijske

meje. Na Strojni je okoli 20 kmetij in tu živi približno 120 prebivalcev. Nekaj

kmetij je tako velikih, da se zdijo kot zaselki.

OBČINA 

RAVNE NA 

KOROŠKEM



).

Strojna je dostopna iz Raven  na Koroškem 

(mimo Kmetijsko-gozdarske zadruge Ravne na Koroškem



Seveda pa je možna pot v Strojno tudi s Prevalj, 

(mimo gasilskega doma Prevalje).



Do naše prelepe vasice lahko dostopate tudi iz Šentanela, 

Libelič in s sosednjega Zelenbrega.



Središče Strojne je cerkev sv. Urha, ki leži na 1000

metrov n. v. Cerkev je na zunaj dokaj novejšega

videza, v notranjosti je imela nekoč stare freske,

vredne ogleda, danes pa so jo žal pobarvali na belo,

zato na zidovih niso ohranjene. Delčke teh umetnin

lahko vidite na stropu v notranjosti cerkve.

Strojna je lepa v vseh letnih časih, 

a najlepša je, ko pozimi na debelo 

snežno odejo posije toplo zimsko 

sonce.



Če ste že v Strojni, vam priporočam, da si ogledate Janeževo domačijo iz 17. stol.,

kjer še vedno živijo lastnik Anton in njegovi sestri. Z veseljem vam bodo postregli

z domačim moštom in narezek kmečkih dobrot.





Strojna je znana tudi po Blažu Mavrelu, koroškem bukovniku.

Bil je bajtar, samotar in krajevni Krjavelj. Brati se je naučil iz Mohorjevih knjig, ki so ga

spremljale še iz očetove hiše. Ob lojenkah in petrolejkah je prebiral lepo slovensko besedo

Gregorčiča, Prešerna, Cankarja, Župančiča in Aškerca. Z nahrbtnikom je hodil po knjige tudi v

Študijsko knjižnico na Ravne.

Pisal je pesmi, v katerih je nadaljeval izročilo koroškega bukovništva. Zapisoval je

tudi ljudske šege in navade, kasneje pa je pisal prigodne, slavilne, razpoloženjske,

ljubezenske, hudomušne in domoljubne pesmi. Veliko njegove pesniške zapuščine

hrani KOK Ravne, v fototeki pa tudi precej njegovih fotografij.

Če obiščete Strojno, si oglejte Mavrelov grob, ki je za cerkvijo med dvema

majhnima cipresama.



Na Strojni čez cesto cerkve sv. Urha stoji podružnična šola OŠ Prežihovega 

Voranca Ravne na Koroškem, ki je zaprta od leta 2007.

Šola je zdaj namenjena vaškim prireditvam. V njenih prostorih je muzej 

koroških bukovnikov, vaščan pa v spodnjih prostorih gradi bife, ki bo nosil ime 

Strojan’c.



LEPO VABLJENI V NAŠO VASICO STROJNA, 

KJER VAS BO VSAK DOMAČIN SPREJEL 

ODPRTIH ROK! 😊


