Javno-zasebno partnerstvo za projekt »Na Žovneku dogaja!«
Spoštovani, Žovneško jezero v Savinjski dolini je po površini največje v
braslovški občini in meri 49 ha. Jezero je nastalo z zajezitvijo potoka
Trnavca in je pravi kraj predvsem za vse ljubitelje narave (ob njem
domuje kar 111 vrst ptic) in sproščenega preživljanja prostega časa. V
neposredni bližini jezera stoji klasicistična graščina – dvorec Žovnek
(Ruhethal), na vzpetini nad jezerom pa stoji mogočen grad Žovnek, nekoč
eden največjih gradov na Slovenskem, ki je dobil ime po svobodnih
gospodih Žovneških, poznejših Celjskih grofih.
Občina Braslovče se je odločila, da bo za potrebe promocije in razvijanja
omenjenega območja pripravila projekt »Na Žovneku dogaja!« in ustrezen
poziv za javno – zasebno partnerstvo. Z njim želi pridobiti čim širši nabor
idej in predlogov za celovito ureditev območja, ki zajema revitalizacijo
Žovneškega jezera s spremljevalnimi dejavnostmi z namenom izkoriščanja
jezera za športno-rekreacijske dejavnosti, umestitev dodatne turistične
ponudbe z gostinskim objektom in kampom oziroma motoričnim parkom,
izgradnjo električne vlečnice za smučanje na vodi in podobno ponudbo.
Prosimo, da pregledate priloženo dokumentacijo, ki vsebuje informacije o
Občinskem podrobnem načrtu za območje PA 14 – Žovneško jezero,
različne možnosti razvoja zelenega, kulturnega ali rekreacijskega turizma
in ohranjanja biodiverzitete ter vsebino in obliko vloge o zainteresiranosti
za javno-zasebno partnerstvo. Verjamemo, da boste zaznali resen namen
Občine, da skupaj z zasebnim interesentom ustrezno poskrbi za čudovito
naravno danost in njen potencial, ki je zaradi svoje neokrnjene okolice in
lege (5 minut od odcepa iz avtoceste) kot nalašč za kratek postanek
tranzitnih gostov, s premišljenim pristopom pa bi lahko postalo tudi
pomembno rekreacijsko središče za lokalne in tuje obiskovalce, pohodnike
in ljubitelje kulturne dediščine.
Zahvaljujemo se vam za vašo pozornost in posredovanje dokumentacije
vsem zainteresiranim za izvedbo projekta. Le s povezovanjem in
sodelovanjem lahko namreč razvijamo naše skupne potenciale ter hkrati
skrbimo za okolje in naravo.
Prijeten pozdrav iz Braslovč,
Branimir Strojanšek župan

