
Vabimo študentke in študente, 
da se pridružijo načrtovanju in izgradnji Učnega središča v biosferi Waterberg v Južnoafriški republiki. Del Waterberga je od leta 
2001 na lis   Unescovih rezervatov biotske raznovrstnos   in je dom številnih rastlinskih in živalskih vrst.

Cilj projekta je izgradnja učnega središča za biotsko raznovrstnost 
v majhni vasi Rantlakane v bližini rezervata Lapalala. Namenjeno bo izobraževanju otrok in lokalnih prebivalcev o pomenu in vlogi bi-
otske raznovrstnos   območja. Arhitekturna zasnova učnega središča bo zato sledila načelom čim manjšega okoljskega od  sa, samoza-
dostnos   in uporabe naravnih materialov. Poudarek bo na gradnji iz prs  .

Projekt bo potekal po načelu “načrtuj - zgradi”. 
Načrtovali bomo v letnem semestru, od februarja do avgusta 2023 na naši fakulte  . V kolikor bodo zbrana fi nančna sredstva, bomo 
prvo fazo gradnje izvedli že septembra in oktobra 2023 na lokaciji, v sodelovanju z lokalnimi delavci in predvidoma tudi s študen   
arhitekture University of Pretoria. Gradnja bo sicer potekala fazno, v le  h 2023-24.

Projekt se je razvil v okviru južnoafriškega programa PPGI, 
ki gradi na sodelovanju vladnih in nevladnih organizacij ter lokalnih skupnos   v fokusni regiji Waterberg. Ideja vaškega učnega 
središča biotske raznovrstnos   izhaja iz lokalnih potreb, saj je znanje o tej temi skromno.

K sodelovanju vabimo predvsem študente višjih letnikov, 
saj načrtovanje in izgradnja zahtevata veliko časa. Delo bo ovrednoteno z ECTS pri predme  h Delavnica ali Študijska praksa 2. 
Bivanjski stroški in prevoz so bili v prejšnjih projek  h kri   s š  pendijo Javnega š  pendijskega sklada RS.

Partnerji projekta:
Lapalala Wilderness School / In Transforma  on Ini  a  ve / Public Private Growth Ini  a  ve (PPGI) / Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
arhitekturo / University of Pretoria, Department of Architecture / Social Impact
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Prijave in rok:
prib. 15 študentk in študentov / prijave pošljite na e-mail: mina.hirsman@fa.uni-lj.si
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Več o prejšnjih projek  h mednarodnega razvojnega sodelovanja:
h  ps://www.fa.uni-lj.si/delo/razvojno-sodelovanje-in-humanitarna-pomoc-projek  -v-afriki/
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