
 

                                     

 
 

                                                                  
 

                      
 

  

„Geopark Karavanke – edinstven, čezmejni   

model uspeha raste dalje“ 

 

Vabimo vas na NOVINARSKO KONFERENCO 

v okviru katere vam bomo predstavili odobreni projekt 

„Prihodnost Evropa – Identiteta, internacionalizacija in institucionalizacija – 

Geopark Karavanke“ / akronim: EUfutuR,  

kateremu je bilo  v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za programsko 

obdobje 2014–2020 odobreno sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Poleg županov in županj občin Geoparka ter projektnih partnerjev (DS Geopark Karavanke, RRA 

Koroška - Regionalna razvojna agencija za Koroško, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in 

Društvo Kulturni dom Pliberk/Bleiburg), bosta svoje poglede na dosedanje in prihodnje izvajanje 

projekta ter čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo predstavila 

ministrica Alenka Smerkolj (Republika Slovenija), 

in 

deželni glavar dr. Peter Kaiser (Land Kärnten). 

Pridružite se nam v torek, 20. septembra 2016, ob 14. uri, na Peci, v nekdanjem planinskem 

gostišču Siebenhütten. 



 
                                    

 
 

                         
 
 
                      

Območje gore Pece spada v UNESCO Globalni Geopark Karavanke, ki je prvi Geopark v Sloveniji in 

prvi čezmejni Geopark med Slovenijo in Avstrijo. 

Geopark Karavanke v okviru čezmejnega projekta „EUfutuR“ zasleduje naslednje cilje: 

 krepitev bilateralne identitete in prepoznavnosti Geoparka (med drugim razvoj in izvajanje 

celoletnega programa dogodkov in Geopark festivala), 

 krepitev mednarodnega pomena kot UNESCO Globalni Geopark (med drugim izvedba 

mednarodne konference UNESCO Globalnih Geoparkov),  

 vzpostavitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) Geopark Karavanke 

(prvo EZTS med Avstrijo in Slovenijo na občinski ravni). 

V okviru novinarske konference vam bomo predstavili tudi nadaljnje razvojne korake Geoparka 

Karavanke na področju pohodništva, vsebinske interpretacije dediščine in pustolovskih ponudb, ki  jih 

želimo uvrstiti na mednarodni zemljevid in tako okrepiti zanimanje zanje.   

Geopark Karavanke je sicer poznan kot vzor za živečo evropsko sodelovanje, tako na nacionalni, 

bilateralni, kot tudi na evropski ravni. Člani Geoparka Karavanke in sodelujoči v projektu so v zadnjih 

letih pokazali, kako učinkovito se lahko sodeluje in povezuje izven državnih meja. K temu je 

pomembno razvojno prispeval tudi čezmejni program Interreg Slovenija-Avstrija, ki ga bodo 

sogovorniki predstavili na novinarski konferenci na Peci. Na gori, ki zaradi svoje lege na slovensko-

avstrijski meji predstavlja središče skupnega Geoparka Karavanke in tako slikovito ponazarja 

bilateralno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo.  

 

PROGRAM 

14:00 Srečanje pri postaji kabinske žičnice na Peci, vožnja s kabinsko žičnico 

14:30 Novinarska konferenca na terasi nekdanjega planinskega gostišča Siebenhüten (v ozadju 

naravna kulisa Pece) 

Dnevni red:  

 1.) Bilateralni razvojni instrument čezmejnega sodelovanja „INTERREG SI-AT 2014-2020“ – 

možnosti, izzivi, prvi rezultati, napovedi – ministrica Alenka Smerkolj, ministrica za strateške 

projekte in kohezijo, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko; 

2.) Pregled bilateralnega razvoja in nastanek UNESCO Globalnega Geoparka Karavanke – deželni 

glavar dr. Peter Kaiser; 

3.) EUfutuR – Prihodnost Evropa – Identiteta, internacionalizacija in institucionalizacija – Geopark 

Karavanke – župan Bgm. Gerhard Visotschnig, predsednik, župan Dušan Krebel, podpredsednik;  

4.) Nadaljnje razvojne perspektive Geoparka Karavanke – župan LAbg. Jakob Strauß, župan dr. 

Matija Tasič; 



 
                                    

 
 

                         
 
 
                      

5.) Zaključne besede – pomen čezmejnega sodelovanja – ministrica Alenka Smerkolj in deželni 

glavar dr. Peter Kaiser. 

       Moderacija: dr. Darja Komar in poslovodja mag. Gerald Hartmann (DS Geopark Karavanke) 

15:00 Skupno delovno kosilo z župani in županjami občin Geoparka Karavanke, predstavniki 

projektnih partnerjev, ministrico Alenko Smerkolj in deželnim glavarjem dr. Petrom Kaiserjem. 

15:45-16:00 Povratek s kabinsko žičnico 

 

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite na elektronski naslov: office@geopark-karawanken.at, 

najkasneje do 16. 09. 2016. 

 

Kontaktne osebe: 

 

Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: 

Dimitrij Pur 00386 41 674 339, Organ upravljanja 

Amt der Kärntner Landesregierung: 

Mag. Andreas Schäfermeier 0043 50 536 22108 

DS Geopark Karavanke: 

Mag. Gerald Hartmann 0043 664 11 68 119 
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