
 

         Datum: 27. 3. 2018 

Povzetki projektov odobrenih v okviru 1. roka Javnega razpisa programa 

sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020 

Navedeni projekti so bili potrjeni na 2. zasedanju Odboru za spremljanje Interreg V-A Slovenija-Avstrija 

(2. in 3. junija 2017). Za njih so bile podpisane pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR.  

Povzetki projektov so bili pripravljeni s strani prijaviteljev v okviru oddanih projektnih vlog. 

3. prednostna os (izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna 

uprava) 

 
Akronim projekta: EUfutuR (614.963,62 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: ARGE Geopark Karawanken 

Projektni partnerji: RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o., Zavod Republike 

Slovenije za varstvo narave, Društvo Kulturni dom Pliberk/Bleiburg 

Karavanke UNESCO globalni Geopark (v nadaljevanju GP) obstaja od marca 2013 in je sestavljen iz 14 

občin iz obeh strani meje, ki so skupaj združene v delovni skupnosti. 

Že kmalu po nastanku se je pokazalo, kljub detajlirano dorečenemu statutu, da predstavlja bilateralno 

sodelovanje v obliki delovne skupnosti, zaradi različnih legitimnih in finančno tehničnih nacionalnih 

okvirnih pogojev, velik operativni izziv. 

Glavni cilji: 

1.) Ustanovitev EZTS Geopark z vključenostjo ciljev ustreznih strokovnih institucij 

2.) Krepitev bilateralne identitete 

3.) Krepitev mednarodnega pomena Geoparka 

Glavni neposredni učinki : 

1) 1 Statut EZTS (občine, strokovne institucije) 

2.) Vloga za ustanovitev EZTS (občine, strokovne institucije) 

3.) Javno učinkoviti ukrepi za aktivno vključitev prebivalstva (prebivalstvo, šole) 

4.) Osnutek AlpeAdria Geopark platforme (Geopark z vsemi partnerji) 

5.) Izvedena UNESCO konferenca (Geopark partnerji in prebivalstvo) 

Pristop: 

1.) Moderiran proces k legitimnim in finančno-tehničnim izzivom 

2.)  Tematsko-specifične aktivnosti z javno učinkovitostjo 

Nujnosti: 

Nadaljnji razvoj Geoparka sledi izključno ciljem čezmejnega sodelovanja. 

Novo/inovativno: 



- Prvo medobčinsko sodelovanje med Avstrijo in Slovenijo, ki se želi uveljaviti kot EZTS 

- Tako bo Geopark prvo obmejno območje, v katerem se bo do sedaj prostovoljno sodelovanje občin 

spremenilo v zavezujoči program 

- Skozi javno učinkovite prireditve in kreativno sodelovanje na območju se mora vzpostaviti nova oblika 

oz. prva bilateralna oblika sodelovanja državljanov 

- Geopark bo skozi aktivno uporabo možnosti v UNESCO mreži, to dosedanjo obrobno destinacijo 

mednarodno pozicioniral. 

Akronim projekta: L2P-2020Plus (668.338,96 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: Stadtgemeinde Bad Radkersburg 

Projektni partnerji: Bundes-Oberstufenrealgymnasium Bad Radkerburg, Gimnazija Murska Sobota, 

Inštitut za ekonomska raziskovanja, Bad Radkersburg Beteiligungs gesellschaft m.b.H. 

Mladini pripada prihodnost, naša naloga pa je, da ji omogočimo najboljše možnosti. Pri tem je bistvena 

vloga usposabljanja in prav to je tema projekta L2P-2020Plus. 

Cilj projekta je izboljšanje sodelovanja ustanov, da bi ustvarili poklicne možnosti za mlade v obmejnem 

gospodarskem prostoru. Zato je potrebno predvsem skupno razumevanje položaja mladih na 

čezmejnem trgu dela, kar bo omogočila študija »Youth on the cross-border job market« (Mladi na 

čezmejnem trgu dela). Pravi odgovor na izzive skupnega čezmejnega trga dela je medregionalni 

izobraževalni program, ki ga lahko ponudimo bilateralno na obeh straneh meje in ki ga bodo razvila 

tudi lokalna podjetja. 

Projektni partner BORG v Avstriji bo dve leti ponujal možnost izobraževanja za dijake iz Slovenije in 

Avstrije, prenos v Slovenijo se pripravlja z izobraževanjem učiteljev (na način train the trainer). To 

izobraževanje bo koristno ne samo za udeležene dijake, ampak tudi za podjetja, ki na ta način lahko 

izboljšajo svoj položaj na področju pomanjkanja strokovnih delavcev. Izobrazba, ki lahko vodi do 

zaposlitve v lokalnem podjetju, je učinkovit ukrep proti odseljevanju mladih s podeželja. 

Pet projektnih partnerjev pri izvedbi projekta sledi inovativnemu pristopu: čezmejni vidik, ki zahteva 

sodelovanje partnerjev iz obeh držav, pomeni v primeru projekta L2P-2020Plus nov pogled na trg dela 

v programskem območju (partnerji izhajajo iz skupnega čezmejnega trga dela) ter razvoj nove vrste 

izobraževanja: skupni, medregionalni izobraževalni program. 

Akronim projekta: REGIO HELP (1.005.890,00 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: Haus des Lebens GmbH 

Projektni partnerji: Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Univerza v Mariboru - Ekonomsko-

poslovna fakulteta, Nekom Customer Care GmbH 

V zadnjih desetletjih smo v obeh državah za različne problemske situacije kot so brezposelnost, 

revščina, dolgotrajna oskrba, brezdomstvo, bolezni telesa in duha, invalidnost, težave pri vzgoji, 

odvisnosti, nasilje, dolgovi in mnoge druge, v katerih se znajdejo ljudje, razvili podporne storitve . Vseh 

teh storitev pa zaradi demografskih sprememb in nihanj v gospodarskih gibanjih na dolgi rok nismo več 

sposobni financirati iz proračuna, nove potrebe pa lahko zadovoljimo le, če na drugi strani opustimo 

financiranje obstoječih. Regio Help je pobuda regij Voitsberg in Pomurja, s katero želimo pokazati, da 



je učinkovitejše upravljanje z viri  (finančnimi, človeškimi, infrastrukturo) možno in smiselno že na ravni 

regije ali upravne enote. Izkušnje kažejo, da se ljudje v stiski obračajo na napačne institucije (tudi do 

10 institucij!), preden najdejo pravo za rešitev njihove težave. Projekt ponuja rešitev v obliki  samo-

učečega sistema za upravljanje znanja in podatkov, razvitega na TU Gradec, s katerim bodo ljudje v 

stiski hitreje našli pravo institucijo . Ta sistem bo javno dostopen na informacijskih točkah, pri različnih 

javnih institucijah v regiji, preko telefona ali preko spleta. Skupna tehnična in podatkovna baza bo 

ljudem omogočala poiskati pomoč  tudi v sosednji državi.  Vzpostavljena bo platforma za sodelovanje 

relevantnih institucij s področja sociale in zdravje v regiji, preko katere bodo te prilagajale ponudbo 

podpornih storitev dejansko ugotovljenim potrebam na terenu. Univerza v Mariboru bo podprla novi 

sistem z optimizacijo procesov in evalvacijo učinkov projekta na izboljšanje natančnosti izbora prave 

institucije med uporabniki ter učinek na stroške sistema. Socialni oddelek Dežele Štajerska in 

Regionalna akcijska skupina za vlaganje v zdravje in razvoj Mura, ki vključuje regionalne institucije s 

področja sociale in zdravja, sta izrazila velik interes za novi pristop in si obetata koristi tudi od 

čezmejnega prenosa znanja in izkušenj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Povzetki projektov odobrenih v okviru 2. roka Javnega razpisa programa 

sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020 

O navedenih projektih je Odbor za spremljanje Interreg V-A Slovenija-Avstrija razpravljal v okviru 3. 

zasedanja (1. in 2. februarja 2017) in so bili odobreni v okviru 7. pisne procedure (10. februarja 2017). 

Za njih so bile podpisane pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR. 

Povzetki projektov so bili pripravljeni s strani prijaviteljev v okviru oddanih projektnih vlog. 

3. prednostna os (izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna 

uprava) 

Akronim projekta: City Cooperation II ( 1.618.741,27 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: Die Oststeirische Städtekooperation 

Projektni partnerji: Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, Razvojni center Murska Sobota, 

PORA razvojna agencija Gornja Radgona 

Gre za poglobitev uspešnega trilateralnega partnerstva. Projekt City Cooperation je v finančni perspektivi 2007-

2013 pripomogel k temu, da se je ustanovilo partnerstvo 24 mest (AT-SI-HU) in da so v sklopu sodelovanja bile 

izvedene pilotne aktivnosti. Temelječ na teh izkušnjah hoče 8 avstrijski, 9 slovenskih ( in 7 madžarskih) mest to 

iniciativo znatno poglobiti in se osredotočiti na dva zelo aktualna skupna izziva, ki sta značilna za regijo. Da bi 

prišlo bolj do izraza identificiranje s kooperacijo v mestih na politični, administrativni, gospodarski in turistični 

ravni, so avstrijska mesta ustanovila lastno društvo kot nosilec, ki združuje vse aktivnosti in predstavlja osnovo 

za trilateralno glavno odgovornost  kot osrednji rezultat projekta.  Glavni cilj projekta je primerljiv s programsko 

specifičnim ciljem – Dvig nivoja čezmejnega sodelovanja med občinami – krepitev mest in njihovih odločevalcev 

v mreži kot najpomembnejši nosilci čezmejnega (Slovenija-Madžarska-Avstrija)  policentričnega razvoja, ki je 

usmerjen k rasti, kar se doseže z usklajevanjem in nadaljnjim razvojem pozicioniranja posameznega 

partnerja/mesta v mreži kot individualno profiliranega in medregisjko opaznega, prepoznavnega in 

izstopajočega, kot tudi kooperacije v celoti, s skupnim razvojem in implementacijo inovativnih sistemov 

pridobivanja kupcev in povečanje njihove potrošnje, ki so vezani na določeno mesto, kot strategija za 

premagovanje aktualnih izzivov kot so digitalne novosti in spremembe. Mesta policentrično strukturirane mejne 

regije iščejo rešitve, da bi s povezovanjem novih rešitev povečala konkurenčnost podjetij in regije nasploh. 

 
Akronim projekta: NEKTEO  ( 1.208.071,85 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: Amt der Kärntner Landesregierung 

Projektni partnerji: Goriška lokalna energetska agencija - Nova Gorica, Razvojna agencija Sora d.o.o., 

Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Mestna občina Nova Gorica 

S ciljem učinkovitejše in trajnostne uporabe energije se bodo v njegovem okviru izvajali namenski, privlačni in 

inovativni čezmejni ukrepi na področju energetske učinkovitosti. Projekt bo ljudem približal in podrobneje 

pojasnil teme, kot je izboljšanje energetske učinkovitosti. Novi pristopi (kot je čezmejni NEKTEO-ambasador), 

podkrepljeni s posredovanjem znanja (izobraževalni programi in IT-orodja), bodo zagotovili preprostejši dostop 

do tega tematskega področja. Z vzpostavitvijo čezmejne mreže energetsko vzorčnih točk in terenskih 

predstavitev s strani pilotnih občin se bo spodbujala osveščenost projektnih ciljnih skupin. Glavni skupni cilj 

projekta je  vzpostavitev trajnostnih in dolgoročnih dejavnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti, 

energetskega prihranka in uporabe obnovljivih virov energije v projektnih regijah ter s tem spodbuditi ukrepe za 

zaščito podnebja. Javna uprava in njeni organi bodo vzpostavili ukrepe za izboljšanje sodelovanja in skupnih 



prizadevanj na čezmejni upravni ravni. V ta namen bodo v vsaki regiji občinske javne uslužbence in pristojne 

osebe za energijo usposobili za izboljšanje energetske učinkovitosti. 

Akronim projekta: URBAN DIVERSITY   ( 713.944,41 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
Projektni partnerji: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Abteilung für Wirtschafts- 

und Tourismusentwicklung der Stadt Graz, Land Steiermark 

Projekt bo s pomočjo povezovanja med migrantskimi podjetniki in njihovimi družinami iz Ljubljane in Gradca skozi 

kreativnost s promoviranjem raznolikosti pripomogel k večji družbeni kohezivnosti v obeh mestih in v regiji. 

Razvijal bo potencial migrantskih podjetnikov in prispeval k odstranjevanju družbenih ovir zanj. Model 

povezovanja bo primeren tudi za vključevanje beguncev v družbo. Glavni skupni cilj projekta je dodatno razviti 

potencial in kreativnost migrantskih podjetnikov in njihovih družin preko povezovanja med obema mestoma in 

sodelovanja z namenom okrepiti njihovo ekonomsko drznost in samostojnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Povzetki projektov odobrenih v okviru 3. roka Javnega razpisa programa 

sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020 

Navedeni projekti so bili potrjeni na 5. zasedanju Odboru za spremljanje Interreg V-A Slovenija-Avstrija 

(6. in 7. marca 2018). Za njih še niso bile podpisane pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR. 

Podatki o projektih so bili pripravljeni s strani prijaviteljev v okviru oddanih projektnih vlog in bodo 

adaptirani po podpisu pogodb o sofinanciranju iz sredstev ESRR.  

3. prednostna os (izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna 

uprava) 

 
Akronim projekta: COOP4HEALTHCARE (814.676,76 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: Fachhochschule Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung 

Projektni partnerji: Fachhochschule Burgenland GmbH, PremiQaMed Privatkliniken GmbH, evolaris 

next level GmbH, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA 

D.O.O., ITC – Inovacijsko Tehnološki grozd Murska Sobota 

Zahteve za zdravstveni sistem zaradi kompleksnosti v precejšnji meri temeljijo na znanju. Tega ni mogoče reševati 

samostojno, niti ne na regionalni ravni, temveč s ciljno in akcijsko usmerjenim sodelovanjem. 

Skupni glavni cilj projekta COOP4HEALTHCARE je izboljšanje ponudbe storitev na področju zdravstva na podlagi 

konsekventnega čezmejnega sodelovanja relevantnih akterjev s programskega območja in sodelovanja s 

strateškimi evropskimi partnerji. S tem bodo aktivirani in izvedeni direktni in dolgoročno naravnani pilotni 

projekti z visoko stopnjo učinkovanja (digitalizacija, odličnost znanja, modeli sodelovanja). Tako se bo projekt 

usmerjeno soočil tudi z izzivi, kako izboljšati sodelovanje na področju zdravstva in kako vsem skupinam 

prebivalstva zagotoviti uravnoteženo, visoko kakovostno oskrbo, ki bo pravočasna in ne bo odvisna od lokacije.  

Do načrtovanih sprememb bo prišlo predvsem s pomočjo integriranih zdravstvenih rešitev, ki jih bodo ustvarili 

zlasti glavni neposredni učinki: (1) delovna osnova: znanje in učenje; (2) pilotni projekti z značajem odličnosti; (3) 

akcijsko usmerjen načrt  za obdobje 2020–2026; (4) možganski trust HEALTHCARE. 

Projekt COOP4HEALTHCARE pospešuje preizkušena orodja in metodologije, ki bodo za uporabo integriranih 

zdravstvenih rešitev še dodatno razvita in prilagojena. Novost pri projektnem pristopu je tako strukturirana 

uporaba operativnih in strateških instrumentov ter njihova dosledna trajna in tudi organizacijska umestitev. 

Visoka stopnja izvajanja (s kakovostnega in količinskega vidika) v okviru projekta in po koncu trajanja projekta bo 

bistveno koristila ciljnim skupinam: (1) 5.600 oseb bo imelo neposredno korist od izboljšanih in novih storitev; 

(2) 42 projektov bo deloma neposredno izvedenih in mnogi nadaljnji projekti bodo umeščeni v večletnih akcijskih 

načrtih. 

 
Akronim projekta: CROSSRISK (1.372.849,83 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 

Projektni partnerji: FH JOANNEUM Gesellschaft mbH, Agencija Republike Slovenije za okolje, Univerza 

v Mariboru - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Znanstvenoraziskovalni center 

Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 8 – Umwelt, 

Wasser und Naturschutz, Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14 – 

Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit 



Tveganja, povezana z dežjem in snegom, sodijo med ključne izzive v programskem SI-AT območju. Na to kažejo 

dogodki, kot so bili denimo poplave septembra 2010, obsežni plazovi februarja 2009 ali škoda zaradi velike 

količine snega spomladi 2016. Napovedi in opozorila, povezani s takšnimi dogodki, na slovensko-avstrijski meji 

trenutno niso usklajeni in institucijam, pristojnim za izdajanje opozoril, običajno primanjkuje finančnih in 

kadrovskih sredstev za zadovoljiv razvoj najsodobnejših orodij. Ker se s takšnimi težavami soočata obe državi, in 

ker vremenski procesi, naravne nesreče in človeške aktivnosti niso omejeni z državnimi mejami, bo projekt 

CROSSRISK združil znanje in spodbudil skupen razvoj na področju napovedovanja in opozarjanja na tveganja, 

povezana z dežjem in snegom. Posledično bodo na obeh straneh meje doseženi sinergijski učinki in visoka 

stroškovna učinkovitost. 

Splošni cilj projekta je izboljšanje varnosti ljudi in izboljšanje zaščite infrastrukture na programskem območju. V 

oporo turizmu bo tudi dvig ozaveščenosti o priložnostih in tveganjih s pomočjo izboljšane informiranosti o 

varnosti turnih smučarjev ali izboljšanih napovedi potenciala za umetno zasneževanje. Posledično bodo imele od 

projekta korist številne ciljne skupine (lokalne/regionalne oblasti, podjetja, nevladne organizacije, prebivalci in 

turisti). 

Glavni učinki projekta so izboljšanje napovedi in opozoril glede dežja, poplav in snega, njihova čezmejna 

usklajenost in izboljšanje njihove razumljivosti, dostopnosti in razširjenosti. Poleg tega se bo izboljšal pretok 

informacij med pristojnimi institucijami v obeh državah in dvignila usposobljenost njihovih strokovnjakov. 

Inovativne vidike projekta CROSSRISK predstavljajo nova orodja za opozarjanje in inovativni koncepti za 

posredovanje in razširjanje informacij ter izobraževanje, ki bodo vodili k večji ozaveščenosti o tveganjih in 

priložnostih za ciljne skupine ter posledično k večji varnosti. 

 
Akronim projekta: EUREVITA (1.205.878,71 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: Berufsförderungsinstitut Burgenland 

Projektni partnerji: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 

Sekem Energy GmbH – Sustainable Solutions, Stiftung Österreichisches Freilichtmuseum 

Obmejna regija med Slovenijo in Avstrijo ima gospodarski, zaposlitveni in kulturni prostor, ki se skupaj razvija. 

Skupna kulturna dediščina je najbolj izrazita v tradicionalnih, zgodovinsko razvitih obrtniških poklicih (npr. 

skodlar, metlar, sodar, izdelovalec suhih zidov itd.), ki so neposredno povezani s skupno kulturno dediščino regije. 

Veliko teh obrti se zaradi pomanjkanja poenotenega, javno dostopnega šolanja ali zaradi negativnega dojemanja 

javnosti ni preneslo v sodobnost, je bilo zapostavljenih pri ohranjanju in zanje obstaja velika nevarnost, da bodo 

pozabljene. Zaradi tega grozi propad kulturne infrastrukture (npr. gradov, dvorcev, samostanov) in druge 

kulturne dediščine, za ohranjanje katerih so te obrti nujne. Problematika se nanaša na celotno regijo – zato je 

potrebno s čezmejnimi, inovativnimi ukrepi najti skupne rešitve, ki bodo koristile celotnemu programskemu 

prostoru. Cilj projekta EUREVITA je oživitev starih obrti s čezmejnimi, inovativnimi izobraževalnimi ukrepi in 

povezovanjem. Za to se razvijajo in v praksi uporabljajo učni načrti, preverjanja, certifikacije in izvedbeni ukrepi. 

Z dodatnim izobraževanjem obrtnikov, izboljšanimi poklicnimi svetovanji mladim, starejšim in dolgotrajnim 

iskalcem zaposlitve ter s sodelovanjem ustreznih institucij se ustvarja ponovno oživljena zaposlitveno-

gospodarska struktura, katere cilj je trajnostno ohranjanje, posredovanje, praktična uporaba in gospodarnost teh 

redkih obrti. Z modernimi metodami analiziranja, dodatnega izobraževanja in svetovanja ter novimi sodelovanji 

institucij se bo okrepila pomembnost obrti. Z različnimi javnimi aktivnostmi in z uporabo digitalnih pripomočkov 

bo doseženo pozitivno dojemanje javnosti. 

 
Akronim projekta: Innovative Location (1.239.698,99 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH 



Projektni partnerji: Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, BSC, poslovno podporni center, 

d.o.o., Kranj, AREA m styria GmbH 

V regijah izven mestnih območjih je vedno težko zagotoviti dovolj delovnih mest. S tem, ko se mnogi strokovnjaki 

odseljujejo, podeželje še dodatno izgublja. Občine Bruck/Mur, Fürstenfeld, Gleisdorf, Hartberg, Jesenice, 

Kapfenberg, Kidričevo, Kranj, Leoben, Mürzzuschlag, Ormož, Ptuj, Radovljica, Slovenska Bistrica, Tržič in Weiz in 

regije Gorenjska, Zgornja Štajerska, Vzhodna Štajerska in Podravska so zaradi tega vpliva prizadete, zato si želijo 

povečati sodelovanje pri iskanju skupnih rešitev. Podjetja in s tem tudi kvalificirani delavci/strokovnjaki se 

preseljujejo tja, kjer je za njih najbolje. Naloga upravljavcev je ustvariti optimalne pogoje za širitev obstoječih in 

ustanavljanje novih podjetij. 

Upravitelji mestnih občin si morajo prizadevati pridobiti podjetja in strokovnjake, ki dejansko vlagajo v 

posamezno občino. Zato je upravljanje lokacij ena najpomembnejših storitev občine. V številnih regionalnih 

mestih obstaja velika potreba po podpori pri vzpostavljanju in razvijanju profesionalne strokovne službe za 

upravljanje lokacijskih storitev. 

Projekt Innovative Locations bo združil obstoječe znanje in izkušnje, ki so na voljo, da bi prvič pripravili 

standardiziran priročnik s standardiziranimi orodji za profesionalno upravljanje lokacije pri čezmejnem 

sodelovanju v projektni regiji. 

Vse občine, vključene v projekt, bodo pridobile potrebne veščine, razvile strategije ter razvile in izvedle modelne 

ukrepe na skupni lokacijski akademiji. 

Da bo zagotovljena trajnost, se bo zraven sodelovanja lokalnih oblasti spodbujalo tudi konkretno sodelovanje 

občanov, ki jih zanima gospodarstvo. Informativni dogodki in delavnice zagotavljajo, da dvostransko sodelovanje 

aktivno podpirajo tudi državljani. 

 
Akronim projekta: INNOVET (1.304.889,96 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: Berufsförderungsinstitut Burgenland 

Projektni partnerji: Štajerska gospodarska zbornica, PALFINGER proizvodnja d.o.o., Šolski Center Ptuj, 

bit media e-solutions GmbH 

Obmejna regija med Avstrijo in Slovenijo se sooča z velikim pomanjkanjem usposobljene delovne sile v mnogih 

poklicih. Podjetja vedno težje najdejo primerno in dobro usposobljeno strokovno osebje in tudi pogosto kritizirajo 

poklicno usposabljanje brez prakse ter razhajanje med iskalci zaposlitve in delodajalci, ki zaradi tega nastane. 

Stanje v obmejni regiji je zaskrbljujoče, saj v skrajnem primeru grozi preseljevanje podjetij in ljudi. Poleg 

povečanja ugleda vajeniških poklicev in števila vajencev ter strokovnih delavcev je cilj projekta tudi olajšati 

prehod med usposabljanjem in poklicem tako, da se poklicno usposabljanje prilagodi dejanskim zahtevam trga. 

Projekt razvija inovativne pristope za določene deficitarne poklice s poudarkom na deficitarnem poklicu kovinski 

tehnik (varilec). Poleg tega se določijo ukrepi za boljše poklicno usmerjanje in izvedejo aktivnosti za lažji prehod 

v vajeniški poklic in za osveščanje o pomenu usposabljanja za strokovne delavce. Sistem dualnega usposabljanja 

se izboljšuje z analizo in razvojem učnih načrtov ter inovativnimi ukrepi in se z uporabo novih metod e-učenja in 

kombiniranega učenja prilagaja zahtevam sedanjosti. V skladu s potrebami se učitelji in mentorji usposabljajo 

skupaj, pri tem pa nastaja čezmejna skupina izobraževalcev. Poleg tega sta načrtovana 

intenzivna izmenjava izkušenj in prenos znanja prek izkušenj z izobraževalnimi sistemi med regijami. Z 

vključevanjem partnerjev iz področja izobraževanja, zasebnega sektorja in socialnega partnerstva je zagotovljeno 

trajnostno izvajanje pristopov, razvitih v okviru projekta. Ker problematika zadeva skupni trg dela, je treba s 

čezmejnimi inovativnimi ukrepi poiskati skupne rešitve. 

 
Akronim projekta: INVOLVED (642.767,78 EUR ESRR):  



Vodilni Partner: Kärntner Caritasverband für Wohlfahrtspflege und Fürsorge 

Projektni partnerji: Slovenska karitas, Škofijska Karitas Celje, Nadškofijska karitas Maribor, Caritas der 

Diözese Graz-Seckau 

Efekti globalizacije, čedalje večja avtomatizacija in digitalizacija privedejo do močnih sprememb v svetu dela in 

do vedno večjih izzivov za zaposlene. V nevarnosti, da temu razvoju ne morejo več slediti, so ljudje, ki zaradi 

manjkajoče kvalifikacije, starost, psihičnih in fizičnih težav ali raznih osebnih problemov, kot na primer 

zasvojenosti, nimajo dostopa do običajnega dela in podpor zaposlitvenih ukrepov in zaradi tega velikokrat ne 

morejo več sodelovati pri socialnem in družbenem življenju.  

Z ustanavljanjem mreže Karitas zavodov in s sodelovanjem z drugimi regionalnimi akterji in javnimi institucijami 

se hočemo skupno soočati z čezmejnimi izzivi. Pri izvajanju projekta smo izbrali kooperativni in celosten nastavek 

pod vidikom združevanja relevantnih akterjev v regiji. Pri tem je fokus pri vključevanju prizadetih ciljnih skupin. 

V okviru aktivnosti v projektu se izkušnje in znanje izmenjavajo in se razvijajo novi inovativni nastavki za socialno 

integracijo ljudi, ki so oddaljeni od trga dela in v nevarnosti, da se jih izključi iz družbe. Tako se prispeva k 

socialnemu združevanju v regiji. Institutionalno sodelovanje se pri tem trajnostno izboljša in je dolgoročno 

koristno. 

Dodatno bo vsaka partnerska regija izvajala konkretne ukrepe, ki bodo prizadeti ciljni skupini s pomočjo 

spremstva pri častnem delu spet omogočili nizkopražne oblike zaposlitve. Tako naj bi osebe, ki sodelujejo, aktivno 

sooblikovale družbeno življenje, izoblikovale strukturo v vsakdanu, pridobile sposobnosti in izboljšale 

samozavest. 

 
 


