
 

Datum: 18. 8. 2017 

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 2016). Za njih so bile podpisane pogodbe o sofinanciranju iz sredstev ESRR.  

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

2. prednostna os (varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov) 

Akronim projekta: 321 go (752.032,17 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: jOPERA jennersdorf festivalsommer 

Projektni partnerji: Javni zavod Krajinski park Goričko, Pomurski muzej Murska Sobota 

Projektno območje leži v podeželskem mejnem okolju Južne Gradiščanske (Avstrija) in Pomurske regije 

(Slovenija), ki ju odlikuje trajnostni turizem. Obe regiji sta del čezmejnega območja zavarovane narave 

in sta del Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség.  Zaradi slabega vključevanja kulturne dediščine v 

turistično ponudbo regije  ter slabega poznavanja potencialnih čezmejnih partnerjev, skupna 

zgodovina ni obdelana in uporabljena v turistične namene.   

Glavni cilj projekta je oblikovanje trajnostne kulturno turistične destinacije, ki bo temeljila na obdelavi 

kulturne dediščine s pomočjo vpeljevanja novih kulturno turističnih produktov.  Novi produkti, 

oblikovani skupaj s strokovnjaki s področja turizma, bodo prispevali k izboljšanju ponudbe v času 

slabšega obiska izven glavne sezone,  privabili nove ciljne skupine obiskovalcev  in podaljšali dobo 

bivanja obiskovalcev v regiji. To bo doseženo z naslednjimi glavnimi rezultati: 

zgodovinska razstava na vseh treh gradovih, povezovalna zgodovinska družinska tura, izvedba skupnih 

rokodelskih sejmov, delavnice umetnostne in domače obrti, prireditve z umetniki/umetnostjo iz regije 

skozi fotografski natečaj in video delavnico. Izboljšana infrastruktura na gradu Grad in gradu Murska 

Sobota bo zagotovila izvajanje skupnih turističnih produktov. 

3 gradovi, 2 deželi, 1 zgodba je simbol, ki nakazuje uspešno izvedbo projekta. Le skozi skupno in 

strokovno obdelavo zgodovinskih gradiv je mogoče skozi zgodovino že povezanemu projektnemu 

območju zagotoviti konkurenčnost na področju kulturnega turizma. Glavna ciljna skupina so 

obiskovalci območja, ki jih zanima kultura, običaji, zgodovina v povezavi z doživljanjem narave.   

Akronim projekta: AS-IT-IC (699.929,32 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: Institut Jožef Stefan 

Projektni partnerji: Technische Universität Graz, Institut für Softwaretechnologie, Javni zavod za 

turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec, Združenje občin Slovenije, 

Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH 



Turisti težko dobijo vsebinsko povezane informacije še posebej o skupnih avstrijsko-slovenskih 

ponudbah. Turistični uradi običajno predlagajo pripravljene nacionalne oglede, zato turisti ne obiščejo 

vseh lokacij, ki jih zanimajo, ponudniki storitev pa privabijo manj obiskovalcev. Cilj projekta je ustvariti 

skupni avstrijsko-slovenski inteligentni turistični informacijski center - mrežo ponudnikov storitev in 

turističnih uradov, občin, turistov in državljanov, ki jih podpirajo IKT storitve z namenom krepitve 

stalnega sodelovanja med njimi. Center bo omogočal boljšo čezmejno turistično izmenjavo ter 

sodelovanje in prenos znanja med ponudniki turističnih storitev. Glavni rezultat projekta bo AS-IT-IC. 

Podporni podsistemi bodo: 

• Virtualni asistent za pogovarjanje v naravnem jeziku in opravljanje storitev v skladu z zahtevami 

turistov. 

• Komunikaciranje med turisti, virtualnimi asistenti, informacijskimi delavci v turističnih in lokalnih 

skupnostih, inštitucijami in zainteresiranimi občani. 

• Vključitev obstoječih informacijskih virov od baz do podatkovnih skladišč na interoperabilen način 

skladno z odprtimi podatki. 

• Priporočilni sistem za načrtovanje poti glede na želje uporabnikov. 

• Mreža/socialno omrežje turističnih storitev in storitev lokalnih skupnosti. 

Sistem bo turistom pomagal pri načrtovanju njihovih čezmejnih obiskov, jih spodbujal k odkrivanju 

manj znanih zanimivosti in jim omogočal kvalitetnejše izpolnjevanje želja kot obstoječi sistemi. Lokalne 

skupnosti bodo obiskovalcem učinkoviteje ponujale lokalne storitve in informacije, npr. organizator 

lahko vključi obisk obrtnika/umetnika glede na želje in tako poveča prodajo. Turistični delavci bodo 

dobili boljši in kvalitetnejši dostop do globalnih turistov. Novi pristop je predvsem integracija virtualnih 

in človeških storitev iz Avstrije in Slovenije v enotno funkcionalnost, ki bo zagotovila boljše 

informiranje, privabila več turistov in podaljšala njihove obiske. 

Akronim projekta: Flagship Products (1.601.106,74 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: Qualifizierungsagentur Oststeiermark GmbH 

Projektni partnerji: Zavod za inovativnost in podjetništvo, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska 

Sobota, Razvojna agencija Slovenske Gorice d.o.o., Tourismus-Regionalverband Oststeiermark, 

Thermenland Süd- & Oststeiermark Marketing GmbH, Regionalmanagement Südoststeiermark 

Steirisches Vulkanland GmbH, Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH, 

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI 

Dolgo časa je sproščeni par, ki sredi narave uživa v bazenu z vročo vodo, obdanem s paro, predstavljal 

tipično sliko turističnih in zdraviliških regij vzhode Slovenije in avstrijske Štajerske. Ta bi sicer lahko 

izvirala od koderkoli. Wellness pokrajine so namreč postale svetovni standard turistične ponudbe. 

Regija je tako izzvana k povečanju svoje prepoznavnosti. Prvi korak k temu je bil projekt Regio Vitalis, 

skozi katerega sta bili posebna regijska narava in kulinarika prepoznani kot pomembni prednosti regije 

in s tem postavljeni v središče. Da bi se regija konkurenčno razlikovala od drugih regij, potrebuje več 

kot to. To so jasno opredeljene regionalne unikatne prodajne točke (USP). Analiza je pokazala, da ima 

projektna regija daleč največje število termalnih in mineralnih vrelcev, največje območje pridelave 

jabolk in je nesporno središče proizvodnje bučnih semen v Srednji Evropi. K temu je potrebno dodati 

tudi druge vodilne produkte, kot sta npr. bezeg, ali med, ki so značilni za posamezne regije. 

Cilj projekta Flagship Products je v kombinaciji z vodilnimi produkti razviti nove turistične ponudbe in 

s tem ustvariti izjemna počitniška doživetja, ki jih druga območja ne bodo mogla enostavno kopirati. 



Skozi izvajanje projekta Flagship Products bo najprej oblikovano partnerstvo vzdolž celotne vrednostne 

verige posameznega vodilnega produkta (kmetovalci, predelovalci, trgovina, turizem, itd.), z namenom 

vzajemne podpore in sodelovanja pri njegovem razvoju, trženju in distribuciji. Vse aktivnosti se bodo 

izvajale po enoviti, bilateralno razviti metodologiji. Za termalno in mineralno vodo, jabolka in bučna 

semena bodo razvita skupna čezmejna partnerstva. Predvideni rezultati projekta so krepitev 

ozaveščenosti o regionalnih posebnostih, nova sodelovanja, novi moduli usposabljanja, nove ponudbe 

produktov in doživetij v povezavi z vodilnimi produkti in zlasti novi turistični obiskovalci regije! 

Akronim projekta: PalaeoDiversiStyria (1.122.725,15 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: Universalmuseum Joanneum GmbH 

Projektni partnerji: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Universität Graz, Univerza v 

Mariboru, Marktgemeinde Großklein, Občina Hoče-Slivnica 

Prostora vzhodne Slovenije in južne avstrijske Štajerske sta si, glede na naravne danosti, kot so 

geološka osnova, sestava tal in klimatski pogoji zelo podobna. To je vodilo k podobnem zgodovinskemu 

razvoju v zagotavljanju prehranske oskrbe in na ta način tudi do podobnega družbenega in kulturnega 

razvoja regije, ki se zrcali tudi v bogati arheološki dediščini regije. 

Proizvodnja prehranskih izdelkov v programskem območju danes ne služi zgolj zagotavljanje oskrbe 

njenih prebivalcev s hrano, ampak je postala pomemben del turistične ponudbe in se spopada z dvema 

velikima izzivoma. Prvi, s to temo povezan izziv nastaja zaradi intenzivne kmetijske proizvodnje, s 

katero se je zmanjšala proizvodnja tradicionalnih starih sort kultiviranih rastlin in z njo povezana 

biotska raznovrstnost. Drugi izziv je nastal zaradi preobilne ponudbe prehranskih izdelkov, ki otežuje 

razvoj razpoznavnih identitet izdelkov povezanih z identiteto regije. 

Projekt PaleoDiversiStyria poskuša posredovati nova arheološka in arheobotanična spoznanja z 

namenom spodbujanja razumevanja za kulturno dediščino in tradicijo v kmetijstvu. Projektni partnerji 

so si kot ključne cilje zadali aktivnosti, ki bodo vodile od identificiranja prvobitnih rastlinskih in živalskih 

vrst na arheoloških najdiščih k revitalizaciji gojenja in uporabe prvobitnih avtohtonih kultiviranih 

rastlinskih vrst do njihove vključitve v ponudbo programskega območja. Revitalizacija gojenja 

paleorastlin bo doprinesla k biotski raznovrstnosti kultiviranih rastlin in lokalnim proizvajalcem 

omogočila ponuditi nove turistične izdelke, ki bodo svojo identiteto gradili na lokalni arheološki 

dediščini. Ti izdelki bodo doprinesli k dvigu zavedanja o pomenu varstva arheološke dediščine, saj bo 

le ta postala nosilec identitete turistične ponudbe. 

Akronim projekta: SI-MUR-AT (1.522.484,35 EUR ESRR):  

Vodilni Partner: Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14, Wasserwirtschaft, 

Ressourcen und Nachhaltigkeit 

Projektni partnerji: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Institut za ekološki inženiring, 

VODOVOD SISTEMA B d.o.o., KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, KMETIJSKO GOZDARSKI 

ZAVOD MURSKA SOBOTA, Regionalmanagement Südoststeiermark, Steirisches Vulkanland, 

Regionalmanagement Südweststeiermark GmbH 

 



Skupni izziv predstavlja dolgoročno zagotavljanje kakovosti teles podzemne vode na obeh straneh 

Mure, ki so po eni strani podvržena intenzivni kmetijski uporabi, po drugi strani pa se jih uporablja kot 

zbiralnik za oskrbo s pitno vodo. 

Splošni cilj je vzpostavitev čezmejnega sodelovanja za trajnostno ohranjanje in izboljšanje kakovosti 

spodnje Mure in povezanih teles podzemne vode, z namenom dolgoročno ohraniti dobro kakovostno 

stanje podtalnice. To bo pozitivno vplivalo tudi na stanje površinske vode reke Mure na obmejnem 

območju v dolžini 67 km. 

Neposredni učinki temeljijo na celovitem delovanju večjih delov projektnega območja in na različnih 

ravneh (meritve, modeliranje, strategija preprečevanja) prispevajo k zmanjšanju iznosa hranil iz 

kmetijstva in s tem k izboljšanju kakovosti vode v projektni regiji. 

S čezmejnim pristopom bomo ustvarili pogoj, da se ukrepi za zagotavljanje in/ali izboljšanje kakovosti 

podtalnice, kot npr. s spremenjeno rabo tal, zaradi infiltriranih snovi iz Mure v telesu podzemne vode 

na drugi strani Mure ne bodo ponovno nevtralizirali. 

V zvezi s tem je razvoj skupne strategije za soobstoj kmetijstva in varstva podtalnice zelo pomemben. 

Trajnostno izboljšanje okoljskih razmer bo koristilo vsem prebivalcem, ki živijo v projektni regiji. 

Uporabljene metode same po sebi niso nove; kljub temu pa povezana uporaba meritev podrobnih 

postopkov, njihovo regionalno modeliranje in spremljanje na obeh straneh Mure predstavljajo 

inovativen pristop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Povzetek projekta odobren v okviru 2. roka Javnega razpisa programa 

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

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

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

Za njega je bila podpisana pogodba o sofinanciranju iz sredstev ESRR. 

Povzetek projekta je bil pripravljen s strani prijaviteljev v okviru oddane projektne vloge. 

2. prednostna os (varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov) 

Akronim projekta: Alpe Adria Karavanke/Karawanken (2.095.171,92  EUR ESRR):  

Vodilni Partner: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj 

Projektni partnerji: Carnica-Region Rosental, Planinska zveza Slovenije, eb&p Umweltbüro GmbH, 

Pohodništvo&kolesarjenje giz, Občina Tržič, Občina Jesenice, Marktgemeinde Arnoldstein, Zavod za 

turizem in kulturo Žirovnica, Region Villach Tourismus GmbH, Občina Jezersko in Marktgemeinde St. 

Jakob im Rosental 

Turistični razvoj se praviloma planira na državnem oziroma regionalnem nivoju brez učinkovitega čezmejnega 
sodelovanja. Do sedaj v čezmejnem območju Zahodnih Karavank (v projektu imenovanim Alpe Adria park 
doživetij), ki je razvojno dokaj šibko, ni bil razvit učinkovit čezmejni pristop za razvoj trajnostnega turizma in 
čezmejne specializirane turistične ponudbe. In to kljub temu, da ima območje velike potenciale za razvoj turizma. 
Splošni cilj je strateško usmeriti trajnostni turistični razvoj območja Alpe Adria park doživetij, kar bo doseženo z 
outputi: 
- pripravljeno celovito valorizacijo čezmejnega območja, 
- razvito specializirano turistično čezmejno ponudbo pohodništva, kolesarjenja in zimskih doživetij, 
- novimi znanji in usposobljenostjo turističnih ponudnikov ter drugih deležnikov, 
- inovativnimi čezmejnimi marketinškimi pristopi (mobilna aplikacija, vikendi doživetij idr.), 
- dolgoročnim strateškim razvojnim načrtom turističnega razvoja, 
- čezmejnim rezervacijskim centrom in inovativno čezmejno platformo. 
Uporabljena bo kombinacija pristopa od spodaj navzgor v kombinaciji s pristopom od zgoraj  navzdol. Z 
inovativnimi metodami dela bodo razvite rešitve in pristope, ki jih je možno kakovostno udejaniti le z dobrim 
sodelovanjem in mreženjem koristnikov: partnerjev in ciljnih skupin (občine, javne inštitucije, mala in srednja 
podjetja, sektorske agencije, širša javnost) v čezmejnem prostoru. 
Kaj je novega: nerazvito čezmejno turistično območje bo z inovativno ponudbo in inovativnimi marketinškimi 
pristopi prvič postavljeno na mednarodni turistični trg, zagotovljen bo čezmejni razvoj zelene turistične regije 
Alpe Adria park doživetij. Vse navedeno bo zagotovilo dolgoročni razvoj trajnostnega turizma na območju, nova 
delovna mesta in dvig nočitev. 

 

 


