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V tej izdaji 

 Podpisane nove pogodbe 

o sofinanciranju 

 Prispevki projektov 

 



AKTUALNE     

NOVICE 

 

Vse aktualne novice lahko 

najdete na spletni strani pro-

grama www.si-at.eu.  

V kolikor se še niste, se lah-

ko za samodejno prejemanje 

informacij in novic prijavite 

na spletni strani programa   

www.si-at.eu s klikom na   

»E-novice prijava«. 

DRAGI BRALCI!  
 

Ponovno smo za vas pripravili kratek pregled doga-

janja v okviru Operativnega programa čezmejnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko 

Avstrijo v programskem obdobju 2007-2013. 

Prosimo vas, da s svojimi prispevki aktivno sodelu-

jete pri oblikovanju e-novic. Svoje predloge/

prispevke lahko pošljete na elektronski naslov       

jts-si-at.svlr@gov.si. 

Želimo vam prijetno branje! 

Organ upravljanja / Skupni tehnični sekretariat 

Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-

2013. 

 



ODOBRENI PROJEKTI V OKVIRU JAVNEGA 

POZIVA ZA PREDLOŽITEV PROJEKTNIH 

IDEJ OP SI-AT 2007-2013 

Smart Log Chain  

Optimizacija logističnih procesov v 

verigi ustvarjanja vrednosti lesa 

preko uporabe informacijske in 

komunikacijske tehnologije s pou-

darkom na delnem področju gozd 

– transport – žaga/papirjevina/

biomasa 

Vodilni partner projekta z akronimom 

Smart Log Chain, Holzcluster Stei-

ermark GmbH iz Zeltweg-a v Avstriji, 

sodeluje s petimi projektnimi partnerji 

pri izvajanju projektnih aktivnosti, in 

sicer s tremi partnerji iz Avstrije 

(Waldverband Steiermark in Kammer 

für Land- und Forstwirtschaft in der 

Steiermark, oba iz Gradca, ter Bur-

genländischer Waldverband GmbH iz 

Oberschützen-a) in dvema partnerje-

ma iz Slovenije (Gozdarski inštitut 

Slovenije iz Ljubljane in Kmetijsko 

gozdarska zbornica Slovenije - Kme-

tijsko gozdarski zavod Maribor iz Ma-

ribora). Projektno partnerstvo si je v 

okviru prednostne naloge 1 

(Konkurenčnost, znanje in gospodar-

sko sodelovanje) v obdobju od 1. 

aprila 2014 do 31. maja 2015 zadalo 

dva glavna cilja projekta: prvič, identi-

fikacija in demonstracija pametnih 

rešitev (pilotna izvedba na terenu) za 

optimizacijo logističnih procesov v 

verigah ustvarjanja vrednosti lesa 

(dostavne verige lesa) in drugič, pre-

nos znanja in nudenje podpore pri 

izgradnji organizacij in profesionaliza-

cije združenj ter posrednikov 

(zasebna gozdarska združenja, bio-

masni centri itd.) skozi izmenjavo pri-

merov dobre prakse.  

Z izvajanjem projekta v celotni vre-

dnosti 425.500,00 EUR (361.675,00 

EUR ESRR sredstev) se pričakuje 

nadaljevanje tesnega gospodarskega 

sodelovanja med regijami ter med 

drugim tudi naslednji rezultati: opre-

delitev pretoka informacij za optimiza-

cijo logističnih procesov v zvezi z 

gozdovi (v regiji se nahaja veliko šte-

vilo manjših gozdnih površin v zaseb-

ni lasti), razvoj potrebnih instrumen-

tov in programskih orodij, izvedba 

pilotnih aktivnosti na terenu in posle-

dično nudenje izboljšav in priporočil, 

prikaz pretoka snovi (lesa), izvajanje 

dejavnosti za nadaljnji razvoj lesnih 

združenj (številni gozdovi se nahajajo 

v zasebni lasti in so zaradi strukturnih 

pomanjkljivosti neizkoriščeni, podje-

tja, industrija in proizvodnja energije 

pa povprašuje po lesu kot energentu) 

ter razpolaganje z dokumentacijo in 

priporočili za nadaljnje postopke.  

ReUse 

Razvoj čezmejnega logističnega 

sistema in sistema recikliranja 

rabljenih lesnih izdelkov za avstrij-

sko Koroško in Slovenijo  

V okviru prve prednostne naloge 

(Konkurenčnost, znanje in gospodar-

sko sodelovanje) sodelujeta vodilni 

partner FunderMax GmbH iz St. Veit 

an der Glan in projektni partner Eko-

nomski inštitut Maribor, ekonomske 

raziskave in podjetništvo, d.o.o. iz 

Maribora v projektu ReUse z name-

nom razvoja in uresničitve celovitega 

koncepta za zbiranje in predelavo (v 

material in za energetske namene) 

oziroma ponovno uporabo odpadne-

ga/rabljenega lesa na avstrijskem 

Koroškem in v Sloveniji in s tem uve-

ljavitve čim bolj kakovostne oblike 

ravnanja z rabljenim lesom na čez-

mejnem območju.  

S 708.135 EUR vrednim projektom 

(422.884,10 EUR ESRR) bosta pro-

jektna partnerja v obdobju od 1. aprila 

2014 do 31. maja 2015 uvedla čez-

mejni logistični sistem za olajšanje 

gospodarskega sodelovanja, povezo-

vala gospodarske interese in razvoj 

skupnega trga za rabljeni les, razvila 

skupno vrednostno verigo na podro-

Organ upravljanja Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013 in takratni pogodbeni organ za sredstva 

Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je 2. aprila 2012 

objavil javni poziv za predložitev projektnih idej. Predmet poziva so bile projektne ideje za sofinanciranje operacij s 

sredstvi ESRR, preostalimi v okviru 1. in 2. skupnega javnega razpisa v okviru OP SI-AT 2007-2013, in ostankom 

sredstev od operacij, zaključenih v okviru obeh skupnih javnih razpisov. V okviru 8. zasedanja Skupnega nadzorne-

ga odbora (SNO) OP SI-AT 2007-2013 je bilo za nadaljnji razvoj potrjenih 30 projektnih idej. Od potrjenih 30 projekt-

nih idej, je bilo za 27 vložena tudi projektna vloga. Po izpeljanem postopku pregleda administrativne ustreznosti in 

upravičenosti ter ocenjevanja kakovosti, je SNO na svojem 9. zasedanju, novembra 2012, potrdil 5 projektov, ki so 

lahko takoj pričeli z izvajanjem aktivnosti, medtem ko je nekatere uvrstil na čakalno listo, nekaj projektov pa je bilo 

zavrnjenih. Od projektov na čakalni lestvici je SNO na svojem 10. zasedanju maja 2013 potrdil nadaljnje 3 projekte, 

da pričnejo z izvajanjem aktivnosti. Po sprostitvi nadaljnjih sredstev iz zaključenih operacij je bilo v skladu z manda-

tom SNO na 64. zasedanju Bilateralne programske skupine odobrenih nadaljnjih 10 projektov za pričetek izvajanja 

aktivnosti, ki so v nadaljevanju povzeti. Z ozirom na iztek programskega obdobja 2014-2020, je bilo vsem projektom 

določeno maksimalno obdobje izvajanja aktivnosti enega leta.  



čju uporabe/predelave lesa in ponovne 

rabe odpadnega lesa, ustanovila čezmej-

no sodelovanje med industrijskim in obrt-

nim sektorjem, poskrbela za vzajemno 

učenje in izmenjavo znanja ter izkušenj s 

pomočjo razvoja skupnega modela in 

izvajanje sistema ter nudila pomoč pri 

izvajanju direktive EU o odpadkih. S tak-

šnim pristopom so glavni pričakovani re-

zultati projekta dokumentacija in analiza 

trenutnega stanja tokov rabljenega lesa in 

bodočih potencialnih virov na avstrijskem 

Koroškem in v Sloveniji, celovit koncept 

za zbiranje in rabo lesa oz. ponovno upo-

rabo lesa na avstrijskem Koroškem in v 

Sloveniji ter dokumentacija o operativnih 

izkušnjah in rezultatih v okviru teh aktiv-

nosti.  

CESTA VINA IN DOBROT 

Partnerja v projektu CESTA VINA IN DO-

BROT sta dve obmejni, sosednji občini, in 

sicer Občina Šentilj kot vodilni partner in 

Gemeinde Spielfeld kot projektni partner. 

V obdobju od 1. marca 2014 do 31. de-

cembra 2014 sta si partnerja z 92.000 

EUR vrednim projektom (78.200 EUR 

ESRR) zadala cilj približevanja skupnega 

turizma za povečanje privlačnosti celotne 

regije. V okviru projekta, ki se izvaja pod 

prvo prednostno nalogo (Konkurenčnost, 

znanje in gospodarsko sodelovanje), je 

predvidena obnova ceste, ki predstavlja 

pomembno prometno povezavo med Slo-

venijo in Avstrijo in bo omogočala poveča-

nje števila turistov in pohodnikov na čez-

mejnem območju in prispevala k trajnost-

nemu razvoju regije. Projektna partnerja 

želita s skupnim načrtovanjem za trajnost-

ni razvoj in skupnim upravljanjem čezmej-

nega območja doseči večjo okoljsko oza-

veščenost v obmejnem območju, premo-

stiti meddržavno mejo kot oviro pri regio-

nalnem razvoju, krepiti čezmejni odnos za 

uspešno, kakovostno in fleksibilno prila-

gajanje družbenim in strukturnim spre-

membam in posledično povečati prepoz-

navnost regije na turističnem področju. 

Team Olympiad 

Šport nas povezuje – projekt soci-

alnega povezovanja Avstrijcev in 

Slovencev  

V projektu z akronimom Team Olympiad, 

v katerem sodeluje šest partnerjev 

(Olimpijski komite Slovenije – Združenje 

športnih zvez iz Ljubljane kot vodilni part-

ner in Športna zveza Tržič, Športna zveza 

Slovenj Gradec, Turistično informativni 

center Moravske Toplice, Sportunion 

Kärnten in Caritas der Diözese Graz-

Seckau kot projektni partnerji) velja pre-

pričanje, da je socialna integracija za so-

delovanje izrazito pomembna.  

Z izvajanjem čezmejnih aktivnosti pod 

drugo prednostno nalogo (Trajnostni in 

skladen razvoj) bodo partnerji v obdobju 

od 1. aprila 2014 do 31. marca 2015 s 

sredstvi v višini 306.350 EUR (247.322,36 

EUR ESRR) razvili nov program športne 

rekreacije, poskrbeli za izobraževanja in 

krepitve znanj kadrov, ki izvajajo športne 

programe v čezmejni regiji Slovenije in 

Avstrije in razvili IK tehnologije. S pomo-

čjo promocijske kampanje, delavnic in 

drugih dogodkov bodo partnerji spodbujali 

populacijo na čezmejnem območju k so-

delovanju in rekreaciji.  

REG-KULT 

ŽIVE VEZI  

Namen projekta REG-KULT je vzpostaviti 

trajno »živo« kulturno vez skozi vse tri 

oblike ljudskega kulturnega razvoja bese-

de (pisane, upesnjene in narisane) na 

slovenskem in avstrijskem Koroškem. 

Vodilni partner projekta, Občina Prevalje, 

pri tem sodeluje s šestimi projektnimi part-

nerji: Sodalitas-Katoliški dom prosvete/

Katholisches Bildungshaus Sodalitas, 

Krščanska kulturna zveza/Christlicher 

Kulturverband, Društvo Kulturni dom Pli-

berk/Verein Kulturni dom Bleiburg, Koro-

ški pokrajinski muzej, Koroška osrednja 

knjižnica Dr. Franca Sušnika, Mohorjeva 

družba v Celovcu/Hermagoras Verein in 

Klagenfurt. Projektno partnerstvo se zave-

da pomena kulturne dediščine, ki pred-

stavlja pomemben socialni, ekonomski, 

vzgojni in izobraževalni potencial, saj se 

lahko le-ta izkoristi za dosego regionalno 

in prostorsko uravnoteženega, trajnostne-

ga razvoja. Z nekaj več kot 294.000 EUR 

ESRR sredstvi bodo partnerji v obdobju 

od 1. junija 2014 do 31. marca 2015 v 

okviru druge prednostne naloge 

(Trajnostni in skladen razvoj) razvili pod-

porno infrastrukturo za izvedbo čezmejnih 

kulturnih programov pod okriljem Javnega 

zavoda za kulturo.  

ASSO 

Avstrijsko-slovensko socialno 

omrežje  

V okviru druge prednostne naloge 

(Trajnostni in skladen razvoj) bo projektno 

partnerstvo v obdobju od 1. aprila 2014 

do 31. marca 2015 vzpostavilo čezmejno 

socialno omrežje, ki bo omogočalo prenos 

idej, storitev in osebja med čezmejnimi 

regijami in povečalo kakovost domov za 

ostarele v Sloveniji in Avstriji. Projektno 

partnerstvo je sestavljeno iz Inštitut za 

širjenje inovativnosti in kulture Hevreka! iz 

Ljubljane v vlogi vodilnega partnerja in 

projektnih partnerjev Alpsko–jadranski 

center za čezmejno sodelovanje AACC iz 

Celovca, Mestne zveze upokojencev Lju-

bljana, Social d.o.o. iz Ljubljane, Zavoda 

za medgeneracijsko povezovanje Zlata 

leta iz Mozirja in Skupnosti koroških Slo-

vencev in Slovenk iz Celovca. S sredstvi v 

višini 338.260 EUR (268.584,76 EUR 

ESRR) bodo partnerji ustanovili center 

dnevnih aktivnosti Globasnica, ki bo s 

svojimi pestrimi vsebinami in programi 

zagotavljal starejšim aktivno vključevanje 

v socialno okolje in vzdrževanje psihofi-

zične kondicije. Hkrati bo ta center tudi 

prostor medgeneracijskega sožitja in so-

delovanja. Projekt se bo izvajal s ciljem 

prispevati k izboljšanju storitev za starejše 

osebe na čezmejnem območju, k poveča-

nju čezmejnega, medkulturnega in med-

generacijskega sodelovanja in k ohranja-

nju kulturne in jezikovne dediščine Slove-

nije in Avstrije.  

BorderArch-Steiermark 

Register arheoloških najdišč ob 

avstrijsko-slovenski mejni črti  

Vodilni partner Universalmuseum Joanne-

um GmbH iz Gradca in projektna partner-

ja Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 

(Oddelek za arheologijo) in Zavod za var-

stvo kulturne dediščine Slovenije, ki sta 

oba iz Ljubljane, si prizadevajo izvesti 

sistematični zajem arheoloških najdišč, ki 

ležijo neposredno ob mejni črti med Slo-

venijo in avstrijsko Štajersko. V okviru 12 

mesecev trajajočega projekta (od 

1.4.2014 do 31.3.2015) bo projektno part-

nerstvo v okviru druge prednostne naloge 

(Trajnostni in skladen razvoj) s sredstvi v 

višini 299.300 EUR (254.405 EUR ESRR) 

in z uporabo najnovejših prospekcijskih 

metod, kot so na primer LIDAR (lasersko 

skeniranje iz zraka), analiza fotografij iz 

zraka, geofizika, terenski pregledi in arhe-

ološka izkopavanja za preverjanje najdišč 

zajelo skoraj neznana oziroma zgolj delno 

dokumentirana najdišča na čezmejnem 

območju  med Slovenijo in avstrijsko Šta-

jersko. S pomočjo arheološkega digitalne-

ga orodja, ki je bilo razvito v okviru projek-

ta InterArch-Steiermark, bo možno uprav- 



ljati podatke pridobljene s pomočjo upora-

be novih tehnologij za raziskovanje arheo-

loških najdišč in podatke pridobljene iz 

arhivov, muzejev in arheoloških izkopa-

vanj. S to nadgradnjo si projektno partner-

stvo prizadeva, da bi to orodje postalo 

standardni program za raziskovanje in 

upravljanje arheoloških spomenikov v 

obeh državah. Partnerji projekta bodo na 

podlagi pridobljenih podatkov pripravili 

študijo o zaščiti in predstavitvenih strate-

gijah za arheološka najdišča vzdolž meje.  

IMPACT! 

IMPACT! IMProving health and 

social institutions by ACtivating 

available Technologies 

Projekt IMPACT! se bo izvajal v obdobju 

od 1. marca 2014 do 28. februarja 2015 v 

okviru druge prednostne naloge 

(Trajnostni in skladen razvoj). S sredstvi 

sofinanciranja v višini ca. 316.000 EUR 

ESRR bo projekt z uporabo obstoječih 

tehnologij in z razvojem novih potrebnih 

storitev  prispeval k izboljšanju stanja na 

področju zdravstvenih in socialnih stori-

tev. Projektni partnerji SANICADEMIA – 

Internationale Fortbildungsakademie für 

Gesundheitsberufe EWIV iz Villacha, Fa-

chhochschulstudiengänge Burgenland iz 

Eisenstadta, Skupnost socialnih zavodov 

Slovenije iz Ljubljane in Bistra hiša iz Mar-

tjancev bodo skupaj z vodilnim partnerjem 

KAGes Steiermärkische Krankenanstal-

tengesellschaft m.b.H. iz Gradca izvedli 

raziskave in s tem zagotovili izbor pravil-

nih metod in vsebin. Predvideni so razvoj 

storitev in kompetenc ter podpora in spod-

bujanje sodelovanja akterjev prek izme-

njave izkušenj, primerjalnega učenja in 

prenosa znanj, predvsem s pomočjo iz-

vedbe pilotnih aktivnosti in usklajenega 

skupnega načrtovanja izvajanja aktivnosti 

v prihodnosti.  

PolyRegion - Pro.Act 

Proaktivno koordinirano čezmejno 

delovanje, s ciljem intenziviranja 

gospodarsko uspešne R&R&I de-

javnosti ter povečevanja konku-

renčnosti v PoliRegiji  

Projektno partnerstvo projekta PolyRe-

gion - Pro.Act je sestavljeno iz vodilnega 

partnerja TECOS – Razvojni center orod-

jarstva Slovenije iz Celja in po dveh pro-

jektnih partnerjev iz Slovenije (Visoka šola 

za tehnologijo polimerov iz Slovenj Grad-

ca in GIZ Grozd Plasttehnika iz Celja) in 

Avstrije (Montanuniversität Leoben in 

Materials Cluster Styria GmbH iz Leobe-

na). Projekt, ki se v času od 1. maja 2014 

do 31. marca 2015 izvaja v okviru prve 

prednostne naloge (Konkurenčnost, zna-

nje in gospodarsko sodelovanje) pred-

stavlja razširitev aktivnosti projekta 

PolyRegion. Predvidene aktivnosti temelji-

jo na rezultatih tega projekta. Nov projekt 

se osredotoča na R&R aktivnosti in izo-

braževalne naloge ter bo okrepil konku-

renčnost in mednarodno prepoznavnost 

PoliRegije. Pomembna naloga projekta je 

vzpostavitev in vzdrževanje slovensko-

avstrijskega čezmejnega sodelovanja 

med podjetji in razvojno raziskovalnimi in 

izobraževalnimi ustanovami. Za izvedbo 

projektnih aktivnosti ima partnerstvo na 

voljo 407.850,53 EUR ESRR sredstev. 

Ključni problemi in potrebe, ki jih projekt 

obravnava so:  

 nizka stopnja raziskovalno-razvojne 

in inovativne dejavnosti v MSP-jih,  

 pomanjkanje znanja in informacij, v 

MSP-jih,   

 neposredna in individualna usmerje-

nost h kupcem ter prekomerna obre-

menjenost s trenutnimi posli v MSP-

jih,   

 zadržki pri zaposlovanju kadra z viso-

ko izobrazbo v MSP-jih,   

 nizka udeleženost regionalnih MSP-

jev v dejavnostih, ki omogočajo pre-

nos znanja, inovacij in tehnologij,   

 nezadostno sodelovanje med razi-

skovalnimi in izobraževalnimi organi-

zacijami in MSP-ji na nacionalni rav-

ni,   

 nezadostno čezmejno sodelovanje 

na področju raziskav-razvoja in ino-

vacij,   

 nezadostno čezmejno sodelovanje 

med raziskovalnimi in izobraževalni-

mi organizacijami in MSP-ji,   

 težave pri iskanju ustreznih partner-

jev na obeh straneh meje,   

 nizka stopnja internacionalizacije, 

nizko vključevanje v čezmejne verige 

dodane vrednosti in omejeno geo-

grafsko območje delovanja (partnerji, 

stranke) MSP-jev, 

 prekomerna skrb za varovanje inte-

lektualne lastnine in nezadostno po-

znavanje zaščite intelektualne lastni-

ne v MSP-jih in na raziskovalnih in 

izobraževalnih organizacijah,  

 pomanjkanje znanja pri raziskovalnih 

in izobraževalnih organizacijah na 

področju promocije in trženja storitev 

ter na področju komunikacije znanja 

in kompetenc ter tudi cenovne politi-

ke do potencialnih naročnikov iz 

gospodarskega sektorja, predvsem 

MSP-jev.     

Področje PoliRegije ima velik potencial za 

razvoj in vzpostavitev trajnostnega čez-

mejnega sodelovanja. To med drugim 

omogočajo številne inštitucije podpornega 

okolja, kratke obvladljive razdalje in tudi 

dobra prometna infrastruktura. Vendar pa 

bo za pomembnejše dosežke pri reševa-

nju navedene problematike potrebno v 

sodelovanju s podjetji predvsem MSP-ji 

ter raziskovalnimi in izobraževalnimi orga-

nizacijami izvesti poglobljeno analizo 

vzrokov opisanega stanja. Projekt 

PolyRegion - Pro.Act poleg tovrstne anali-

ze ponuja proaktivni pristop k reševanju 

navedene problematike, ki bo vključeval 

izdelavo konkretnega akcijskega načrta in 

izvedbo le-tega na čezmejnem področju 

PoliRegije.    

Alpe Adria Coworking 

Pretok možganov skozi coworking 

v regiji Alpe Adria  

Projekt Alpe Adria Coworking, ki se izvaja 

v okviru prve prednostne naloge 

(Konkurenčnost, znanje in gospodarsko 

sodelovanje) v obdobju od 1. junija 2014 

do 31. marca 2015, bo spodbujal sodelo-

vanje in krepitev kreativnega in start-up 

sektorja v območju Alpe-Jadran s pomo-

čjo coworking pristopa. Projektno partner-

stvo, ki ga sestavljajo vodilni partner GS 

gain&sustain OG iz Keutschacha in pro-

jektni partnerji Fachhochschule Kärnten/

Visoka strokovna šola na Koroškem iz 

Spittala, Memo Institut, raziskovanje in 

svetovanje d.o.o. ter TiPovej! iz Ljubljane, 

želi uvesti in promovirati coworking giba-

nje oz. skupnost, oblika dela, ki omogoča 

sodelovanje med različnimi strokovnjaki v 

ustvarjalnem okolju, produktivnih in navdi-

hujočih lokacijah, ki se imenujejo 

»coworking spaces«. Projektno partner-

stvo bo s predvidenimi sredstvi sofinanci-

ranja v višini ca 60.000 EUR ESSR vzpo-

stavilo spletno stran oz. platformo, organi-

ziralo številne dogodke in delavnice ter 

izvedlo raziskave o coworking-u v obmo-

čju Alpe-Jadran. Trajnost projekta je za-

gotovljena z razvojem coworking skupno-

sti. Rezultati predvidene raziskave bodo 

med drugim prispevali tudi k ustanavljanju 

novih coworking prostorov. Projektni part-

nerji so tudi po zaključku projekta priprav-

ljeni upravljati s spletnim mestom projekta 

kot pomembnim virom znanja.  

 

 

 

 

 



Vodilni partner: Zentralanstalt für Me-

teorologie und Geodynamik 

Projektni partnerji: Lawinenwarndi-

enst Kärnten, Geografski inštitut Antona 

Melika (GIAM), Geodetski inštitut Slove-

nije (GIS)  

Projekt NH-WF (Naravne nesreče brez 

meja – Natural Hazards Without Fronti-

ers) se zaključuje septembra 2014, ven-

dar je že zdaj mogoče zaslediti rezultate 

uspešnega poteka projekta. V času traja-

nja projekta so bila izvedena čezmejna 

izobraževanja na temo sneg in plazovi.  

Dve delavnici sta potekali v domu na 

Zelenica in en dogodek je bil izveden na 

Turrach-u. Teh tečajev se je skupaj ude-

ležilo več kot 200 udeležencev. Udele-

ženci so spoznali najsodobnejše metode 

za ocenjevanje nevarnosti plazov. Part-

nerji NH-WF so udeležence usposobili v 

uporabi naprave za iskanje zasutih oseb 

(LVS) in glede vprašanja kako izvesti 

uspešno reševalno akcijo spremljevalca 

(iskanje s pomočjo LVS, sondacija, upo-

raba psov šolanih za primere plazov). Ob 

koncu tečajev je bila predstavljena tudi 

najnovejša varnostna oprema. Veliko 

število udeležencev nakazuje na po-

membnost teme.  

Izvleček rezultatov NH-WF:  

Output: Poročilo o stanju plazov 

(lavinski bilten) v Karavankah 

Eno od težič projekta je bila priprava po-

ročil o stanju plazov v Karavankah 

(lavinski bilteni). Za pripravo poročila o 

stanju plazov so bile zgrajene meteorolo-

ške postaje v visokogorju Karavank. Naj-

več časa in dela je bilo vloženega v orga-

nizacijo in montažo avtomatskih vremen-

skih postaj, kot tudi v njihovo integracijo v 

obstoječo mrežo spremljanja. Le s pomo-

čjo vseh partnerjev projekta NH-WF je 

bilo mogoče zgraditi nove postaje na 

STOLU, KOŠUTI in pri DOMU NA ZELE-

NICI. Nadalje sta bili nameščeni dve ka-

meri, ki v živo prenašata slike: ena na 

sedlu Zelenice s pogledom proti domu na 

Zelenici in druga v Sele-Fara s pogledom 

proti Ojstrcu. Vzpostavljen sistem za 

spremljanje vremena (Weather-

Monitoring-System) je javno dostopen na 

spletni strani projekta. Meteorološke po-

staje v gorah so pri svojem delu v pomoč 

napovedovalcu plazov. Pri izdelku poroči-

lo o stanju plazov (lavinski bilten) so 

vključeni naslednji parametri: pregled 

snežne odeje, vremenska napoved, opa-

žanja na terenu, opažanja z uporabo 

spletnih kamer. Slika 1 prikazuje  poročilo 

o stanju plazov (lavinski bilten) za Kara-

vanke.  

 

Vzpostavitev in vzdrževanje vremenskih 

postaj in zagotavljanje delovanja sistema 

za spremljanje vremena v času zimske 

sezone 2013/14, za katero je značilna 

obilica snega, je bilo zelo naporno. Meril-

na postaja pri domu na Zelenici je bila 

večkrat popolnoma zasnežena in jo je 

bilo treba očistiti snega.  

Output: Prvo transnacionalno poročilo 

o stanju plazov (lavinski bilten) za zim-

sko sezono 2012/13 je bilo objavljeno 

v sezonskem poročilo avstrijske slu-

žbe za opozarjanje pred plazovi  

 

Projektu NH-WF je uspelo, da so sloven-

ske in avstrijske organizacije (GIAM, GIS, 

ARSO, Gorska reševalna služba Sloveni-

je, ZAMG, LWD Koroška) sodelovali pri 

pripravi pregleda sezone plazov 2012/13. 

To poročilo je na voljo pri vseh avstrijskih 

službah za opozarjanje pred plazovi in 

tudi na spletni strani projekta. Slovenski 

prispevek je bil objavljen v poglavju pro- 

PROJEKT NH-WF 

Slika 1: ELAB št. 28 v zimski sezoni 2013/14 



jektnega partnerja LWD Kärnten.  

Output: Zemljevid nevarnosti skalnih 

podorov v Srednjih Kara-

vankah 

Eden izmed outputov, ki so 

ga partnerji uspešno izvedli, 

je bila izdelava zemljevida 

nevarnosti skalnih podorov v 

Karavankah (gl. sliko 2). Ti 

zemljevidi so bili posredova-

ni lokalnim odločevalcem/

oblastem in so vsem projekt-

nim partnerjem na voljo.  

Rezultati projekta so bili ob-

javljeni v avstrijskih in slo-

venskih dnevnih časopisih, v 

številnih prispevkih na televi-

zijski in radijski postaji ORF, 

v okviru delavnice Internatio-

nal Snow Science, ki je pote-

kala v Grenoblu (Francija), v 

okviru Trilateral Symposium Natural 

Disasters, ki je potekal v Ljubljani 

(Slovenija) in na zasedanju nemško go- 

vorečih služb za opozarjanje pred plazovi 

na avstrijskem Koroškem.  

 

Partnerstvo 

NH-WF se 

zahvaljuje pri 

vseh institu-

cijah, ki so 

podpirali 

projekt. Po-

sebna za-

hvala pa gre 

STS za nu-

deno pod-      

poro na for-

malnem po-

dročju.  

 

 

Slika 2: Zemljevid nevarnosti skalnih podorov v Srednjih Karavankah 

Višina snega (leva slika) in naprava za merjenje padavin (desna slika) dne 1.3.2014  

Utrinki s 3. tečaja o plazovih na Zelenici (1. in 2. marec 2014)  



PROJEKT CITY COOPERATION 

Projekt City Cooperation, ki je pet let potekal v okviru OP SI-AT 2007-2013 ter povezal skupne interese 24 mest ob-

mejne regije med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko, se je v letošnjem poletju zaključil. Namenjen je bil predvsem boljši 

promociji in tesnejšemu sodelovanju sodelujočih mest. Projekt prepoznava prednosti sedmih avstrijskih, devetih slo-

venskih in osmih madžarskih mest, jim daje večjo prepoznavnost, obenem pa je omogočal skupni nastop na različnih 

področjih. Projektni partnerji in mesta so vzpostavili tesnejše sodelovanje v turizmu, gospodarstvu, kulturi in med 

mladimi, pripravili predstavitveno brošuro 24 mest, knjižnico ugodnosti in zemljevide ter vodnike po mestih v obliki 

mobilne aplikacije. Mesta se predstavljajo v kratkih filmih in vsako od njih je v okviru projekta dobilo tudi maskoto.  

Publikacija projekta City Cooperation - Skupaj spreminjamo 24 mest (gl. spodaj) je na voljo na spletni strani progra-

ma www.si-at.eu.  

PROJEKT SKUPAJ  

SKUPNI URBANI IN KRAJINSKI PROSTORSKI RAZVOJ OBREŽIJ REKE MURE V GORNJI 

RADGONI IN BAD RADKERSBURGU 

Julija 2010 je vodilni partner Občina Gornja Radgona skupaj s projektnima partnerjema Občino Bad Radkersburg in 

javnim zavodom PORA, razvojna agencija Gornja Radgona v okviru prednostne naloge 2 Trajnostni in skladen raz-

voj pričel z izvajanjem projekta »Skupni urbani in krajinski prostorski razvoj obrežij reke Mure v Gornji Radgoni in 

Bad Radkersburgu«.  



Mesti Gornja Radgona in Bad Rad-

kersburg imata poleg bogate skupne 

zgodovine tudi edinstveno lego, saj 

mesti in s tem državi razmejuje samo 

reka. Mesti sta do prve svetovne voj-

ne tvorili skupni mestni organizem, 

nato pa šli vsaka svojo pot. Sedaj 

želita ponovno izkoristiti svoje ključne 

kompetence ter jih med seboj združiti 

v povezano in zanimivo območje tako 

za prebivalstvo kot za obiskovalce, k 

čemur pa na svoj način prispeva tudi 

projekt SKUPAJ. 

Operacija je nadaljevanje projekta, ki 

je bil sofinanciran iz sredstev Interreg 

III A ''Ukrepi v dolini spodnje Mure'', 

in je obsegal bilateralni urbanistični 

natečaj v mestih Gornja Radgona in 

Bad Radkersburg. Projekt SKUPAJ 

predstavlja nadgradnjo bilateralnega 

natečaja, saj se bodo arhitekturne 

ideje zmagovalne ekipe skozi ta pro-

jekt začele udejanjati. Po končanem 

projektu bosta mesti z vstopom v sta-

ri mestni jedri krajinsko arhitekturno 

povezani in ponovno prostorsko zedi-

njeni. 

Projekt SKUPAJ je sestavljen iz 

treh vsebinskih sklopov in sicer:  

1. Upravljanje projekta ter infor-

miranje in obveščanje javnosti 

2. Izvedbeni projekti:  

 območje vhoda v mesto Gornja 

Radgona – ploščad nad reko 

Muro, preoblikovanje  nekdanje-

ga mejno-policijskega območja 

kot vstopnega mestnega portala, 

sestop do Mure in prostor za za-

drževanje ob Muri, naravnanost 

lokacije kot vis-á-

vis glede na ob-

močje pred poli-

cijsko postajo na 

avstrijski strani 

reke, privez za 

čolne ipd., obliko-

vanje prostora in 

zasaditev rastlin, 

kot dopolnilo k že 

obstoječim ele-

mentom, s sedal-

nimi elementi, 

promenada ob 

Muri z obnovljenim obrežnim zi-

dom v posameznih odsekih in 

točkovnimi dostopi do brežine; 

 območje pred policijsko postajo 

Bad Radkersburg (oblikovanje 

urbanega balkona ob Muri, ki 

povezuje most, staro mestno 

jedro in reko Muro), območje 

pred uradom Bad Radkersburg 

(bivše carinsko območje se preo-

blikuje v vstopni portal v Bad 

Radkersburg) in mestni park Bad 

Radkersburg (tvoril bo stičišče 

nabrežja Mure in zgodovinskega 

mestnega jedra). 

3. Idejne zasnove: 

 za ureditev promenade ob Muri v 

Gornji Radgoni, 

 za ureditev nabrežja Mure v Bad 

Radkersburgu, 

 za širitev struge reke Mure v Gor-

nji Radgoni. 

 

S projektom se zasledujejo nasled-

nji cilji: 

 Ustvarjanje vidnega dokaza o 

premagovanju 

meje z oblikova-

njem odprtih jav-

nih površin na 

obeh straneh 

nekdanjih mejnih 

prehodov, s ci-

ljem krepiti kul-

turno identiteto 

tega specifične-

ga zgodovinske-

ga območja; 

 Razširitev 

kroga aktivnega 

delovanja lokalnega prebivalstva 

in obiskovalcev z vzpostavitvijo 

mreže odprtih in rekreacijskih 

površin vzdolž in na obeh stra-

neh reke Mure; 

 Oblikovanje uporabnega in pri-

ročnega spoznavnega prostora 

meščank in meščanov obeh mest 

kot spodbuda za spoznavanje in 

komunikacijo v okviru odprtih 

površin; 

 Zbliževanje obeh mest in reke 

Mure z oblikovanjem dostopnih 

točk do obrežja in promenade v 

smislu boljše dostopnosti in revi-

talizacije obmejnih območij 

vzdolž Mure v Gornji Radgoni in 

Bad Radkersburgu; 

 Spodbujanje zavesti o življenju 

ob reki; 

 Izboljšanje kakovosti čezmejnega 

sodelovanja s pomočjo krepitve 

skupne lokacije mest; 

 Pisna opredelitev v prihodnosti 

načrtovanih oblikovalskih pose-

gov na obrežjih Mure in razvoja 

primestnih rekreacijskih površin v 

Gornji Radgoni in Bad Radkers-

burgu, v obliki medsebojno uskla-

jenih idejnih zasnov. 

Do sedaj so v okviru projekta bila 

končana vsa gradbena dela na 

avstrijski strani reke Mure v Bad Rad-

kersburgu. Izdelani sta bili idejni za-

snovi za ureditev promenade ob Muri 

v Gornji Radgoni in za širitev struge 

reke Mure v Gornji Radgoni. Trenut-

no so v teku še gradbena dela na 

slovenski strani reke Mure, na obmo-

čju vhoda v mesto Gornja Radgona. 

Projekt bo zaključen 31. 12. 2014. 

Območje pred policijsko postajo Bad Radkersburg 

Urejanje območja vhoda v mesto Gornja Radgona  



PROJEKT RegioVitalis 

Film o rezultatih projekta RegioVitalis                                  

(oktober 2010 – november 2014) 

Leta 2010 je Štajerska termalna dežela (Thermenland Steiermark) 

skupaj s partnerji z avstrijske Štajerske in Slovenije začela projekt 

EU RegioVitalis, da bi povezala prednosti jugovzhodne avstrijske 

Štajerske in severovzhodne Slovenije. Cilj projekta s poudarkom na 

užitku, wellnessu in izobraževanju je bilo nadaljnje oživljanje regio-

nalnega zdravstvenega turizma z namenskimi ukrepi in aktivnostmi. 

2 državi: Slovenija in Avstrija 

• 20.000 zaposlenih v zdraviliškem turizmu; 

• 7 projektnih partnerjev:  

 Štajerska termalna dežela www.thermenland.at  

 organizacija Qualifizierungsagentur Oststeiermark 

www.qua.or.at    

 Regionalentwicklung Oststeiermark www.oststeiermark.at  

 Šolski center Fohnsdorf www.szf.at  

 Regionalna razvojna agencija Mura www.rra-mura.si 

 Zavod za inovativnost in podjetništvo www.zipiie.eu  

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci  www.s-

ssgtr.ms.edus.si  

 

Najpomembnejši rezultati projekta so povzeti v kratkem pregle-

du RegioVitalis in v filmu o projektu: 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7UA9gBYX-

FA&feature=youtu.be 

 



PROJEKT RECOVERY 

Čas za ukrepanje je zdaj  

Sedanja gospodarska kriza je za 

celotno evropsko (svetovno) gospo-

darstvo pomenila velik pretres, ven-

dar pa se je izkazalo, da lahko ob 

usklajenem, hitrem, ambicioznem, 

drznem in ciljno usmerjenem ukrepa-

nju  predstavlja tudi nove priložnosti 

razvoja.  

Tega se zavedamo tudi partnerji pro-

jekta RECOVERY, ki se izvaja v 

okviru OP SI-AT 2007-2013. Gre za 

triletni projekt, ki se zaključi s kon-

cem letošnjega junija in katerega 

skupna vrednost znaša 27.752,00 

EUR.  

Partnerji Pomurski tehnološki park, E

-zavod Ptuj in Evropski center za 

obnovljive vire iz Güssinga smo v 

sklopu projekta tako svoje moči med 

drugim usmerili tudi v identifikacijo 

inovativnih, konkurenčnih, energet-

sko učinkovitih ter okolju prijaznih 

poslovnih idej, ki vodijo v realizacijo 

inovativnih pametnih naložb, razvoj-

nih projektov in poslovnih priložnosti. 

V okviru projekta so tako bile podprte 

tri ideje, katerim nosilcem idej se je v 

sklopu projekta nudila pomoč v obli-

ki:  

 svetovanj, znanj, izkušenj men-

torjev in ostalih podpornih stori-

tev, 

 ekspertiz in izkušenj zunanjih 

strokovnjakov, 

 poslovnega povezovanja in pri-

dobitve ključnih informacij za 

sklepanje novih, tudi čezmejnih, 

poslov.  

Partnerji smo prepričani, da bodo 

nosilci idej zaradi pomoči, ki so je bili 

deležni v sklopu izvajanja aktivnosti 

projekta Recovery, lažje in hitreje 

prišli do realizacije svojih zamisli. 

Učni center  

Ena ključnih aktivnosti projekta 

Recovery pa je bila vzpostavitev uč-

nega centra v prostorih Medpodjetni-

škega izobraževalnega centra na 

Ptuju. 

Tako je 10. februarja 2014 bil odprt 

Učni center za inštalaterje sodobnih 

OVE tehnologij. Center je opremljen 

z najsodobnejšo opremo, ki je bila 

nabavljena v okviru projekta Reco-

very. 

Program izobraževanja, ki je bil raz-

vit v sodelovanju s partnerjem EEE 

Güssing ter MIC Ptuj, in bo skrbel za 

izboljšanje ravni znanja in usposob-

ljenosti s področja montaže tehnolo-

gij OVE, obsega 10 tem: 

1. Biomasa – energetski sistemi,  

2. Ekološki marketing,  

3. Koordinacija na gradbišču,   

4. Osnove tehnike ogrevanja,  

5. Solarna energija, 

6. Solarna termija,  

7. Toplotne črpalke  

8. Toplotno ravnovesje,  

9. Termodinamika,  

10. Varno delo z elektriko.  

11.  

Program usposabljanj je namenjen 

inštalaterjem strojnih in elektroinšta-

lacij, dijakom in študentom tehničnih 

področij, iskalcem zaposlitev in pod-

jetjem, ki skozi program lahko prido-

bijo ali nadgradijo specifična znanja s 

področja zakonitosti delovanja in 

montaže tehnologij OVE ter s tem 

tudi dodatna praktična znanja. 

Ker so rdeča nit projekta Recovery 

pozitivni učinki na okolje (varčevanje 

z energijo, zmanjšanje emisij CO2, 

povečanje uporabe obnovljivih virov 

energije, učinkovita raba energije) in 

zaradi dejstva, da čezmejno območje 

izkazuje velik energetski potencial, je 

delovanje centra osredotočeno na 

okoljske tehnologije, katere, gledano 

v bodočnost, zagotavljajo izboljšano 

kakovost življenja prebivalcev na tem 

področju. 

Z zagotovitvijo infrastrukturnih pogo-

jev delovanja je center usmerjen v 

konkreten segment okoljske in ener-

getske izrabe obstoječih potencialov, 

s ciljem čim večjega izkoriščanja si-

nergijskih učinkov vezanih na nova 

delovna mesta, okrevanje gospodar-

stva in globalizacijo čezmejnega ob-

močja. 

Izvajalci projekta tako trdimo, da pro-

jekt ima pozitivne učinke na okoljsko 

politiko in politiko zaposlovanja ter 

prispeva k boljšemu izkoriščanju ob-

stoječih potencialov, ki jih projektno 



območje ima (geotermalna, solarna energija). Več infor-

macij o projektnih aktivnostih je dosegljivih na internetni 

strani projekta www.recovery-projekt.eu ali pri projektnih 

partnerjih.  

Vodilni partner:  

Pomurski tehnološki park 

Plese 9a, SI - 9000 Murska Sobota 

Kontaktna oseba: mag. Marko Močnik 

T: +386 (0)2 530 82 00 

E: markom@p-tech.si 

 

 

 

Partnerja:  

 

E-zavod, Ptuj 

Čučkova 5,  

2250 Ptuj 

Kontaktna oseba: Matjaž Gerl 

T: +386 (0)2 749 32 26 

E: matjaz@ezavod.si  

 

European Center for Renewable Energy 

Europastrasse 1, A - 7540 Güssing 

Kontaktna oseba: Joachim Hacker 

T: +43 3322 9010 85 00 

E: j.hacker@eee-info.net 

PROJEKT GOAL 

Dragocena spoznanja za čez-

mejni odziv/intervencije ob ne-

srečah 

Namen evropskega projekta 

»GOAL« je nadalje razviti in utrditi 

čezmejno sodelovanje interventnih 

sil in uradov na avstrijskem Koro-

škem, avstrijskem Štajerskem in Slo-

veniji. Gre za usklajevanje posame-

znih ukrepov za obvladovanje ne-

sreč, načrtovanje skupnih intervent-

nih načrtov in za medsebojno izme-

njavo izkušenj in znanj. 

Od oktobra 2011 sodelujejo projektni 

partnerji pod geslom »Pomoč brez 

meja« pri razvoju skupnih modelov 

za ukrepanje v primeru nesreč, pri 

čemer so v ospredju zlasti področja 

poplav, gozdnih požarov, nevarne 

snovi in varnost v predorih. Nadaljnja 

ključna področja so komunikacija v 

primeru nesreč, združljivost inter-

ventne opreme, razvoj skupnih izo-

braževalnih vsebin in usklajevanje pri 

delu poveljstva.  

Za primerno uskladitev posameznih 

interventnih postopkov in za oprede-

litev novih so bile izvedene tri čez-

mejne interventne vaje velikega ob-

sega. Po dvodnevni vaji gozdnega 

požara v letu 2012 na obmejnem 

območju 

avstrijske 

Štajerske 

(Soboth) in 

vaji v predo-

ru leta 2013 

v predoru 

Ljubelj, je v 

začetku ma-

ja 2014 sle-

dil zaključek 

z mednaro-

dno inter-

ventno vajo v primeru nesreče na 

avstrijskem Koroškem. 



Skupaj je 9. in 10. maja 2014 okoli 

1.000 sil civilne zaščite z avstrijske 

Koroške, avstrijske Štajerske, Slove-

nije in Furlanije-Julijske krajine sode-

lovalo v širšem območju Bistrice v 

Rožu. Preizkušene so bile konkretne 

možnosti čezmejne intervencije v 

primeru gozdnega požara, poplav, 

nesreč z nevarnimi snovmi, brodolo-

ma in strmoglavljena letala. Pri tem 

so bile uporabljene izkušnje predho-

dnih vaj in evalvacij. Postopki so bili 

pozitivno izvedeni in bodo tudi še 

nadalje razviti za prihodnje sodelova-

nje pri obvladovanju nesreč.  

Rezultati projekta uspešno 

uporabljeni v dejanskih prime-

rih 

Pomembnost skupnih prizadevanj za 

nadaljnji razvoj čezmejnega obvlado-

vanja nesreč se je izkazala ob ne-

davnih uničujočih gozdnih požarih v 

severni Italiji v preteklem poletju in 

ob pojavu žledu v pretekli zimi v Slo-

veniji. V obeh primerih so se izkušnje 

iz projekta GOAL uspešno uporabili 

za dejansko čezmejno ukrepanje in 

nudenje pomoči.  

Deželni glavar Dr. Peter Kaiser je 

zato v okviru interventne vaje na ob-

močju Bistrice v Rožu zagovarjal 

nadaljnjo širitev sodelovanja med 

uradi in interventnimi silami na ob-

močju Alpe-Jadran. To je še toliko 

večjega pomena, ker so povodi ne-

sreč vedno bolj kompleksne in ob-

sežne narave. Deželni glavar Dr. 

Peter Kaiser se je zavzemal tudi za 

nadaljevanje čezmejnega varnostne-

ga sodelovanja po izteku projekta 

»GOAL«.  Ustrezne priprave in kon-

kretne analize za prihodnje izzive za 

civilno zaščito so bile predstavljene 

že v okviru trilateralne delavnice.  

Vodilni partner projekta »GOAL«, ki 

se še izvaja do novembra 2014, je 

Amt der Kärntner Landesregierung. 

Le-ta je pri izvedbi projekta vključil 

izkušnje Landesfeuerwehrverband 

Kärnten. Nadaljni projektni partnerji 

so Kärntner Zivilschutzverband, Lan-

desfeuerwehrverband Steiermark, 

Gasilsko reševalna služba Kranj in 

Uprava Republike Slovenije za zašči-

to in reševanje pod okriljem Ministr-

stva RS za obrambo. 



PROJEKT KUTSCHENIZA 

Predlagani ukrepi za reševanje 

problemov kakovosti na mejni 

reki Kučnica in ukrepi za izbolj-

šanje ekološkega stanja rečnih 

voda in območij ob rekah  

Splošni cilj operacije – skupna izde-

lava kataloga ukrepov za reševanje 

problemov kakovosti na Kučnici – je 

bil dosežen s pomočjo intenzivnega 

sodelovanja.  

Kučnica je mejni potok. Iz tega razlo-

ga je le skupaj mogoče obravnavati 

rešitve za obstoječe težave, ki se 

pojavljajo na območju tega potoka. 

Za rešitev težav v povezavi s poto-

kom je potreben usklajen input z 

obeh strani meje. Šele na ta način je 

mogoče oceniti vpliv na potok in za-

ledno območje ter pripraviti rešitve 

za trajno izboljšanje stanja. Na pod-

lagi intenzivne analize problematike, 

ki je vključevala celovite podatkovne 

nize, je bilo mogoče razpravljati o 

različnih ukrepih za ekološko izbolj-

šanje vodnega telesa, zbrati želje iz 

regije in s strani stroke, koristiti siner-

gije oz. optimirati paket ukrepov. V 

ospredju je vzpostavitev „dobrega 

stanja“ Kučnice, pri čemer se upošte-

va tudi izvedljivost teh skupnih ukre-

pov.  

Predlagani paket ukrepov vključuje 

naslednje ključne točke:  

 izdelava manjkajočih temeljev za 

tematiko (model s scenarijem),  

 zmanjšanje lebdečih delcev in 

sedimentacij iz dovodnih jarkov,  

 izboljšanje strukture vodotoka, 

 povečanje zavesti o problematiki 

(zasnova in izvajanje interdisci-

plinarne platforme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. aprila je v Bad Radkersburgu v 

Avstriji potekal Final Meeting čezmej-

nega projekta KUTSCHENIZA. Na 

njem so bili predstavljeni rezultati in 

dosežena njihova sprejemljivost s 

strani političnih odločevalcev oz. 

avstrijsko-slovenske komisije za Mu-

ro.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta težišča prihodnjega sodelovanja 

pri izvedbi evropskih projektov so bili 

predstavnikom Avstrije in Slovenije 

predloženi v obliki memoranduma. 

Sledil jer slavnostni podpis le-tega. 

Tako je projekt poskrbel za izboljša-

nje čezmejnega sodelovanja tudi v 

prihodnje.  

 

 

 



OBVESTILA 
Vprašalnik o čezmejnem sodelovanju med Slo-

venijo in Avstrijo v programskem obdobju 2007

-2013  

V okviru Operativnega programa čezmejnega sodelova-

nja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 

2007-2013 je Organ upravljanja/Skupni tehnični sekreta-

riat v drugi polovici leta 2013 objavil vprašalnik o čez-

mejnem sodelovanju med Slovenijo in Avstrijo.  

Anonimni vprašalnik, ki je bil sestavljen iz 69 vprašanj, je 

izpolnilo 179 oseb. Vprašanja so bila razdeljena na tri 

sklope: splošna vprašanja, vprašanja o informiranju in 

obveščanju javnosti ter vprašanja o novem program-

skem obdobju 2014-2020.  

Odgovori anketirancev so pripomogli oceniti dosedanje 

delo in dosežke na področju čezmejnega sodelovanja 

ter bodo hkrati prispevali h kakovostnejši pripravi nove-

ga programskega obdobja 2014-2020. 

Analiza vprašalnika po posameznih sklopih in vprašanjih 

vam je na voljo v angleškem jeziku na spletni strani pro-

grama pod povezavo: http://www.si-at.eu/images/

uploads/Analysis%20of%20the%20survey.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obisk predstavnikov Inštituta za raziskovanje 

fiskalne politike iz Tajske   

V Mariboru je Organ upravljanja/Skupni tehnični sekreta-

riat Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-

2013 12. 6. 2014 v okviru Službe Vlade RS za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko, Sektorja za upravljanje 

čezmejnih programov, sprejel predstavnike Inštituta za 

raziskovanje fiskalne politike (Fiscal Policy Research 

Institute) delujoč pod okriljem Ministrstva za finance Kra-

ljevine Tajske, ki so se mudili na obisku v Republiki Slo-

veniji in Republiki Avstriji v zvezi z raziskovalnim projek-

tom »Strategije za razvoj industrij prihodnosti: nove vizi-

je grozdenja v ASEAN gospodarski skupnosti«. Z obi-

skom ustreznih javnih, akademskih in zasebnih ustanov, 

je bil njihov cilj izmenjava informacij in idej na področju 

razvoja industrij prihodnosti v obliki mednacionalnih 

grozdov ter ustreznih političnih smernic. V okviru obiska 

je bilo predstavnikom Tajske predstavljeno sodelovanje 

med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v okviru 

programa ter nekaj primerov projektov z njihovega inte-

resnega področja.  

 



Delavnica za upravičence na temo informacijski 

sistem ISARR in poročanje  

Organ upravljanja/Skupni tehnični sekretariat Operativ-

nega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013 sta 18. 

junija 2014 v prostorih Hotela Betnava v Mariboru 

organizirala delavnico za upravičence na temo informa-

cijski sistem ISARR in poročanje, ki je bila namenjena 

slovenskim in avstrijskim vodilnim in projektnim partner-

jem operacij, za katere so bile podpisane pogodbe o 

sofinanciranju z ESRR sredstvi v okviru Javnega poziva 

za predložitev projektnih idej Operativnega programa 

Slovenija-Avstrija 2007-2013.  

 

 

Kontrole Organa upravljanja/Skupnega tehnič-

nega sekretariata OP SI-AT 2007-2013 na terenu  

V letošnjem letu je Organ upravljanja/Skupni tehnični 

sekretariat OP SI-AT 2007-2013 izvedel šest kontrol na 

terenu, in sicer pri naslednjih operacijah:  

 SCIS (28. januarja 2014),  

 UL4C (18. februarja 2014),  

 AIN-DJN (20. februarja 2014) 

 EXP-ERT 2020 (23. aprila 2014),  

 ALPA (3. junija 2014) in  

 Amc Promo BID (11. junija 2014).   

 



Nov predstavnik Evropske   

komisije v okviru programa   

OP SI-AT 2007-2013  

Na Evropski komisiji je maja letošnje-

ga leta prišlo do sprememb pri pred-

stavnikih Evropske komisije za neka-

tere programe čezmejnega sodelo-

vanja v okviru Generalnega direkto-

rata za regionalno in mestno politiko 

(DG REGIO). Dosedanji predstavnik 

Evropske komisije za program OP SI

-AT 2007-2013, Guus Muijzers, je 

predal svojo vlogo in naloge v zvezi s 

programom čezmejnega sodelovanja 

med Slovenijo in Avstrijo novemu 

predstavniku Evropske komisije 

Alexandru Ferstlu.  

Organ upravljanja in Skupni tehnični 

sekretariat OP SI-AT in vsi program-

ski partnerji se zahvaljujejo Guusu 

Muijzersu za večletno spremljanje 

programa, za njegovo odzivnost in 

dajanje koristnih nasvetov ter hkrati 

pozdravljajo Alexandra Ferstla v 

okviru programa in upajo na uspešno 

sodelovanje tudi v prihodnje. 

Zaključene operacije v okviru 

OP SI-AT 2007-2013 

Operativni program Slovenija-Avstrija 

2007-2013 se počasi bliža svojemu 

koncu. Kljub temu, da so nekateri 

projekti ravnokar pričeli z izvajanjem 

aktivnosti so drugi že zaključili z izva-

janjem le-teh. Od skupaj 87 potrjenih 

projektov je s koncem junija 2014 že 

več kot 40 zaključenih. 19 od teh 

partnerstev pa je oddalo tudi že za-

ključno poročilo za celotno operacijo.  

Spremembe kontaktnih  

podatkov  

 S 1. marcem 2014 je bila na osnovi 

Odloka o ustanovitvi in nalogah Slu-

žbe Vlade Republike Slovenije za 

razvoj in evropsko kohezijsko politi-

ko, ki ga je Vlada Republike Sloveni-

je na seji dne 27. 2. 2014 izdala ter 

ga objavila v Uradnem listu Republi-

ke Slovenije (Ur. l. RS, št. 15/14), 

ustanovljena Služba Vlade Republike 

Slovenije za razvoj in evropsko kohe-

zijsko politiko (SVRK), ki jo vodi dr-

žavna sekretarka Andreja Kert.  

Nova vladna služba, ki je pristojna za 

delovni področji evropske kohezijske 

politike in razvoja, je sestavljena iz 

treh uradov: Urad za evropsko kohe-

zijsko politiko, Urad za evropsko teri-

torialno sodelovanje in finančne me-

hanizme ter Urad za tehnično pomoč 

in splošne zadeve. Več informacij o 

novi službi vam je na voljo na spletni 

strani SVRK (www.svrk.gov.si).  

 Z navedenim datumom je SVRK v 

okviru Urada za evropsko teritorialno 

sodelovanje in finančne mehanizme 

v vlogi organa upravljanja prevzela 

vodenje Operativnega programa čez-

mejnega sodelovanja med Slovenijo 

in Avstrijo v programskem obdobju 

2007-2013. Do sprememb je prišlo 

tudi pri regionalnih telesih v Sloveniji 

in Avstriji. Posodobljeni kontaktni 

podatki Organa upravljanja/

Skupnega tehničnega sekretariata 

ter ostalih programskih struktur so 

vam na voljo na spletni strani progra-

ma in tudi v nadaljevanju.  

 

ORGAN UPRAVLJANJA (OU) 

 

Služba Vlade RS za Razvoj in Evropsko 

Kohezijsko Politiko  

Sektor za upravljanje čezmejnih progra-

mov 

Trubarjeva 11, SI-2000 Maribor 

Vodja programa: Laura Lajh Rauter 

Tel: + 386 (0)1 400 3150 

 

SKUPNI TEHNIČNI SEKRETARIAT 

(STS) 

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko  

Sektor za upravljanje čezmejnih progra-

mov 

Trubarjeva 11, SI-2000 Maribor 

Tel: + 386 (0)1 400 3167 

e-pošta: jts-si-at.svlr@gov.si 
 

Vodja STS: Mojca Trafela 

tel: + 386 (0)1 400 3167 

 

Skrbnik ESRR-pogodb: Aleš Mir 

tel: + 386 (0)1 400 3156 

 

Skrbnica ESRR-pogodb: Bojana Ploj 

tel: + 386 (0)1 400 3161 

 

Skrbnik ESRR-pogodb: Tadej Novak 

tel: + 386 (0)1 400 3159 

 

Koordinatorka aktivnosti: Natalie Majce-

novič 

tel: + 386 (0)1 400 3153 

 

REGIONALNA TELESA V SLOVENIJI 

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko  

Sektor za evropsko teritorialno sodelova-

nje  

Trubarjeva 11, SI-2000 Maribor 

 

Kontaktna oseba: Mateja Vegič 

tel: + 386 (0)1 400 3169 
e-pošta: mateja.vegic@gov.si 
 

Alexander Ferstl 

Guus Muijzers 

mailto:jts-si-at.svlr@gov.si
mailto:mateja.vegic@gov.si


 

Kontaktna oseba: Ksenija Fak 

tel: + 386 (0)1 400 3145 
e-pošta: ksenija.fak@gov.si 

Kontaktna oseba: Vanja Jevremov 

tel: + 386 (0)1 400 3148 
e-pošta: vanja.jevremov@gov.si 

 

REGIONALNA TELESA V AVSTRIJI 

 

RMB - Regionalmanagement Burgen-
land GmbH 
Marktstraße 3, Technologiezentrum 
Eisenstadt,  
A-7000 Eisenstadt 
tel. +43 (0)26 82 704 2424 
e-pošta: harald.ladich@rmb.co.at  

Amt der Steiermärkischen Landesregi-

erung  

Abt. 7 Landes- und Gemeindeentwic-

klung 

Referat für Landesplanung und Gemein-

deentwicklung 

Trauttmansdorffgasse 2, A-8010 Graz 

Kontaktna oseba: Johann Klug 

tel. +43 (0)316 877 2170 

e-pošta: johann.klug@stmk.gv.at    

KWF Kärtner Wirtschaftsförde-

rungsfonds 

Völkermarkter Ring 21-23 , A-9020 Kla-

genfurt 

Kontaktna oseba: Diane Tiefenbacher 

tel. +43 (0)463 55 800 40 

e-pošta: tiefenbacher@kwf.at 

za prednostno nalogo 2 v sodelovanju z  

Amt der Kärntner Landesregierung,  

Abt. 3 - Kompetenzzentrum Lande-

sentwicklung und Gemeinden, Uabt. Orts

- und Regionalentwicklung 

Mießtalerstraße 1, A-9020 Klagenfurt am 

Wörthersee 

Kontaktna oseba: Christian Kropfitsch 

tel. + 43 50 536 13151 

e-pošta: christian.kropfitsch@ktn.gv.at 

NACIONALNI KONTROLORJI 

 

Slovenija: 

 

Služba Vlade Republike Slovenije za 

razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

Urad za evropsko teritorialno sodelova-

nje in finančne mehanizme 

Sektor za kontrolo - programi ETS, IPA in 

MFM 

Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana 

e-pošta: kontrola-at.svlr@gov.si  

Kontaktna oseba: Dušan Kotnik 

tel.: + 386 (0)1 400 3424 

Kontaktna oseba: Maja Martinšek 

tel.: + 386 (0)1 400 3423 

 

Avstrija:  

 

Regionalmanagement Burgenland 

GmbH, Marktstraße 3, A-7000 Eisenstadt  

Kontaktna oseba: Thomas Grass  

tel.: +43 (0) 2682 / 704 2444  

e-pošta: thomas.grass@rmb.co.at    

Amt der Steiermärkischen Landesregi-

erung 

Abteilung 7 Landes- und Gemeinde-

entwicklung 

Trauttmansdorffgasse 2, A-8010 Graz 

Kontaktna oseba: Margit Feiertag-

Tantscher 

tel.: +43(0)316 / 877-4837 

e-pošta: margit.feiertag-
tantscher@stmk.gv.at  

In Kooperation mit der  

Fachabteilung 4B Landesbuchhaltung 

Referat 2, Prüfstelle Burggasse 11-13, A-

8010 Graz 

tel.: +43(0)316 / 877-3243 

e-pošta: christa.bradler@stmk.gv.at  

Amt der Kärntner Landesregierung 

Abt. 3 - Kompetenzzentrum Lande-

sentwicklung und Gemeinden, Uabt. 

Fondsmanagement 

Sachgebiet Förderabwicklung im 

Rahmen der Orts- und Regionalentwic-

klung 

Mießtalerstraße 1, A-9021 Klagenfurt am 

Wörthersee 

Kontaktna oseba: Werner Piendl  

tel.: +43 (0)50 536 57305 

e-pošta: werner.piendl@ktn.gv.at  

Kärntner Wirtschaftsförderungs 

Fonds 

Völkermarkter Ring 21-23, A-9020 Kla-

genfurt am Wörthersee 

Kontaktna oseba: Heimo Juritsch 

tel: +43-463 55 800 26 

e-pošta: hjuritsch@kwf.at  

Bundesministerium für Arbeit, Sozia-

les und Konsumentenschutz 

Abteilung VI/6b Bilaterale Zusammenar-

beit in der Arbeitsmarktpolitik  

Stubenring 1, A- 1010 Wien 

Kontaktna oseba: Mag. Josef Horvath 

tel.: +43 1 711 00 6500 

e-pošta: jo-
sef.horvath@sozialministerium.at  

Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Was-

serwirtschaft 

Prüfstelle 

Stubenring 1, A- 1012 Wien 

Kontaktna oseba: Christian Schevaracz 

tel. +43 1 71100 2341 

e-pošta: christi-
an.schevaracz@lebensministerium.at  

Kontaktna oseba: Sabine Reichebner 

tel. +43 1 71100 6609 

e-pošta: sabi-
ne.reichebner@lebensministerium.at  

 

ORGAN ZA POTRJEVANJE (OP) 

 

Javni sklad RS za regionalni razvoj in 

razvoj podeželja 

Škrabčev trg 9a, SI-1310 Ribnica 

tel. + 386 (0)1 836 19 53 

e-pošta: info@regionalnisklad.si  

 

REVIZIJSKI ORGAN (RO) 

 

Ministrstvo za finance, 

Urad RS za nadzor proračuna 

Fajfarjeva 33, SI-1000 Ljubljana 

tel. + 386 (0)1 369 69 00 

mailto:ksenija.fak@gov.si
mailto:vanja.jevremov@gov.si
mailto:harald.ladich@rmb.co.at
mailto:johann.klug@stmk.gv.at
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mailto:christian.kropfitsch@ktn.gv.at
mailto:thomas.grass@rmb.co.at
mailto:margit.feiertag-tantscher@stmk.gv.at
mailto:margit.feiertag-tantscher@stmk.gv.at
mailto:christa.bradler@stmk.gv.at
mailto:werner.piendl@ktn.gv.at
mailto:hjuritsch@kwf.at
mailto:josef.horvath@sozialministerium.at
mailto:josef.horvath@sozialministerium.at
mailto:christian.schevaracz@lebensministerium.at
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NAJAVE 
Dan evropskega sodelovanja 2014 

Kot že v preteklih dveh letih, se bo Operativni program 

čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013 

tudi v tem letu pridružil dogodkom v okviru Dneva evrop-

skega sodelovanja (European Cooperation Day – EC 

DAY).  

V tednu od 15. do 21. septembra 2014 bo program 

izkoristil priložnost za predstavitev javnosti in bo, kot že 

v letu poprej organiziral ogled projektov na terenu.  

Zainteresirani projekti so vabljeni, da svoje predloge za 

lokalne dogodke v okviru EC DAY 2014 posredujejo na 

e-naslov Skupnega tehničnega sekretariata.  

 

Zaključna konferenca operacije PEMURES 

V okviru operacije z akronimom PEMURES (Penetrating 

the Energy Market by Up to now Unused Renewable 

Energy Sources) bo 15. januarja 2015 v Ljutomeru 

(Slovenija) potekala zaključna konferenca projekta. Na 

njej bodo predstavljeni obsežni rezultati projekta, kot na 

primer čezmejni energetski koncept, študija o uporabi 

organskih odpadkov, čezmejna Bela knjiga o obnovljivih 

virih energije, uporaba geotermalnosti in biomase in štu-

dija kratkoročnih nasadov. Vsi dosedanji rezultati projek-

ta so že na voljo na www.pemures.com.  

 

Projekta Efficient Effective Smart in Smart 

Energy organizirata Pixathlon Alpe Adria v 

okviru Dneva evropskega sodelovanja 2014 

Datum pričetka dogodka: 13. 9. 2014 

Datum zaključka dogodka:  25.9.2014 

Spletna stran dogodka: http://pixathlon.in/alpsadria/    

Spletni strani programov: www.si-at.eu in 

www.interreg.net   

Države: Avstrija, Italija, Slovenija 

Naslov: Lakeside B01, A-9020 Klagenfurt 

Kontaktna oseba: Martin Krch 

Jeziki: nemščina, italijanščina, slovenščina, angleščina 

Ciljne skupine dogodka: javnost, mediji 

Kraj dogodka: mesta Celovec, Ljubljana, Villach, Trst 

Opis: 

V okviru čezmejnega fotografskega natečaja so udele-

ženci vabljeni, da s pomočjo fotografij prikazujejo tuje 

(neznano) mesto na drugi strani meje. Fotografija se bo 

uporabljala kot skupni jezik za povezovanje treh različ-

nih kultur. 

 Čezmejni  fotografski natečaj, ki bo povezoval mesti 

Beljak (Avstrija) in Trst (Italija) bo potekal 13. septem-

bra, medtem ko bosta mesti Celovec (Avstrija) in  

Ljubljani (Slovenija) povezani 14. septembra.  

Oba dneva se bodo udeleženci iz obeh partnerskih dr-

žav srečali na skupnem zajtrku v obmejnem območju. 

Nato se bodo udeleženci odpeljali v tuje mesto, kjer se 

bodo spopadali z izzivom, da v šestih urah naredijo po-

snetke šestih tematskih področij. V teh šestih urah bodo 

udeleženci imeli priložnost spoznati novo mesto na in-

tenziven in precej nenavaden način.  

25. septembra se bodo pričele enotedenske razstave 

s podelitvijo nagrad v čast medkulturnega fotografskega 

dela v vsakem mestu. To bo predstavilo možnost edin-

stvenega vpogled v perspektivo, ki jo imajo sosednja 

mesta na območju Alpe Jadran drug od drugega. 

 Dogodek bo organiziran v okviru projektov “Efficient 

Effective Smart” (Slovenia-Austria) in "Smart Ener-

gy" (Italija, Avstrija) in bo pripomo-

gel k prenosu projektnih tem kot so 

energetske tehnologije, izobraže-

vanje, podjetništvo in čezmejno 

sodelovanje v nov medij.  

Vsi, ki razpolagajo s kamero in radi 

fotografirajo, so vabljeni k sodelovanju v dogodku – pro-

simo, za registracijo tukaj (http://pixathlon.in/alpsadria/). 



Fotografski natečaj „Europe in My Region“   

Že tretjič je Evropska komisija (DG REGIO) objavila foto natečaj „Europe in My Region“ s ciljem izpostaviti uspe-

šne, v okviru Evropske unije sofinancirane projekte in raziskati, kakšen pomen imajo le-ti za lokalne skupnosti. Če 

želite sodelovati, je vse kar morate storiti, da naložite fotografijo projekta, na kateri je oglasna deska, razlagalna 

tabla ali pa plakat z zastavico EU, tako da je vidno, da je projekt prejel finančna sredstva EU. Potem delite svoje 

fotografije in osvojite fotografsko opremo v vrednosti 1.000 EUR in potovanje za dve osebi oktobra 2014 v Bruselj.  

Rok za oddajo fotografij je 25. avgust 2014. Za več informacij o fotografskem natečaju obiščite Facebook stran 

Evropske komisije (https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573). 

 


