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OPERATIVNI PROGRAM SLOVENIJA - MADŽARSKA 2007-2013 
 
Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007-2013 je 
namenjen trajnostnemu razvoju na področju Evropskega teritorialnega sodelovanja med 
Republiko Slovenijo in republiko Madžarsko. Izvaja se na območju Slovenije v regijah 
Pomurje in Podravje (20%), na področju Republike Madžarske pa v županiji Vas in Zala. 
Več informacij o programu si lahko preberete na spletni strani http://www.si-hu.eu. 
 

V okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska se bodo odvijale naslednje 
aktivnosti: 
OPERACIJA - !NAPREJ-!ELŐRE  
KAJ - Dan odprtih vrat (Možgani naš zaklad) 
Na ogled bodo izdelki, ki so jih izdelali uporabniki v programu zaposlovanja in projektne 
dejavnost. Imeli  boste priložnost videti tipičen delovni dan v centru.  
KJE - Dnevni rehabilitacijski center NAPREJ Murska Sobota, Obrtna ulica 34, 9000 
Murska Sobota 
KDAJ - 21.9.2012 
VEČ INFO NA :  http://elore.center-naprej.si/ 

 

OPERACIJA - 5 POSTAKOCSI 
KAJ - Aktivni turistični dan s konferenco ter otvoritev centra za razvoj turističnih 
izdelkov. 
KJE - Kossuth utca 48, 8756 Nagyrécse,  
KDAJ – 18.9.2012 od 9.30-12.00 h 
VEČ INFO NA : http://www.moravske-
toplice.com/datoteke_vsebina/Predstavitev_projekta_in_aktivnosti_partnerjev.pdf 

 



OPERACIJA - AC2 
KAJ- Dnevi odprtih vrat promocijsko-informacijskih centrov bodo namenjeni seznanitvi 
širše javnosti z rokodelskimi vsebinami, predstavitvi rokodelskih poklicev, izdelkov ter 
zbirke promocijskega gradiva s področja rokodelstva, seznanitvi obiskovalcev z drugimi 
aktivnostmi projektnih partnerjev. 
KJE - Zavod Marianum Veržej - Center DUO Veržej, Puščenjakova ulica 1, 9241 Veržej 
        - Pomelaj-zadruga za razvoj podeželja, Mala Polana 103, 9225 Velika Polana 
KDAJ - 17.9-21.9.2012 
VEČ INFO NA : http://www.rokodelska-akademija.si 
 
 
OPERACIJA - HEALTHY YOUTH 
KAJ - Zajtrk za dober dan 
Dijaki bodo pripravili jedi za zajtrk: fižolov namaz s šunko in kislim zeljem, namaz iz 
ajdove kaše s kalčki, avokadov namaz s sirom,  čičerikin namaz, müsli iz ovsenih 
kosmičev, jabolčno pito, sok iz rdeče pese. Izbrane jedi in recepture bodo na voljo 
obiskovalcem. 
KJE - Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, Dijaški dom, Prisojna cesta 4,  
9252 Radenci 
KDAJ - 21.9.2012, od 10.00 do 12.00 
VEČ INFO NA : http://www.s-
ssgtr.ms.edus.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=36&id_informacija=569 
 
 
OPERACIJA - KRAJINA V HARMONIJI 
KAJ – Študijski obisk; obisk kmetov, ogled informacijskih tabel izdelanih v okviru 
projekta in male sirarne  Ratkovcih 
KJE – Siskaszer 26/A, 9941 Őriszentpéter, Madžarska 
KDAJ - 21. 09. 2012 
VEČ INFO NA : http://www.landscapeinharmony.eu 
 
 
OPERACIJA - KRAJINA V HARMONIJI 
KAJ – Konferenca; predstavitev rezultatov kartiranja habitatnih tipov, inventarizacije 
dnevnih metuljev, strategije trajnostne rabe kulturne krajine, publikacije in 
dokumentarni film izdelan v okviru projekta. 
KJE – Siskaszer 26/A, 9941 Őriszentpéter, Madžarska 
KDAJ - 22. 09. 2012 
VEČ INFO NA : http://www.landscapeinharmony.eu 
 
 
OPERACIJA - ORAL HISTORY 
KAJ - Predstavitev projekta "Z roko v roki s te in one strani madžarsko-slovenske 
meje".Predstavitev madžarsko-slovenske obmejne regije , ki je osnova projekta ter 
predstavitev skupne zgodovine. Predstavitev končanih delovnih sklopov v okviru 



projekta, rezultatov in končnih materialov (spletna stran, publikacije, digitalizacija 
zgodovinske zapuščine). 
KJE – Mestna knjižnica Lenti, Templom tér 5, Lenti, 
KDAJ - 19. 09. 2012 ob 15h 
VEČ INFO NA : http://www.oralhistory.si 

 

OPERACIJA - SENSE OF PLACE 
KAJ - Predstavitev novega muzejskega pedagoškega programa. 
Nova učila, nastala v projektu Doživetje prostora, bodo predstavljena prijavljenim 
šolskim skupinam. Udeleženci bodo lahko spoznali nov delovni zvezek, poučno in obenem 
zabavno igro Spomin na drugačen način ter preizkusili vsebine na interaktivnem nosilcu.  
KJE – Pomurski muzej Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota 
KDAJ - 17.9-20.9.2012  Za šolske skupine bo predstavitev potekala v dopoldanskih urah 
(prijave sprejemamo na tamara.andrejek@guest.arnes.si), za družine in posameznike pa v 
popoldanskem terminu, med 15. in 17. uro (prijave niso potrebne). 
VEČ INFO NA : http://www.pok-muzej-ms.si 
 
 
OPERACIJA - REŠUJMO SKUPAJ 
KAJ – Dan odprtih vrat,na katerem bo prikazana oprema in tehnika s katero gasilstvo 
razpolaga. Ob izvajanju predstavitev bo obiskovalcem predstavljen tudi potek izvajanja 
projekta Rešujmo skupaj«, ki poleg čezmejnega sodelovanja pomeni velik prispevek k 
zagotavljanju boljših pogojev za varovanje ljudi in njihovega premoženja. 
KJE – Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota, Cankarjeva ul. 75, 9000 Murska 
Sobota 
KDAJ - 21.9.2012 
VEČ INFO NA : http://www.murska-sobota.si/re%C5%A1ujmo-skupaj 
 
 
OPERACIJA - 3 PARKI-3PARK 
KAJ – Sprehod po Soboški zeleni pouti ter učni poti po mestnem parku in predstavitev 
brošure Vodnik po soboškem parku pod vodstvom dr. Aleksandra Šiftarja. 
KJE – vhod v mestni park, Kardoševa ulica, 9000 Murska Sobota 
KDAJ – 22.9.2012 od 9-10.30 h 
VEČ INFO NA: http://www.murska-sobota.si/3parki-3park 
 
 
OPERACIJA - SOSED K SOSEDU 
KAJ – Voden ogled rezultatov projekta Sosed k sosedu po Porabju. Predstavitev 
kulturne dediščine slovenskega Porabja, ki je postala s pomočjo projekta še bogatejša. 



KJE – Porabje; prijave za ogled na tel. št. 00 39 30971 4948 ali na  
e-mail:szlovenvidek@t-email.hu do 19.9.2012 
KDAJ – 21.9.2012 
VEČ INFO NA : http://www.szlovenvidek.hu 
 
 
OPERACIJA - UPKAČ 
KAJ - v okviru projekta se bo izvajala otroška delavnica na temo Kako skrbeti za 
visokodebelna drevesa. Delavnica bo potekala v organizaciji Razvojne agencije Slovenska 
krajina, pod strokovnim vodenjem sodelavcev kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. V 
okviru delavnice bodo sadili drevesa, pobirali jabolka ter jih pripravili za predelavo. V 
okviru delavnice bo tudi degustacija. 
KJE - OŠ Jožefa Košiča ,Cerkvena pot 10, Gornji Senik, Madžarska 
KDAJ - 21.9.2012 od 11 h naprej 
VEČ INFO NA : http://www.szlovenvidek.hu 
 

 

 

 

 
OPERATIVNI PROGRAM SLOVENIJA-AVSTRIJA

Operativni program čezmejnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko 
Avstrijo v programskem obdobju 2007-2013 (OP SI-AT) je izraz uspešnega čezmejnega 
sodelovanja partnerskih držav, temelj katerega je bil položen že leta 1995. OP SI-AT se 
izvaja na območju Republike Slovenije v regijah Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravje, 
Pomurje in Osrednjeslovenski regiji, na področju Republike Avstrije pa na Koroškem
(Kärnten), Štajerskem (Steiermark) in Gradiščanskem (Burgenland). 
Več informacij o programu si lahko preberete na spletni strani www.si-at.eu.  
 
V okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija se bodo odvijale naslednje 
aktivnosti: 
OPERACIJA - DUO KUNSTHANDWERK 
KAJ - Dnevi odprtih vrat mrežnih informacijskih centrov za domačo in umetnostno obrt  
KJE IN KDAJ  
 - Center DUO Škofja Loka, Mestni trg 34, Škofja Loka. Od 17.9. do 21.9.2012 od 9. do 
18. ure. 



 - Rokodelski center Koroške, Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec. Od 17.9. do 20.9.2012 od 
9. do 15. ure. 
- Vodena delavnica tkanja in kamnoseštva ter prikazi rokodelstva. Center DUO Rogatec, 
Muzej na prostem Rogatec, Ptujska cesta 23, Rogatec. Dne 20.9. 2012 od 15. do 18. ure. 
- Razstava nakita »Omreženi kamni / Umgarnte Steine« Meline Reichmann. Paviljon k & 
k, Šentjanž v Rožu/St. Johann i. R. 33, Struga/Strau, Avstrija. Na ogled do 31. 10. 2012. 
Odprto ob torkih, četrtkih in sobotah med 18. in 20. uro ter ob sredah in petkih med 9. 
in 12. uro.   
- V mestnem jedru Slovenj Gradca predstavitev projekta DUO Kunsthandwerk na 
etnološki prireditvi ob občinskem prazniku Mestne občine Slovenj Gradec – predstavitev 
rokodelstva Koroške in avstrijske Koroške, Škofjeloškega območja ter Obsotelja in 
Kozjanskega. Dne 22.9 2012 od 10. do 15. ure.  
VEČ INFO NA : http://www.duo-kunsthandwerk.eu/home_sl 

 
OPERACIJA – PMINTER 
KAJ - Otvoritev pilotne okoljske cone  
KJE - Glavni trg v Mariboru 
KDAJ - 19. 9. 2012 ob 11. uri 
VEČ INFO NA : http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=7297 
 
 
OPERACIJA – CHANCE4CHANGE 
KAJ - 1. mednarodna konferenca Chance4Change na temo dobrega počutja z naslovom 
»Preprečevanje in premagovanje stresa pri posameznikih ter kakovost življenja/dobro 
počutje v urbanih okoljih« 
KJE - Hotel City, Ulica Kneza Koclja 22, 2000 Maribor 
KDAJ - 19. 9. 2012 od 9. do 16.30 ure  
(prijava udeležbe do 13.9.2012 na elektronski naslov info@irdo.si) 
VEČ INFO NA : www.chance4change.eu 
 
 
OPERACIJA – EXPAK AT.SI 
KAJ - Konferenca Avstrijsko-slovenske strokovne akademije: Sodelovanje zavodov za 
zaposlovanje s podjetji 
KJE - Hotel Sandwirth, Pernhartgasse 9, 9020 Klagenfurt/Celovec, Avstrija  
KDAJ - 20. 9. 2012 od 10. do 17. ure 
VEČ INFO NA : http://www.expak-at.si/expak/display/event/221 

 

 

OPERACIJA – AIN-DJN  
KAJ - Umetnostna razstava handicapiranih umetnikov »integrativ kreativ« 
KJE – Hotel Lichtenegger Reart v St. Stefan / Lavanttal, Avstrija 
KDAJ - Otvoritev umetnostne razstave bo 18.9.2012 ob 19. Uri. Razstava bo odprta do 



27.9.2012 ob delavnikih med 8. in 20. uro. Delavnica na kateri bodo lahko obiskovalci 
umetnike opazovali pri njihovem delu bo 19. 9.2012. 
VEČ INFO NA : e-pošta: h.lange@anders-ist-normal.eu ali tel. +43 664 517 85 73 
 
 
OPERACIJA – NH-WF  
KAJ – Predstavitev projekta NH-WF in otvoritev vremenskih postaj 
KJE – planinski dom na Zelenici nad Ljubeljem 
KDAJ  – 21.9.2012 ob 11. Uri 
VEČ INFO NA : www.natural-hazards.eu 
 
 
OPERACIJA – REACT  
KAJ – Obisk adrenalinskih parkov 
KDAJ – 27.9. – 29.9.2012 (po predhodnem dogovoru) 
VEČ INFO NA : helena.cvenkl@bsc-kranj.si 
 
 
OPERACIJA – SOBIO 

KAJ - Dan odprtih vrat 
KJE - Sozialer Biomassehof Raabtal, Industriestraße 14, 8321 St. Margarethen an der 
Raab, Avstrija 
KDAJ - 21. 9. 2012 od 9. do 16. ure 
VEC INFO NA : http://www.sobio.net/aktuelles/aktuelles-detailseite/article/tag-der-
offenen-tuer-des-sozialen-biomassehofs-raabtal.html 
 

 
 
 
 

 
 

OPERATIVNI PROGRAM SLOVENIJA-HRVAŠKA
 
Operativni program IPA čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013 (OP IPA 
SI-HR) je razvojni program, ki sta ga skupaj pripravili Slovenija in Hrvaška, da bi rešili 
skupne probleme in izkoristili skupne razvojne potenciale. Program se sofinancira v 
okviru Instrumenta predpristopne pomoči (IPA), ki je nov pravni in finančni instrument 
Evropske unije, ki se uporablja za države kandidatke in potencialne države kandidatke 
ter države članice, ki sodelujejo v čezmejnih programih s temi državami. Več informacij 
o programu si lahko preberete na spletni strani http://www.si-hr.eu. 



V okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška se bodo odvijale naslednje 
aktivnosti: 
OPERACIJA - WELLNESS 3 Plus 
KAJ - Dnevi odprtih vrat, informiranje javnosti o čezmejnih aktivnostih in priložnostih 
aktivnega sodelovanja v projektih sofinanciranih iz evropskih sredstev. 
KJE – Razvojna agencija Kozjansko, Ul. skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur 
KDAJ - 19.9.2012 
VEČ INFO NA :  http://www.ra-kozjansko.si/Projekti.html 
 
 
OPERACIJA - ROKIČ DROM 
KAJ - Organizacija in izvedba promocijskega medkulturnega dogodka (dneva odprtih 
vrat) v romskem naselju Kamenci pod sloganom: ROMSKO NASELJE KAMENCI: 
»SOROTIJME« Predstavljena bo različna romska glasba, romski plesi ter spominki 
narejeni iz lesa. 
KJE - Črenšovci, Romsko naselje Kamenci 
KDAJ - 21.9.2012 
VEČ INFO NA :  http://www.rokic-drom.si/ 
 
 
OPERACIJA - POT MEDIČARSTVA IN LECTARSTVA 
KAJ - Voden ogled po Sobi medičarstva in lectarstva, projekcija filma projekta in ogled 
predstavitvenega prostora projekta. 
KJE - Mestni muzej Krško, Valvazorjevo nabrežje 4, 8270 Krško 
KDAJ - 21.9.2012 
VEČ INFO NA : 
 http://www.rra-posavje.si/index.php?lg=0&mf=4&mc=236&pg=505 

http://www.mestnimuzejkrsko.si/ 
 
 
OPERACIJA-REVITAS 
KAJ 
Grad Buzet – predstavitev rezultatov projekta v na novo vzpostavljenem info centru  
Mestna Občina Koper in ZVKDS – projekcija kratkega filma, ki je nastal v okviru 
projekta v info centru v Smokvici 
Grad Poreč – degustacija v na novo vzpostavljenem info centu   
Grad Vodnjan – vožnja s kolesom po kolesarskih poteh vzpostavljenih v okviru projekta  
Općina Svetvinčenat –  srednjeveška prireditev s predstavitvijo čarovnice Mare v na 
novo vpostavljenem info centru znotraj trdnjave Morosini-Grimini  
Općina Svetvinčenat –  Razstava Ivana Obrovca v Kvadratni trdnjavi Kaštela Morosini-
Grimani v Svetvinčentu  
KJE in KDAJ 
Grad Buzet – info center v Buzetu, HR, 20.9.2012 
Mestna Občina Koper in ZVKDS – info center v Smokvici, 21.9.2012 
Grad Poreč – info center v Poreču, HR, 22.9.2012 



Grad Vodnjan – kolesarske poti na območju mesta Vodnjan, HR, 22.9.2012 
Općina Svetvinčenat – Kaštel Morosini-Grimani, Svetvinčenat, HR, srednjeveška 
prireditev 23.9.2012 ter razstava od 17.9.2012-21.9.2012 
VEČ INFO NA : http://www.koper.si 
 
 
OPERACIJA - EKOMUZEJ MURA 
KAJ - Dan odprtih vrat z ogledom mlina in stalne razstave v hiši na rečnem bregu ter 
prečkanje reke Mure z brodom 
KJE - Vstopna točka Beltinci – izstopna točka Ižakovci 
KDAJ - 21.9.2012 
VEČ INFO NA : 
http://www.beltinci.net/Predstavitev_projekta,752,0.html 
 
 
OPERACIJA - BERI 
KAJ - Dan odprtih vrat na katerem bo predstavljeno tiskano gradivo za jezikovne 
tečaje, izdelki z otroških delavnic ter promocijsko gradivo: katalogi, vabila, plakati, 
majice. Razstava v mestni knjižnici.  
KJE - Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić, Šestićeva 1, 47000 Karlovac 
KDAJ - 17.9.2012-18.9.2012 
VEČ INFO NA : http://www.projekt-beri.si/ 
 
 
OPERACIJA - OD VIJEGLAVKE DO SOKA 
KAJ - Promocija sodelovanja Javne ustanove nacionalni park »Risnjak« pri projektu. 
Predstavitev aktivnosti s pomočjo PPT predstavitve, predstavitev promocijskega 
materiala. 
KJE - NP RISNJAK, Ris Bijela Vodica 48. Crni Lug 
KDAJ - 17.9-23.9-2012 
VEČ INFO NA: 
http://www.kozjanski-park.si/projekti/od-vijeglavke-do-soka# 
 
 
OPERACIJA - BRODARJI IDEJ OB MURI  
KAJ - Praktične delavnice o tradicionalnih izdelkih in kuhanju. 
KJE - Pomelaj z.o.o.,Mala Polana 103, 9225 Velika Polana 
KDAJ - 21.9.2012 
VEČ INFO NA: 
http://www.pomelaj.si/index.php/projekti/aktualni-projekti/brodarji-idej-ob-muri 

http://www.disi-po-prekmurju.si/sl/ 
 
 
 



OPERACIJA  – SOCPOD  
KAJ - Dan odprtih vrat na eko-socialni kmetiji KORENIKA. Prikazani bodo rezultati 
programov usposabljanja, ki so bili izvedeni na kmetiji KORENIKA. 
KJE - Eko socialna kmetija korenika Šalovci 
KDAJ - 21.9.2012 
VEČ INFO NA: http://www.mozaik-drustvo.si/si 
 

OPERACIJA – INTERINO 
KAJ - Zaključni dogodek čezmejnega natečaja za izbor najboljšega poslovnega načrta 
na območju Slovenije in Hrvaške in razglasitev zmagovalca.  
KJE - Tehnološki park Varaždin, Zagrebačka 89, 42000 Varaždin, HR 
KDAJ - 2.10.2012, predviden pričetek ob 11h 
VEČ INFO NA : http://www.interino.org 

 

 

OPERACIJA – NEW MEDIA CROSS-BORDER 
KAJ- Umetniška intervencija bo izpostavila probleme ljudi, ki živijo na čezmejnem 
območju Slovenija - Hrvaška. Okoljski problemi, brezposelnost, politični problemi vezani 
na mejo in spremembe do katerih bo prišlo z vstopom Hrvaške v Evropsko Unijo so veliki 
izzivi lokalnih skupnosti, ki živijo v čezmejnem območju. 
KJE - Sveti Martin na Muri, HR 
KDAJ - 21. in 22.9.2012 
VEČ INFO NA:  
http://wiki.noborderculture.eu/doku.php/eu_weddinghttp://actnow.hr/ecd2012 

 

OPERACIJA – SOŽITJE 
KAJ - Zavod za gozdove Slovenije–obisk slovenskega dela učilnice v naravi 
-Javna ustanova Nacionalni park  »Risnjak«-predstavitev projekta in njegovih 
rezultatov, razstava vizualnih in literarnih del, ki so jih v okviru projekta izdelali 
slovenski in hrvaški učenci  
-Javna ustanova Priroda-Ogled hrvaškega dela Medvedove poti, s posebnimi didaktičnimi 
pripomočki in informativnimi tablami, pri Osnovni šoli Frana Krste Frankopana  
KJE in KDAJ - Zavod za gozdove Slovenije, OE Kočevje, Rožna ul. 39, 1330 Kočevje, 
19.9.2012 
Javna ustanova Nacionalni park  »Risnjak«, Ris Bijela Vodica 48. Crni Lug, 15.9.2012 
 Javna ustanova Priroda, Brod na Kolpi, HR, 21.9.2012 
VEČ INFO NA : http://ipa-sozitje.si/sl 
 

 

 



OPERACIJA – APRO  
KAJ - Vožnja z avtobusom in ogled Centra za sonaravno rekultiviranje Vremenščica, 
panoramska vožnja po Krasu, kraškem robu in Čičariji, vožnja preko meje na Hrvaško in 
obisk kmetije, na kateri redijo istrsko govedo. 
KJE - Divača, Hrpelje-Kozina, Koper, Lanišće, Buzet 
KDAJ – 20.9.2012 
VEČ INFO NA : http://apro.azrri.hr/ 


