
                              VABILO 

DAN EVROPSKEGA SODELOVANJA 2013 - OGLED PROJEKTOV  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v vlogi Organa upravljanja 

treh programov čezmejnega sodelovanja (OP SI-AT 2007-2013, OP SI-HU 2007-2013 

in OP IPA SI-HR 2007-2013), bo 19. septembra 2013 v okviru Dneva Evropskega 

sodelovanja 2013 organiziralo skupno prireditev za promocijo programov ter 

projektov, ki se v njihovem okviru izvajajo.  

Namen dogodka je predstavitev projektov in njihovih rezultatov na kraju samem. 

Skupaj s programskimi partnerji ter ostalimi sodelujočimi pri izvedbi 

programa/projektov in drugo zainteresirano javnostjo se bomo z avtobusi podali na 

pot po posameznih programskih območjih, kjer si bomo ogledali nekatere izmed 

izvajajočih se oz. izvedenih projektov (glej program dogodka).  Svečana otvoritev 

dogodka s pozdravnimi govori bo v Hotelu Arena v Mariboru, sledil bo ogled 

projektov po posameznih programskih območjih. Po zaključku ogledov se z avtobusi 

ponovno vrnemo v Maribor. 

VABLJENI 19. septembra 2013 ob 9. uri v Hotel Arena,  

Pot k mlinu 57, SI-2000 Maribor 

Ogledi projektov bodo organizirani ločeno po čezmejnih programih. Prosimo, da 

svojo udeležbo na izbran ogled projektov potrdite najkasneje do 11. septembra 2013 

na e-poštnem naslovu programa: 

- jts-si-at.svlr@gov.si (za program OP SI-AT 2007-2013) 

- jts-si-hu.svlr@gov.si (za program OP SI-HU 2007-2013) 

     -jts-si-hr.svlr@gov.si (za program OP IPA SI-HR 2007-2013)  

Število prostih mest na avtobusu je omejeno. Udeležba na dogodku je brezplačna. 

Vse, ki vas zanima ogled posameznega, v programu navedenega projekta in se ne 

želite udeležiti organizirane vožnje z avtobusom vabimo, da se nam pridružite na 

kraju izbranega projekta. Informacije o točnih lokacijah in času našega obiska 

projektov so navedene v priloženem programu. 

www. si-hu.eu, www.si-hr.eu, www.si-at.eu und www.ecday.eu 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM DOGAJANJA 

Program čezmejnega sodelovanja  
Slovenija-Avstrija 2007-2013 
Dan evropskega sodelovanja 2013  

 

8.30    registracija udeležencev 

9.00  - 10.00  sprejem udeležencev s pogostitvijo 

Uvodni pozdrav predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Vodja Organa upravljanja  
 
Kratka predstavitev Organov upravljanja/Skupnih tehničnih sekretariatov o 
rezultatih čezmejnega sodelovanja : 

- Operativni program Slovenija – Avstrija 2007-2013 
- Operativni program IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013 
- Operativni program Slovenija – Madžarska 2007-2013 

od 10.00  ogled projektov (vožnja z avtobusom OP SI-AT 2007-2013) 

10. 30 ogled in vožnja z brodom na Muri v občini Šentilj ter predstavitev projekta 
BROD NA MURI (Brod na Muri se nahaja na reki Muri, tik ob Ribiški koči (Vranji Vrh 
88). Do broda lahko pridete iz Šentilja v smeri proti Sladkemu Vrhu (cca. 0,5km 
pred Sladkim Vrhom) ali pa iz smeri Trate – Sladki vrh - Šentilj (cca. 0,5 km za 
Sladkim Vrhom)).           

 13.00  voden ogled socialnega biomasnega centra Raabtal v St. Margarethen an 
der Raab, Avstrija ter predstavitev projekta SOBIO (Industriestraße 14, 8321 Sankt 
Margarethen an der Raab, Avstrija) 

 
16.00  ogled infocentra Geopark Karavanke in turističnega rudnika v Mežici 
(Podzemje Pece, Glančnik 8, 2392 Mežica) ter predstavitev projekta GEOPARK 

 
20.30 predviden povratek v Maribor 

 
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 11. septembra 2013 na e-
poštnem naslovu: jts-si-at.svlr@gov.si  Število prostih mest na avtobusu je 
omejeno. Udeležba na dogodku je brezplačna. Za oglede projektov v lastni 
organizaciji prijava ni potrebna.  
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