
16. in 17. september 2014 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v vlogi  
Organa upravljanja Operativnega programa čezmejnega sodelovanja med 
Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2007-2013 (OP SI-AT 2007-
2013)  
 

            vabi 16. in 17. septembra 2014  
 
na ogled rezultatov projektov na terenu, ki bo organiziran v okviru Dneva 
Evropskega sodelovanja 2014. Skupaj se bomo podali na pot po                  
programskem območju, kjer si bomo ogledali rezultate nekaterih izmed   
izvajajočih se oz. že izvedenih projektov.  
 
Za udeležence je organiziran brezplačen avtobusni prevoz.  
 
Prijave zbiramo na elektronski naslov jts-si-at.svlr@gov.si do 10. 9. 2014. V 
prijavi prosim navedite vaše ime in priimek ter datum, za katerega se         
prijavljate. V kolikor se nam boste pridružili zgolj na kateri izmed lokacij,   
vas naprošamo, da nas zaradi organizacijskih razlogov o tem tudi obvestite.  
 
Avtobus bo vse prijavljene udeležence pobiral pred poslopjem Službe Vlade 
RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, in 
sicer:  
 16. 9. 2014 med 8.45 in 9.00 uro ter  
 17. 9. 2014 med 6.45 in 7.00 uro.  
 
Po zaključku ogledov se z avtobusom vrnemo v Maribor. Število prostih 
mest na avtobusu je omejeno, zato pohitite s prijavo. 
 
 

VABILO 
DAN EVROPSKEGA SODELOVANJA 2014  

OGLED PROJEKTOV  

Organ upravljanja/Skupni tehnični sekretariat  

OP SI-AT 2007-2013 

PREGLED DOGAJANJA: 
 
16. september 2014 
 
9.00  odhod iz Maribora  
10.00  projekt SKUPAJ  
 (Gornja Radgona) 
11.00  projekt City Cooperation  
 (Bad Radkersburg) 
15.00  projekt BorderArch    
                Steiermark (Novine pri                  
                Šentilju/Bubenberg bei   
                Spielfeld) 
17.00  projekt EXP-ERT 2020  
 (Maribor) 
 
17. september 2014  
 
7.00  odhod iz Maribora 
10.00  projekt Nature Experience  
 (Čajna/Nötsch im Gailtal) 
13.00  projekt CULTH:EX CAR-  
                GOR   
 (Podklošter/Arnoldstein) 
18.00  povratek v Maribor 
 



16.  september 2014 
9.00  odhod iz Maribora  

9.45  prihod v Gornjo Radgono - ogled rezultatov         
projekta SKUPAJ  

Na slovenski strani, kjer si bomo ogledali grobe orise investicije na 
obrežju reke Mure, ki je še v izvedbi, nas bo sprejel župan Občine 
Gornja Radgona, Anton Kampuš. Nato bomo šli na avstrijsko stran 
in si ogledali tri že zaključene lokacije v spremstvu župana Občine 
Bad Radkersburg, mag. Josef Sommer. 
 

11.00  Zehnerhaus Bad Radkersburg - predstavitev        
projekta City Cooperation in organizirano kosilo za udele-
žence. 

13.00 raziskovanje mesta s pomočjo mobilne aplikacije 
»City Audioguide«  
S pomočjo mobilne aplikacije, ki je bila razvita v okviru projekta, 
bomo raziskali mesto Bad Radkersburg. Udeleženci si naj          
predhodno namestijo mobilno aplikacijo in vsebine za mesto Bad 
Radkersburg s pomočjo priložene QR-kode ali v app-trgovini pod 
»City Audioguide«.  

 

 

Za android.            Za i-Phone. 

14.10 odhod iz Bad Radkersburg-a 

15.00  prihod v Novine pri Šentilju (parkirni prostor ob 
prvem krožišču po izvozu Spielfeld) - ogled izkopavanj    
projekta BorderArch-Steiermark  

Projekt BorderArch-Steiermark (Register arheoloških najdišč ob 
avstijsko-slovenski mejni črti) poskuša s pomočjo najnovejših      
tehnologij zajeti, ovrednotiti in raziskati arheološka najdišča ob 
mejni črti med Slovenijo in avstrijsko Štajersko, ki v preteklosti  
zaradi bližine meje niso bila dostopna. Obiskali bomo                  
prazgodovinsko najdišče Novine pri Šentilju, kjer od pomladi 2014 
potekajo obsežni arheološki pregledi in izkopavanja. Dosedanje 
raziskave potrjujejo, da se je na Hoarrachkoglu - hribu nad Novina-
mi pri Šentilju - v bronasti in železni dobi nahajala velika utrjena 
naselbina s predgradjem in gomilnim grobiščem. Ogled najdišča bo 
vodil vodja projekta Dr. Marko Mele. Zaželena je pohodniška     
obutev.  
 

17.00 prihod v Maribor - ogled rezultatov projekta EXP-
ERT 2020 v Centru eksperimentov Maribor, Glavni trg 20 
Ogled posameznih eksperimentov iz projekta EXP-ERT 2020 in  
potujoče razstave o projektu v Centru eksperimentov Maribor. 

PROGRAM 

DAN EVROPSKEGA SODELOVANJA 2014 - OGLED PROJEKTOV 

7.00  odhod iz Maribora  

9.45  prihod v Čajno/Nötsch im Gailtal 
(Raiffeisenbankparkplatz) v naravnem parku 
Dobrač/Dobratsch 

Predstavitev projektov Nature Experience in 
CULTH:EX CAR-GOR ter ogled rezultatov obeh 
projektov   
Projekta Nature Experience (Brezmejna doživetja 
narave) in CULTH:EX CAR GOR (Brezmejna doživetja 
kulturne dediščine) s svojimi rezultati zajemata  
široko paleto naravnih in kulturnih zanimivosti. 
Med drugim si bomo na ta dan ogledali »Das     
Wiegele Haus« z naravno pekarno in muzejem 
okrožja Čajna/Nötsch im Gailtal 
(www.wiegelehaus.at). Pohod bo potekal po      
območju Čače/Saak, kjer si bomo ogledali staro 
kovačnico. 

 

Predstavitev projekta Nature Experience in 
CULT:EX CAR-GOR in organizirano kosilo za 
udeležence (v prostorih gostišča Alte Post). 

13.15 prihod v Podklošter/Arnoldstein 
V kraju Podklošter/Arnoldstein bomo pridobili 
osnovne informacije o plazilcih v teh krajih in si 
ogledali most »Nepomukbrücke« ter ostanke     
samostana Arnoldstein (www.burgruine.at) 
 

18.00 povratek v Maribor 

17. september 2014 


