PRVI ČEZMEJNI GEOPARK MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO JE PRVI GEOPARK V
SLOVENIJI, KI JE VPISAN V EVROPSKO IN SVETOVNO MREŽO GEOPARKOV POD
OKRILJEM UNESCO
sporočilo za medije

Mežica, Železna Kapla, 21. marec 2013– Geopark Karavanke-Karawanken je po ugotovitvah
mednarodne komisije EGN pravkar uvrščen v evropsko in globalno mrežo Geoparkov pod
okriljem organizacije UNESCO.
Novico nam je iz Pariza sporočil dr. Marko Komac, direktor Geološkega zavoda Slovenije,
podpredsednik International Union of Geological Sciences in član Advisory Committee in
Coordination Committee pri European Geopark Network kot predstavnik IUGS.
Vpis Geoparka Karavanke-Karawanken na evropsko in globalno mrežo Geoparkov pod okriljem
UNESCO-a je bil eden od ciljev projekta Geopark, ki poteka v okviru Operativnega programa
Slovenija-Avstrija 2007-2013 in traja do konca letošnjega leta. Ta cilj je bil najpomembnejši in tudi
najbolj nepredvidljiv. In vendar nam je uspelo.
Projektna skupina Geoparka Karavanke-Karawanken, je morala izpolniti stroge kriterije
mednarodne IUGS komisije, o čemer smo že poročali. Za idejo in delovanje Geoparka KaravankeKarawanken so morali navdušiti in aktivirati lokalne deležnike, predvideti različne aktivnosti na
območju in prepričati komisijo, da je geopark zasnovan tako, da bo živel tudi v bodoče. Naj še
omenimo, da je mednarodna IUGS komisija, ki nudi podporo pri geološki evalvaciji kandidatk za
Geoparke, v zadnjem času postavljala vse višje in višje kriterije in tako se nam je zdelo, kot da se
nam ta cilj celo izmika, namesto približuje.
In zakaj nam ta vpis tako zelo veliko pomeni? Z vpisom v mrežo geoparkov ima Geopark
Karavanke-Karawanken večjo možnost razvoja, in v tem času najpomembneje, bistveno večje
možnosti za uspešno pridobivanje sredstev v novem programskem obdobju za nadaljnje delo.
Komisija je bila v Geoparku Karavanke-Karawanken na obisku junija lani in je dodala priporočila
za večjo prepoznavnost geoparka z označitvami, priporočila je še dodatne geološke interpretacije
ter vizijo dolgoročnega razvoja in organiziranosti geoparka. Vsem tem zahtevam so partnerji
Geoparka Karavanke-Karawanken (Podzemlje Pece, Obirske jame, občine Črna na Koroškem,
Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Pliberk, Suha, Bistrica pri Pliberku, Globasnica,
Galicija, Žitara Vas, Železna Kapla in Sele, Zavod RS za varstvo narave, Regionalna razvojna
agencija za Koroško, Lokalna akcijska skupina Spodnja Koroška in Koroški pokrajinski muzej) ob
močni podpori Slovenske nacionalne komisije za Unesco, Geološkega zavoda Slovenije, Univerze
v Ljubljani – Oddelka za geologijo,Instituta Joanneum Research,Urada Deželne vlade Koroške
(Oddelek 3 in 8), Turistične regije Južne Koroške Klopinjsko jezero, Geoparka Karnijske Alpe, tudi

ugodili. Postavili in opremili smo interpretacijske točke na Smrekovcu, gori Svete Heme, v Topli,
Selah, izvedli številne izobraževalne delavnice in predavanja, se predstavili z novo turistično
ponudbo ter se organizirali kot čezmejna Delovna skupnost Geopark Karavanke-Karawanken.
Vpis v evropsko (EGN) in globalno (GGN) mrežo Geoparkov je dokončen. Geopark KaravankeKarawanken je pridobil nov veter v svoja jadra obstoja. Želimo naprej, trudimo se že z iskanjem
novih razvojnih možnosti, saj je geologija na prvi pogled manj prioritetna veda, vse prevečkrat se
zdi preveč strokovna in zahtevna, a je ravno to cilj vseh dobro delujočih geoparkov – povezava
različnih vsebinskih deležnikov, kjer geologija postane igrarija in kamor se z največjo lahkoto
naveže mnogo zgodb od trajnostnega razvoja, posebnih rastlinskih in živalskih vrst, etnoloških in
kulturnih posebnosti pa do inovativnih turističnih ponudb. Verjamemo, da bodo na območju
Geoparka, kjer sta se nenazadnje staknili Afriška in Evropska plošča sedaj vsi zaznali pomembnost
svojega območja in na to osnovo nanizali vsak svojo zgodbo.
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