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1. KAJ JE UNESCO GLOBALNI GEOPARK KARAVANKE?
UNESCO Globalni Geopark Karavanke je čezmejni geopark, ki ga povezuje oziroma ločuje
gorska veriga z enakim imenom. Nahaja se na širšem območju med alpskima dvatisočakoma
Peco in Košuto.
Leta 2012 je bil na območju jugovzhodnih Karavank, s strani 9 avstrijskih in 5 slovenskih
občin, ustanovljen čezmejni Geopark Karavanke, ki se od novembra 2015 ponaša z nazivom
UNESCO Globalni Geopark Karavanke.
Cilji UNESCO Globalnega Geoparka Karavanke so:
 Ohranjanje geoloških in naravnih značilnosti, kakor tudi kulturne dediščine območja;
 krepitev zavesti o Geoparku, na primer s pomočjo izobraževalnih ukrepov v regiji;
 krepitev regionalnega gospodarstva – med drugim s pomočjo turistične dejavnosti;
 čezmejno sodelovanje in razvoj celotne regije v smislu utrjevanja trajnostne
regionalne politike.
2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UNESCO GLOBALNEGA GEOPARKA KARAVANKE
UNESCO Globalni Geopark Karavanke je organiziran kot čezmejna Delovna skupnost (DS)
Geopark Karavanke, ki je bila s podpisom statuta ustanovljena februarja leta 2012.
Partnerstvo DS Geopark sestavlja 14 občin (9 avstrijskih in 5 slovenskih) in 2 pridružena
partnerja (Podzemlje Pece, d. o. o. in Obirske kapniške jame), ki tvorijo operativno skupino
Geoparka Karavanke.
Seznam članic DS Geopark Karavanke:
- Tržna Občina Eisenkappel-Vellach / Železna Kapla-Bela
- Občina Sittersdorf
- Občina Globasnitz / Globasnica
- Občina Gallizien
- Tržna Občina Feistritz ob Bleiburg / Bistrica nad Pliberkom
- Mestna Občina Bleiburg / Pliberk
- Občina Neuhaus
- Tržna Občina Lavamünd
- Občina Zell / Sele
- Občina Črna na Koroškem
- Občina Mežica
- Občina Prevalje

- Občina Ravne na Koroškem
- Občina Dravograd
- Podzemlje Pece, d. o. o.
- Obirske kapniške jame
3. PROJEKT EUfutuR
Projekt programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Avstrija 2014-2020 „EUfutuR“ se
je začel izvajati s 1. julijem 2016, na podlagi že obstoječega čezmejnega sodelovanja v
Geoparku. Projekt ima velik strateški pomen, saj se osredotoča na nadaljnji razvoj in
profesionalizacijo bilateralnega medobčinskega sodelovanja na celotnem obmejnem
območju med Avstrijo in Slovenijo, ter omogoča, da edinstven, čezmejni model uspeha
raste dalje. Projekt se izvaja v okviru programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Avstrija,
v programskem obdobju 2014-2020, in je sofinanciran s sredstvi Evropske unije, iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj in s sredstvi Dežele Koroške (Land Kärnten).
Vodilni partner:
 DS Geopark Karavanke
Projektni partnerji:
 RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško, d. o. o.
 Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor
 Društvo Kulturni dom Pliberk/Bleiburg
Glavni cilji projekta „EUfutuR“:
 Krepitev bilateralne identitete in prepoznavnosti Geoparka (med drugim razvoj in
izvajanje celoletnega programa dogodkov in Geopark festivala);
 krepitev mednarodnega pomena kot UNESCO Globalni Geopark (med drugim izvedba
mednarodne konference UNESCO Globalnih Geoparkov);
 vzpostavitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) Geopark
Karavanke (prvo EZTS med Avstrijo in Slovenijo na občinski ravni).

Glavni rezultati / dosežki v okviru projekta „EUfutuR“:
 Okrepljeno sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, šolami in vrtci, lokalnim
prebivalstvom, kot splošno ciljno skupino ter inštitucijami, vključenimi v regionalne
razvojne aktivnosti za krepitev skupne jezikovne, kulturne in naravne identitete
območja;

 zavestna, živeča bilateralna identiteta – vsakoletni Geopark festival, gledališki,
fotografski in likovni natečaj, kulturne in športne prireditve;
 povečanje stopnje prepoznavnosti projektnega območja na mednarodni ravni;
 krepitev jezikovnih kompetenc državljanov in šolske ponudbe za aktivno ravnanje z
življenjskim prostorom.

4. IZJAVE

Dr. Peter Kaiser - deželni glavar, Land Kärnten (Dežela Koroška)
»Že od začetka projekta je Geopark Karavanke po vsej Evropi dober primer za bilateralno
sodelovanje, in na to moramo biti v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem ponosni. Čezmejno
občinsko sodelovanje bo tukaj prav tako živelo kot ofenzivna, nadalje razvita projektna
namera k temam pohodništva, kolesarstva in šolskih programov. Dežela Koroška (Land
Kärnten) bo kljub zaostreni finančni situaciji še naprej podpirala to iniciativo v okviru svojih
zmožnosti, z namenom pozitivnega soustvarjanja tega življenjskega in kulturnega prostora.
Vesel sem, da sta obe deželi, ki ležita v središču Evrope - avstrijska Koroška in Slovenija,
skupaj z Geoparkom Karavanke prepoznavni kot sinonim za aktiven regionalni razvoj EU.
Moja pohvala gre vsem, ki so odgovorni za izvedbo programa INTERREG, družini Skuk ter
partnerjem, ki so kot novo upravljalsko podjetje Peci vdahnili novo življenje.«

Ministrica Alenka Smerkolj - ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo, Služba
vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Ljudje z vizijo in voljo lahko uspešno izvedejo pomembne projekte! In vsi tisti, ki se na
najrazličnejše načine povezujete preko meja, ste zaslužni ne le za krepitev vezi med sosedi,
temveč prispevate k temu, da se ta čezmejen model razvija in raste.
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodim, je med
drugim pristojna za upravljanje izvajanja čezmejnega programa med Slovenijo in Avstrijo.
Uspešnih čezmejnih projektov ni brez medsebojnega razumevanja in spoštovanja med
partnerji z obeh strani meje in ni jih brez razvoja skupnih potencialov programskega
območja. V okviru izvajanja programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo smo
v programskem obdobju 2007–2013 skupaj dokazali, da znamo te potenciale uporabiti in jih
izkoristiti za razvoj in uspeh. Na osnovi dobrih odnosov med čezmejnimi partnerji so se razvili
številni skupni projekti, katerih učinek je viden na obeh straneh meje. Z njihovo pomočjo
krepimo poznavanje obmejnih regij ter predvsem čezmejno povezovanje in sodelovanje na
področju kulture, znanosti, podjetništva, turizma, socialnega razvoja in drugih področij, ki
zaznamujejo življenja ljudi ob meji.

Projekt Geopark Karavanke, ki je plod bogate kulturne in naravne dediščine skupnega
območja Pece, je eden izmed njih. Je odličen primer čezmejnega sodelovanja, ki ima za cilj
razvoj trajnostne turistične dejavnosti. Projekt dokazuje, da ima povezovanje preko meja
izjemno dodano vrednosti, tako iz vidika združevanja izkušenj in praks, trajnosti rezultatov,
kot tudi širše turistične prepoznavnosti. Tudi zato sem vesela, da se bo lahko s pomočjo
čezmejnega programa Slovenija-Avstrija projekt Geopark Karavanke razvijal tudi v
programskem obdobju 2014–2020. V okviru razpisa, ki smo ga objavili decembra 2015, smo
na prvem roku odobrili 13 projektov v skupni maksimalni vrednosti 12,7 milijona evrov
evropskega sofinanciranja, med drugim tudi projekt Prihodnost Evropa – Identiteta,
internacionalizacija in institucionalizacija – Geopark Karavanke.
In vsak uspešno naložen razvojni evro je naložba v našo skupno prihodnost, meni in mojim
sodelavcem na Organu upravljanja, ki bdijo nad izvajanjem projektov, pa v veliko
zadovoljstvo. EU programi Evropskega teritorialnega sodelovanja bodo nujni tudi v prihodnje.
Še toliko bolj, ker dejansko prispevajo k integracijskem procesu znotraj EU, h graditvi
evropske identitete. Ravno kulturna, ekonomska, družbena in politična raznolikost med
obema v programu sodelujočima državama pa predstavljajo prednost, ki jo je potrebno
obojestransko prepoznati, saj več Evrope v praksi pomeni tudi več idej in trajnostnih rešitev.
Tudi zato sem prepričana, da nas sodelovanje miselno in idejno bogati ter spodbuja
zavedanje, da naša soseščina ni tujina, ampak je del naše skupne Evrope.

Podatki o odobrenih projektih in vse ostale informacije, povezane z izvajanjem programa
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v obdobju 2014-2020 so vam na voljo na spletni
strani programa www.si-at.eu.

Župan Gerhard Visotschnig - predsednik DS Geopark Karavanke, Občina Neuhaus / Suha
»Ob tej priložnosti gre naša velika zahvala, v imenu vseh občin, Deželi Koroški (Land Kärnten)
– deželnemu glavarju dr. Petru Kaiserju in Republiki Sloveniji, še posebej gospe ministrici
Smerkolj, skupaj z organi upravljanja za njihovo sijajno podporo.
Geopark je naš skupni motor razvoja, Geopark ima prihodnost, prinaša prihodnost v naše
regije in predvsem evropsko kulturo sodelovanja v obliki, ki z udeležbo avstrijskih občin
dosedaj še ni bila prisotna.
S projektom EUfutuR zasledujemo naslednje cilje:
 Okrepljeno vključevanje lokalnega prebivalstva, s pomočjo številnih celoletnih
prireditev, katere bodo priložnosti Geoparka v prihodnje naredile aktivno vidne in
okrepile bilateralno identiteto.

 Preko aktivne rabe UNESCO mreže se mora spremeniti perspektiva našega območja iz
trenutne situacije kot oddaljena regija v mednarodno središče.
 Kot do sedaj edina aktivna in institucionalizirana občinska kooperacija preko meje z
avstrijsko udeležbo, želimo našo obliko sodelovanja v naslednji in največji možni meri
povečati in skupaj prijaviti tako imenovano EZTS (Evropsko združenje za teritorialno
sodelovanje) – pravna kooperacijska oblika, ki je bila razvita za bilateralno
sodelovanje na ravni EU.«

Župan Dušan Krebel - podpredsednik DS Geopark Karavanke, Občina Mežica
»Kako bomo dosegli cilj krepitve identitete:
Vsako leto bomo razpisali slogan, posebno Geopark temo, ki bo vlekla rdečo nit preko celega
leta, tako v šolskih programih, kakor tudi v nadaljnjih prireditvah za širšo javnost. Že k iskanju
teme bodo povabljeni številni akterji iz različnih področij. Za naslednje leto oziroma aktualno
šolsko leto 2016/17 se je izbor teme že izvršil. Tako se tema glasi: »MI SMO UNESCO!« S tem
želimo v ospredje postaviti kulturno in naravno dediščino, kot tudi mednarodni pomen
UNESCO za naš Geopark.
Cilj mednarodno UNESCO pozicioniranje vključuje naslednje aktivnosti:
 Skupaj z okoliškimi geoparki bomo vzpostavili Alpe-Adria mrežo geoparkov, za boljše
svetovno pozicioniranje (tqko organizacijsko kot tudi turistično);
 Predvidoma v marcu 2019 bomo v Geoparku Karavanke pripravili mednarodni
dogodek UNESCO MREŽE GLOBALNIH GEOPARKOV; v okviru eno-tedenskega
dogodka bomo v naši regiji gostili več kot 200 mednarodnih gostov – dogodek torej
mimogrede s seboj prinaša pomembno turistično vrednost.

Cilj nadaljnji razvoj občinskega sodelovanja:
 Skupaj s strokovnjaki bomo pripravili vlogo za EZTS in jo najkasneje do leta 2019 vložili
pri pristojnih nacionalnih organih.«

Župan LAbg. Jakob Strauß - Občina Sittersdorf / Žitara vas
»Z danšnjim dnem se začenja Geopark ofenziva.
Poleg že predstavljenega projekta EUfutuR, želimo ofenzivno investirati tudi v inscenacijo
naše kulturne in naravne pokrajine. V součinkovanju z izobraževalnimi ukrepi za bodoče
Geopark vodnike, valorizacijo investicij naše nezamenljive naravne in kulturne pokrajine,

investicij v turizem, želimo do leta 2020 Geopark Karavanke uveljaviti kot mednarodno
destinacijo naravnega doživetja.
Poleg že izvršenih ukrepov v zadnjih letih ciljamo v naslednjih letih na težišče INOVATIVNA IN
ATRAKTIVNA INSCENACIJA IN POHODNIŠKO DOŽIVETJE GEOPARK KARAVANKE.
K temu smo že pripravili dva težiščna projekta in jih vložili na program sodelovanja
INTERREG.
Projekt z akronimom „NaKult“ ima za cilj naše skrivnostne naravne in kulturne zaklade v
nezamenljivem pohodniškem doživetju, v njihovem pomenu približati domačinom in našim
gostom.
Kot glavni ukrep se mora inscenirati Geopark obhod kot obširna pohodniška pot okoli
Geoparka, ki bo sestavljena iz 12 do 14 tematsko dopolnjenih dnevnih etap za vse ciljne
skupine.«

Župan dr. Matija Tasič - Občina Prevalje
»Že leta se ukvarjamo z izzivi, kako zavest za našo naravo, sensibilno ravnanje z njo na eni
strani in turistično koriščenje na drugi, spraviti pod eno streho.
Naš odgovor se v splošnem imenuje »GEOPARK KARAVANKE« in v teku »Geopark ofenzive
2020« »Nakult« in »Naturegame Peca«.
Glavno odgovornost za projekt »Naturegame Peca« nosi naš pomemben partner, podjetje FS
Immobilien GmbH (g. Franz Skuk), ki bo izveden s sodelovanjem občin našega Geoparka
Karavanke.
Ta projekt bo Peco, ki je središče našega Geoparka, v celoti – to je območje na Peci, znotraj
Pece in okoli Pece, napravil atraktivno za celoletno koriščenje.
Preko težiščnega področja - kolesarstva, pustolovska doživetja, se morajo posebnosti
celotnega Geoparka prominentno uprizoriti.
Posebnost projekta je tudi združitev številnih novih, obnovljenih in že obsotječih doživljajskih
točk v Geoparku v tako imenovano „Igro v naravi“, ki bo namenjena mlajši in starejši
generaciji.
Celotna ponudba iz našega vidika predstavlja inovativno, novo doživetje širom Evrope.«

5. Več informacij o Geoparku Karavanke in projektu „EUfutuR“ na:
www.geopark.si
www.facebook.at/geoparkkarawanken
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