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Datum, 24.02.2015
Crossborder ACTIVE 2020 – v okviru OP SI-AT 2007-2013
„Perspektive 2020 za Geopark Karawanken-Karavanke“
Tiskovna konferenca, 23.2.2015
Projekt „Crossborder ACTIVE 2020“ mora na eni strani definirati in vpeljati ključne usmeritve za
čezmejni Geopark do leta 2020 in na drugi strani optimirati bilateralno kooperacijsko strukturo
med 14 občinami Geoparka.
Vsi rezultati bodo služili kot primer dobre prakse za bilateralno sodelovanje na celotnem
območju med Slovenijo in Avstrijo.
Rezultati bodo predstavljeni udeležencem, vsem akterjem na obmejnem območju Slovenija Avstrija, v okviru mednarodne konference, ki bo potekala 26.03.2015 na Prevaljah. V okviru
mednarodne konference bodo udeleženci imeli možnost sodelovanja na »projektni borzi«.
V okviru projekta se je, dne 23.02.2013 na občinskem uradu v Pliberku, odvijala tiskovna
konferenca z deželnim glavarjem dr. Petrom Kaiserjem z naslovom »Perspektive 2020 za
Geopark Karawanken- Karavanke.
Sejna dvorana občinskega urada v Pliberku je bila napolnjena do zadnjega sedeža.
Predsednik DS Geoparka Karavanke, župan Gerhard Visotschnig in župan občine Mežica g.
Dušan Krebel sta informirala medije o prvih vmesnih rezultatih čezmejnega procesa razvoja
strategije „Crossborder ACTIVE 2020“.
Predstavljene so bile naslednje ključne točke:
•
•
•
•

Geopark mora postati KROVNA BLAGOVNA ZNAMKA za regijo (turizem, razvoj
produktov),
ŠOLSKI PROGRAM GEOPARK: Izgradnja programa za šole, še posebej za šole v
naravi – izgradnja mreže šol in vrtcev GEOPARK Karawanken-Karavanke,
nadaljni razvoj čezmejne palete ponudb KOLESARJENJA in POHODNIŠTVA na osnovi
izpostavljenih ponudb „Flow Country trail“ in „Panoramska pot južne Alpe“
CELOLETNI TURISTIČNI KONCEPT PECA

Župan Sittersdorfa/Žitare vasi g. Jakob Strauß je v ospredje postavil možnost ponudbe
Geoparka na temo: »Šole v naravi«. V občini Žitara vas si prizadevajo uresničiti to temo, skupaj
z ostalimi občinami Geoparka. Za ta namen bi se lahko uporabljale opuščene šole (kot na
primer osnovna šola St.Philippen).
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Župan Flödl je spregovoril o nadaljnjem razvoju Pece v smislu celoletne ponudbe. S tem
namenom moramo razviti dodatne letne in zimske družinske ponudbe.
Ti vmesni rezultati predstavljajo okvir za razvoj konkretnih ključnih projektov, ki bodo izdelani do
26.03.2015.
Deželni glavar dr. Peter Kaiser je poudaril pomemben pomen Geoparka v bilateralnem
sodelovanju s Slovenijo.
Uvod deželnega glavarja dr. Petra Kaiserja se je glasil :“Čezmejno sodelovanje evropskih regij
je treba še naprej krepiti, Geopark Karawanken-Karavanke je evropski bilateralni paradni
projekt in ohranjanje Pece kot celoletne destinacije je za Geopark ključnega pomena.“
V fukciji vodje referata EU, je deželni glavar ohranjal dobro sodelovanje avstrijske Koroške z
Slovenijo in omenil štiri prihodnje perspektive za južno Koroško in čezmejni Geopark v novem
finančnem obdobju Evropske Unije. „Geopark je v Evropi prvi primer teritorialnega sodelovanja
na najmanjši ravni“, je dejal Kaiser. Iz njegovega stališča obstajajo 4 prednostne naloge, na
razvoj katerih se mora Geopark fokusirati. Kaiser je dejal: „Razmisliti je treba tudi o razširitvi
industrijskega območja, spodbujanju trga dela in vključevanju Koralmbahna, kot tudi, kako
razširiti Geopark in kolesarsko deželo južne Koroške, da bo postala magnet za turiste.“ Deželni
glavar ima v mislih izgradnjo kulturnih mrež, izobraževalnih ponudb, socialne standarde in
civilno zaščito ter regionalno kampanjo o zavesti, za podporo regiji. Deželni glavar je bil
natančen:„Geopark ne lebdi prosto v zraku, ampak je del celotne strategije. Prvič nam ponuja
priložnost, da se osredotočimo na medregionalno sodelovanje v manjšem obsegu, in da
okrepimo zavest o skupnem območju. Skupno sodelovanje je ključnega pomena za južno
Koroško
in
severno
Slovenijo,
da
se
lahko
razvijata
pozitivno.“
Glede prihodnosti Pece, so bile podane jasne usmeritve, tako s strani deželnega glavarja, kakor
tudi s strani županov. „Vaše predstave, ideje ste delili z mano. „Geopark mora prevzeti
odgovornost za Peco in naprej razvijati celoletne ponudbe“, je dejal Kaiser. Tudi slovenski
župani se morajo zavzemati, da se Peca razvije kot celoletna doživljajska gora z družinskimi
ponudbami, trendovskimi športnimi iniciativami, pustolovskimi paketi in ekološkim programom.

