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Pregled čezmejnega sodelovanja 

 

• 1985: začetki čezmejnega sodelovanja – prvi neformalni sestanki 

 

• 2004: bilateralna organizacijska struktura DS DEŽELA POD PECO (9 

občin)  

 

• 2007-2013: VZPOSTAVITEV ČEZMEJNEGA GEOPARKA MED PECO IN 

KOŠUTO (OP SI-AT 2007-2013)  

 

• 2013: bilateralna organizacijska struktura DS GEOPARK KARAVANKE (14 

občin)* 

 

• 2013: EGN (Evropska mreža geoparkov) in GGN (Globalna mreža 

geoparkov) 

 

• 2015: KARAVANKE UNESCO GLOBALNI GEOPARK 

*Edino medobčinsko združenje med Slovenijo in Avstrijo! 



Kaj je GEOPARK? 

• Geografsko zaključeno in dovolj veliko območje; 

 

• neformalno varovanje, interpretacija, promocija in trženje geološke ter ostale 

naravne in kulturne dediščine; 

 

• pospeševanje razvoja izobraževalnih, turističnih, ekonomskih dejavnosti in 

trajnostnega razvoja skozi t. i. „geoturizem“; 

 

• geološke posebnosti so le orodje za doseganje razvoja turizma in drugih 

dejavnosti; 

 

• geološke posebnosti znotraj geoparka morajo biti ustrezno zavarovane, 

vendar dostopne obiskovalcem; 

 

• geopark vodi obstoječa lokalna uprava ali več lokalnih subjektov z 

vzpostavljeno upravljavsko infrastrukturo, z ustreznim kadrom in finančno 

podporo. 



Ne samo geologija!!! 
 

Namen UNESCO Globalnih geoparkov: 

 

• RAZISKOVATI, RAZVIJATI in OHRANJATI povezave 

med geološko dediščino in drugimi vidiki območja, 

oziroma njegovo NARAVNO-, KULTURNO- in 

NESNOVNO DEDIŠČINO! 

 

• POVEZOVANJE LJUDI NA VSEH RAVNEH – okrepiti 

poistosvetenje lokalnih prebivalcev z območjem! 

 

• GEOTURIZEM! 

 

Kaj pomeni UNESCO Geopark? 



Kaj je GEOPARK? - DEFINICIJA 14 OBČIN 

... je geološki in naravni prostor na raznolikem čezmejnem območju; 

... je alpinsko turistična ponudba, ki presega vse meje (krajevne, geološke, 

fizične, ...) 

... je pripovedovalec zgodb („storytelling“), izraža znanja, ki vzpodbudijo 

radovednost (geologija, rudarstvo, vode, kulturna zgodovina, ...);  

... je ključni produkt v regiji za t. i. „sonaravni turizem“; 

... je povezava obstoječe ponudbe v obliki skupnega produkta; 

... omogoča inovativen in nov sistem vodenja ter informiranja; 

... geološke in naravne posebnosti v neposredni okolici šolarjem približa na 

zabaven način;  

... povezuje več regionalnih iniciativ, lokalnih ponudb, občin, strokovnih institucij 

in šol na obeh straneh meje; 

... mora oblikovati novo obliko bilateralnega sodelovanja – prostovoljno 

sodelovanje se mora preoblikovati v zavezujočo obliko: EZTS – Evropsko 

združenje za teritorialno sodelovanje. 



Cilji DS Geopark Karavanke 

 

a) Ohranjanje – varstvo geološke in ostale naravne dediščine ter 

virov, kot tudi kulturne dediščine na območju vseh občin članic; 

 

b) ozaveščanje, informiranje in izobraževanje o Geoparku 

Karavanke ter njegovo pozicioniranje kot geopark; 

 

c) gospodarsko koriščenje geoparka, med drugim preko 

sonaravnega turizma; 

 

d) splošno čezmejno sodelovanje in razvoj celotne regije v smislu 

trajnostne politike. 



Poenostavljena litološka karta Geoparka Karavanke 



Geološke posebnosti 

Obirske kapniške jame 



Rudnik svinca in cinka v Mežici 

Geološke posebnosti 



Rudnik v dolini Tople 

Geološke posebnosti 



Mineral Wulfenit 

Geološke posebnosti 



Mineral Dravit 

Geološke posebnosti 



Mineral Šorlit 

Geološke posebnosti 



Kalcitne ploščice morskih lilij (B. Jurkovšek) 

Geološke posebnosti 



Amonit Carnites floridus (B. Jurkovšek) 

Geološke posebnosti 



Periadriatska prelomna cona 

Geološke posebnosti 



Blazinaste lave v Obirski soteski 

Geološke posebnosti 



Smrekovec 

Geološke posebnosti 



Premogovnik na Lešah 

Geološke posebnosti 



Izviri mineralne vode med 

Jezerskim in Železno Kaplo 

Geološke posebnosti 



Naravna dediščina 

Podkanjski slap/Wildensteiner Wasserfall 



Naravna dediščina 

Dolina Tople 



Naravna dediščina 
Dravograjsko jezero 



Naravna dediščina 

Korške peči 



Naravna dediščina 

Najevska lipa 

Alpska zvončica 

Dolgolistna rosika 

Kamniška murka 

Zoisova zvončica 



Naravna dediščina 
Samec divjega petelina Močvirski krešič 

Rak koščak 

Hribski urh 

Gozdni postavnež 



Kulturna dediščina 
Štoparjev most 



Kulturna dediščina 
Celki – Dolina Tople 



Kulturna dediščina 
Gora sv. Heme 



Kulturna dediščina 

Leški cerkvi Sv. Ana - Koprivna 



Kulturna dediščina 
Uršlja gora 



Kulturna dediščina 
Dvorec Bukovje 



Kulturna dediščina 
Grad Ravne na Koroškem 



Kulturna dediščina 
Štauharija Ravne na Koroškem 



Kulturna dediščina 

Rudnik svinca in cinka Mežica 



Kulturna dediščina 

Kovaštvo 



Kulturna dediščina 

Splavarjenje, reka Drava 



Kulturna dediščina - hrana 



Kulturna dediščina - hrana 



Nesnovna dediščina  

Gradovi kralja Matjaža, Črna na Koroškem 



Ante Pante, Železna Kapla 

Nesnovna dediščina  



Ante Pante, Železna Kapla 

Nesnovna dediščina  

Pliberški jormak (1393) 



Od Pliberka do Traberka 

Nesnovna dediščina  



GEOPARK KARAVANKE – informacijski 

centri, interpretacijske točke, učne poti 

INFO center Svet geologije, Železna Kapla/Bad 

Eisenkappel, Avstrija 

INFO center Podzemlje Pece, Mežica, Slovenija 



Mežicljeva geološka pot, Mežica 

Alpinski center, Zell/Sele 

GEO igrišče St. Philippen/Sentlips 



Interpretacijska točka „Stari Fridrih“ 

 GEO igrišče, Lavamünd 

Interpretacijska točka Ugasli velikan, Smrekovec 

Interpretacijska točka Vodna energija Bistrice 



Info točka Gora Sv. Heme 

Interpretacijska točka Si v Afriki ali v Evropi? 

Geološka pot Lavamünd 

Doživljajski park Mežica    



GEOPARK KARAVANKE – ponudbe 

Mreža pohodniških poti v dolžini cca. 1200 km  



GEOPARK KARAVANKE – ponudbe 

Vodeni pohodi – pohod ob polni luni na Obir  



GEOPARK KARAVANKE – ponudbe 

Vodeni pohodi – pohod s krpljami  



GEOPARK KARAVANKE – ponudbe 

Obirske kapniške jame  



GEOPARK KARAVANKE – ponudbe 

Podzemlje Pece, Mežica 



GEOPARK KARAVANKE – ponudbe 

Podzemlje Pece, Mežica 



GEOPARK KARAVANKE – ponudbe 

Peca 



GEOPARK KARAVANKE – ponudbe 

Peca 



GEOPARK KARAVANKE – ponudbe 

Breško jezero 



GEOPARK KARAVANKE –  
izobraževanje in popularizacija 

• Geoparkovi mladi raziskovalci 

• Geodogodivščine 

• Skrivnostni svet kamnin, mineralov in  

   fosilov 



GEOPARK KARAVANKE –  
izobraževanje in popularizacija  



GEOPARK KARAVANKE – izobraževanje 

in popularizacija – Tema Geoparka Karavanke 

 

izbor teme 

izobraževanje 

implementacija 

zaključna prireditev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema šolskega leta 2017/2018 –  

Utrip narave 



Tema šolskega leta 2018/2019 
MINERALI IN KRISTALI – 

 čudovite stvaritve narave 



didaktične igre arhiv ZRSVN 



M. Vernik 

Tiskana gradiva 



GEOPARK KARAVANKE –  
izobraževanje in popularizacija 

 Izobraževanje vodnikov 

 Izobraževanje vodnikov 



 
 

 Teden evropskih geoparkov 

 dnevi odprtih vrat in študijske ture  

 jezikovni tečaji 

 geopark kulturna liga 

 geopark športna liga 



Geopark športna liga 

Geopark pomladni sejem 

Dan odprtih vrat 

Delavnica „Utrip narave“ 



Srečanje šolskih pevskih zobrov 

Športni dogodek 

Pohod k sončnemu vzhodu 

Geopark tek 



Pohod ob polni luni 

Kresni večer 

Šolski dogodek izobraževalnega centra 

Lavamünd 

Geopark kulturna liga 



Fotografski natečaj 



GEOPARK KARAVANKE –  
kako naprej? 

GEOPARK: Vzpostavitev čezmejnega geoparka med Peco in Košuto – vloga za 

članstvo, prva faza interpretacijske infrastrukture, ...  

(OP SI-AT 2007-2013) 

 

Geoprojektni dan v Geoparku Karavanke/Karawanken (Comenius) 

 

 

Crossborder active 2020 (OP SI-AT 2007-2013) 

 

 

Geoparkforscherkids (Leader) 

EUFutuR (INTERREG SI-AT) 

 

 

Danube GeoTour (INTERREG Danube) 

 

NatureGame (INTERREG SI-AT) 

NaKult (INTERREG SI-AT) 

RURITAGE (Horizon 2020) 

 

 

 

2013: 

EGN/GGN 

Geopark 

2015:  

Unesco  

Globalni  

Geopark 

2010 

2014 

2016 

2018 

2017 

2013 



 
 
 
Geoparkforscherkids 
 

 

 

- LEADER projekt; 

 

- sofinanciran s strani Avstrije, Land Kärnten (Dežele Koroške) in Evropske unije; 

 

- skupna vrednost financiranja: 100.000 € 

 

- namen:  

*motivacija za aktivnosti na prostem – v naravi,  

*povečanje znanja o naravni in kulturni dediščini območja. 

 

 

 
 

 

GEOPARK KARAVANKE –  
kako naprej? 



V okviru projekta: 
 
- sta bila vzpostavljena 2 geo-igrišča (Labot, Žitara vas) in izpeljane številne 
delavnice s pilotno skupino otrok iz (AT) šol na območju Geoparka  
Karavanke; tematike: 
- Geologija 
- Geografija 
- Botanika 
- Zoologija 
- Fizika      
- Kemija 



NAMEN PROJEKTA JE RAZŠIRITI VEDNOST O NARAVNI 
DEDIŠČINI NAŠE REGIJE – le to, kar poznamo lahko tudi 
cenimo in posledično ohranjamo za prihodnje generacije! 



Vodilni partner: ARGE/DS Geopark Karawanken-Karavanke 

 

Projektni parnerji:  

• RRA Koroška, d. o. o.; 

• Zavod Republike Slovenije za varstvo narave/OE Maribor;  

• Društvo Kulturni dom Pliberk/Bleiburg. 

 

Trajanje: 1.7.2016–30.6.2019 

 

Skupno financiranje projekta: 723.000 € 

GEOPARK  

KARAVANKE –  
kako naprej? 

EUfutuR: Prihodnost Evropa – Identiteta, internacionalizacija 

in institucionalizacija – Geopark Karavanke 



GEOPARK  

KARAVANKE –  
kako naprej? 

Cilji projekta so: 

 

• Krepitev bilateralnega sodelovanja med prebivalci in njihova aktivna vključitev v 

dejavnosti Geoparka Karavanke.  

 

• Izboljšanje prepoznavnosti in mednarodna uveljavitev Geoparka Karavanke skozi 

aktivnosti EGN in GGN. 

 

• Prilagoditev upravljavske organiziranosti Geoparka Karavanke za učinkovitejši 

razvoj čezmejne regije v obliki Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje 

(EZTS). 

EUfutuR: Prihodnost Evropa – Identiteta, internacionalizacija in  

institucionalizacija – Geopark Karavanke 



GEOPARK  

KARAVANKE –  
kako naprej? 



Danube GeoTour 
 
Valorizacija geo-dediščine za trajnostni in inovativni razvoj turizma v Podonavskih 
geoparkih 
 
 Sofinanciran iz programa transnacionalnega sodelovanja Podonavje (2014-2020) 

 
 Trajanje: 1/1/2017 – 30/6/2019 

 
 Vodilni partner: CENTER ZA IDRIJSKO DEDIŠČINO – GEOPARK IDRIJA  
       10 projektnih partnerjev (8 držav), 3 strateški partnerji 

 
 6 delovnih sklopov (WP) 
 
 Vrednost projekta: približno 1,7 mio € 



Osnovni cilj projekta  je izboljšati 
strategije in zmogljivosti za 
upravljanje, razviti praktične 
rešitve za aktivnosti vezane na 
geološko dediščino ter izkoristiti 
pozitivne trende na trgu za 
trajnostni razvoj turizma v osmih 
geoparkih v Podonavju. 
 
 
V okviru projekta bo razvit skupen 
proizvod - Podonavska geološka 
pot, ki bo vključevala različne 
tematske poti, inovativne 
proizvode in interpretacijska 
mesta  na podlagi geološke in 
edinstvene naravne, kulturne in 
geografske dediščine Podonavske 
regije. 



 

      GEOINTERPRETACIJA – DELOVNO PODROČJE 

       Karavanke UNESCO Globalnega Geoparka 

 

 
 

Izboljšati veščine in kakovost interpretacije dediščine v sodelujočih 

Geoparkih, tako da se dopolni edinstvenost in karakter celotnega 

Danube Geotour produkta. 

Trening Geointerpretacije 20. september 2017,   

Karavanke UGG 

Raziskava „Nove kompetence v 

interpretaciji dediščine“, december 2017 

2019: Testiranje pilotnih akcij sodelujočih Geoparkov (info centri, informacijske točke) z 

vidika interpretacije dediščine 



       
       Karavanke UNESCO Globalni Geopark - OSTALE 

AKTIVNOSTI 

 
 

Sestanki projektnih partnerjev, 2x letno 

Informacijska zloženka s 

priporočili obnašanja v naravi 

Razvoj novih geoproduktov 

kolesarskih ponudb 

Predstavitev projekta in aktivnosti na 

različnih sejmih 
Snemanje image filma v GK 



GEOPARK  

KARAVANKE –  
kako naprej? 

NatureGame: Naravni-geološki igralni prostor Peca 

 
Vodilni partner: F.S. Immobilienverwaltungs GmbH 

 

Projektni partnerji: 

- Naturfreunde Petzen 

- Obir Tropfsteinhöhlen 

- Podzemlje Pece, d.o.o. 

- Občina Črna na Koroškem 

- Občina Prevalje 

- Občina Globasnitz/Globasnica 

 

Trajanje: 01.03.2018–28.02.2021 

Odobreni prispevek ESRR: 1.966.798,63 € 



GEOPARK  

KARAVANKE –  
kako naprej? 

RAZVOJ IGRE V NARAVI 



GEOPARK  

KARAVANKE –  
kako naprej? 

Panoramska restavracija 

Peca – interaktivna razstava 



GEOPARK  

KARAVANKE –  
kako naprej? 

Razširjeno plezališče Šmihel 



GEOPARK  

KARAVANKE –  
kako naprej? 

NaKult: Geološko pohodno doživetje v Geoparku Karavanke 

Vodilni partner: DS Geopark Karavanke  

 

Projektni partnerji: 

- Občina Črna na Koroškem 

- Občina Prevalje 

- Občina Ravne na Koroškem 

- Občina Dravograd  

- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave/OE Maribor 

- RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o. 

- Društvo Kulturni dom Pliberk/Bleiburg 

 

Trajanje: 1.5.2018–30.4.2021 

 

Odobreni prispevek ESRR: 1.624.332,55 € 



GEOPARK  

KARAVANKE –  
kako naprej? 

Osnovne informacije: 

• cca. 300 km 

• 12-14 dnevnih etap 

• različne ciljne skupine 



GEOPARK  

KARAVANKE –  
kako naprej? 

Doživljajska 

infrastruktura 

AVSTRIJA 



GEOPARK  

KARAVANKE –  
kako naprej? 

Doživljajska 

infrastruktura 

SLOVENIJA 



GEOPARK KARAVANKE – kako naprej? 

RURITAGE: Rural regeneration through systemic heritage-

led strategies 

Razpis: H2020-SC5-21-2016-2017 – Cultural heritage as a driver for sustainable growth 

 

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije programa Obzorje 

2020 na podlagi Sporazuma o dodelitvi sredstev št.: 776465. 

 

Projektni partnerji – 39 projektnih partnerjev iz držav: Čile, Turčija, Španija, Avstrija, Romunija, 

Italija, Islandija, Grčija, Nemčija, Slovenija, Madžarska, Francija, Norveška, Kolumbija, Nizozemska, 

Irska, Poljska, Finska in Združeno kraljestvo 

 

Koordinator projekta: ALMA MATER STUDIORUM – Univerza v Bologni, Italija 

 

Skupni proračun: € 10,276,187.50 

 

Trajanje projekta: 48 mesecev 



GEOPARK KARAVANKE – kako naprej? 

 V ospredje sta postavljeni naravna in kulturna dediščina območij 

kot gonilo konkurenčnosti in trajnostnega razvoja! 

 6 področij 

 Prenos znanja iz 13 „role“ modelov v 6 replikatorjev. 

 

 

»Davna tradicija in sodobni svet ob romarski poti na 

Goro Sv. Heme (Hemmaberg)«.  



Hvala za pozornost in –  

dobrodošli v  

Geoparku Karavanke! 

www.geopark.si I office@geopark-karawanken.at I +43 (0) 4238 8239 - 15 

http://www.geopark.si/
mailto:office@geopark-karawanken.at
mailto:office@geopark-karawanken.at
mailto:office@geopark-karawanken.at

