
 
Povzetki projektov odobrenih v okviru 2. roka Javnega razpisa programa 

sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška v obdobju 2014 - 2020 

Navedeni projekti so bili potrjeni na 4. zasedanju Odbora za spremljanje Programa sodelovanja 
Interreg V-A Slovenija-Hrvaška (9. in 10. maja 2017). Pogodbe o sofinanciranju iz sredstev 
ESRR so bile podpisane 4. julija 2017 na svečanem podpisu pogodb v Slovenski Bistrici.  
 
Povzetki projektov so bili pripravljeni s strani prijaviteljev v okviru oddanih projektnih vlog.  
 

Prednostna os 2 Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov  

Specifični cilj 2.1. Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma 

 

Akronim projekta Riviera4Seasons2 (SLO-HR61) 

Trajanje projekta 01.10.2017 - 30.09.2019 

ESRR sredstva 714.159,63 EUR 

Projektni partnerji: LP/PP1 Občina Piran 
PP2 Grad Opatija 
PP3 Turistično združenje Portorož, g.i.z. 
PP4 Univerza na Primorskem Universita' del Litorale 
PP5 Turistička zajednica grada Opatija 
PP6 Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

Povzetek projekta Projekt nadgrajuje ohranjanje dediščine območja in dopolnjuje integralni turistični 
proizvod – kulturni turizem 365 dni Riviere, razvit v okviru projekta 365 DNI 
RIVIERE, z vključevanjem naravne in kulturne dediščine ter dogodkov na podeželju 
v novo oblikovane itinerarije. Skupni izziv programskega območja, ki ga s 
čezmejnim sodelovanjem projekt rešuje je spodbujanje aktivnega ohranjanja 
kulturne in naravne dediščine, s spodbujanjem trajnostnega zelenega turizma. Pri 
tem izhajamo iz dejstva, da Portorož in Opatija, predstavljata zibelko 
srednjeevropskega turizma z bogato tradicijo. Z dogodki, ki se odvijajo na podeželju 
obeh mest, in manjšimi investicijskimi deli, se želi v najbolj turističnih krajih 
območja, izkoristiti ta potencial v smeri neposrednega povečanja obiska dediščine 
na čezmejni destinaciji. Z izobraževalnimi delavnicami se želi osveščati o 
trajnostnem upravljanju in spodbujanju deležnikov k odpiranju zelenih delovnih 
mest ter povečanju mednarodne prepoznavnosti čezmejne destinacije na 
mednarodnih trgih. Projekt vključuje inovativne pristope za povečano integriranje 
in skupno nastopanje destinacije na mednarodnih trgih (skupni so portal, itinerariji, 
dogodki in promocija). Ker se bo pritisk turizma zmanjšal v korist zelenega 
trajnostnega turizma na podeželju bodo glavni koristniki projekta lokalni prebivalci, 
turisti/obiskovalci, neprofitne organizacije območja, podjetja, njihovi zaposleni in 
potencialni start-upi, povezani z izrabo naravne in kulturne dediščine. 
Skupni rezultati projekta bodo: 



 
- povečanje obiskovalcev naravne in kulturne dediščine območja za 16.000 oseb; 
- 3 investicije manjšega obsega v infrastrukturo za obiskovalce; 
- izboljšanje čezmejnega turističnega proizvoda 'kulturni turizem 365 dni Riviere' in 
izdelava 6 novih itinerarijev; 
- 250 usposobljenih oseb za izboljšanje turistične ponudbe podeželja. 
 

Akronim projekta CLAUSTRA+ (SLO-HR78) 

Trajanje projekta 01.08.2017 – 31.01.2020 

ESRR sredstva 1.512.989,90 EUR 

Projektni partnerji: LP/PP1 Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine 
PP2 Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika 
PP3 Narodni muzej Slovenije 
PP4 Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 
PP5 Hrvatski restauratorski zavod 
PP6 Primorsko-goranska županija 
PP7 Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka 
PP8 Prirodoslovni muzej Rijeka 
PP9 Turistička zajednica Kvarnera 

Povzetek projekta Claustra Alpium Iuliarum je poznorimski notranji obrambni sistem, ki je varoval 
prehode do osrčja rimskega imperija. Arheološke ostaline sistema potekajo v 
presledkih od Reke na Hrvaškem do Posočja v Sloveniji, postavitev zapor pa kaže 
na namensko izrabo naravnih danosti razgibanega terena. Claustra predstavlja 
izjemen primer povezovanja arhitekture z naravnim okoljem in njeno doživljanje se 
tesno povezuje z doživljanjem narave. Arheološke ostaline se namreč nahajajo 
predvsem v gozdnatih območjih, večkrat na predelih, ki se prekrivajo z območji, 
varovanimi na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave in gozdarstva. 
Deležniki te dediščine so pa izredno razdrobljeni, ostanki niso ustrezno 
konservirani, prezentirani in dostopni, nujno je potrebno povečati njihovo 
prepoznavnost kot skupne destinacije kulturnega in zelenega turizma. Projekt 
predvideva sklop aktivnosti za razvoj turističnega proizvoda CLAUSTRA. Vključuje 
pripravo smernic za razvoj in načrt promocije, oblikovanje kulturno-turistične rute 
in povezanih itinerarjev, sistematično promocijo proizvoda (vključno z mobilno 
aplikacijo) ter razvoj in izvedbo bogatega programa za obiskovalce (čezmejni javni 
dogodki, doživljajska vodstva). Za razvoj celovitega proizvoda in za stabilno 
upravljanje kulturno-turistične rute bo s pristopom od spodaj navzgor vzpostavljen 
čezmejni konzorcij CLAUSTRA, ki bo združil vse pomembne deležnike in povezal 
lokalne gospodarkse subjekte. Drugi sklop aktivnosti projekta je namenjen 
izboljšanju privlačnosti destinacije CLAUSTRA. To bo doseženo preko aktivnega 
ohranjanja in obogatene prezentacije arheoloških ostalin ter z izvedbo ukrepov za 
povečanje fizične in informacijske dostopnosti, vključno z vzpostavitvijo treh 
didaktičnih info točk. Pospešili bomo turistični razvoj programskega območja in 
ustvarili eno izmed najprivlačnejših destinacij na tem območju Evrope, ki lahko 



 
stopi ob bok sorodnim destinacijam v tujini, kot sta Dežela Hadrijanovega zidu ali 
nemški limes. 
 

Akronim projekta KRASn'KRŠ (SLO-HR254) 

Trajanje projekta 01.09.2017 – 29.02.2020 

ESRR sredstva 1.296.073,40 EUR 

Projektni partnerji: LP/PP1 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
PP2 Komunalno stanovanjsko podjetje d. d. Sežana 
PP3 Javni zavod Park Škocjanske jame 
PP4 Zavod Tovarna trajnostnega turizma, Ljubljana 
PP5 Prirodoslovni muzej Rijeka 
PP6 Općina Punat 
PP7 Muze d.o.o. savjetovanje i upravljanje u kulturi i turizmu 
Pridruženi partnerji: Turistička zajednica Kvarnera, Slovenska turistična 
organizacija, Občina Sežana, Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, 
Hrvatska udruga za interpretaciju baštine 

Povzetek projekta Glavni cilj projekta je ohranjanje naravne in kulturne dediščine kraške pokrajine in 
izhaja iz treh skupnih izzivov na programskem območju. (1)Ohranitev in valorizacija 
bogate naravne in kulturne dediščine, kar bo doseženo z novo trajnostno 
destinacijo KRASn'KRŠ v kateri bomo po načelih trajnostnega turizma promovirali 
štiri značilne tipe kraške pokrajine in njihovo dediščino: NIZKI, KONTAKTNI, VISOKI 
IN OBALNI KRAS. (2)Prilagoditev turistične ponudbe potrebam sodobnih 
obiskovalcev bomo vezali na štiri obstoječe zaščitene subjekte kraške dediščine v 
Sežani, Škocjanskih jamah, Brodu na Kolpi in Punatu, ki jih bomo nadgradili v 
interpretacijske centre dediščine in interpretacijske poligone dediščine. Turistično 
ponudbo destinacije bomo vzpostavili s 15 čezmejnimi trajnostnimi turističnimi 
proizvodi, zasnovanimi na načelih trajnostnega turizma za različne ciljne skupine 
obiskovalcev. (3)Povezovanje majhne in razdrobljene turistične ponudbe za 
usmerjanje obiskovalcev tudi v ogleda vredno zaledje bo doseženo z usmerjanjem 
obiskovalcev na manj znane vroče točke kraške podeželske dediščine v zaledju. 
Ključni rezultat projekta KRASn'KRŠ bo povečana prepoznavnost kraške dediščine. 
To se bo odražalo v povečanem številu obiskovalcev na štirih območjih dediščine in 
v njihovem zaledju. Neposredne koristi bodo imeli lokalni prebivalci saj se bodo 
odprle možnosti za nova delovna mesta v turizmu in deležniki v turizmu. 
Inovativnost  je integriran pristop ohranjanja in promocije dediščine, ki sloni na 
vsebinskem in integriranem »bottom up« pristopu v kombinaciji s pristopom 
TRINIVOJSKE INTERPRETACIJE DEDIŠČINE. Slednjega sestavlja mreža štirih 
interpretacijskih centrov, vsak center ima v zaledju svoj in-situ interpretacijski 
poligon in mrežo manj znanih in še ne valoriziranih vročih točk kraške podeželske 
dediščine. 
 

Akronim projekta ECooL-Tour (SLO-HR81) 

Trajanje projekta 01.07.2017 – 31.12.2019 



 
ESRR sredstva 704.956,00 EUR 

Projektni partnerji: LP/PP1 Mozaik, društvo za socialno vključenost so.p. 
PP2 ACT Grupa 
PP3 Združenje Center alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje 
PP4 Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi 
Pridruženi partnerji: POMURSKA TURISTIČNA ZVEZA, Javni zavod za turizem 
Maribor –Pohorje, Turistična zadruga Živo Mesto z.o.o., VINO PIRAMIDA 
MARIBOR, vinarska zadruga, z.o.o., Sava turizem d.d., PE Terme 3000, Srednja 
škola "Arboretum Opeka", Grad Mursko Središće, Međimurska priroda -Javna 
ustanova za zaštitu prirode, Muzej Međimurja Čakovec, Lokalna akcijska grupa – 
Sjeverozapad, Lokalna akcijska grupa "Izvor", Malo selo d.o.o. 

Povzetek projekta Podeželske regije programskega območja se soočajo s skupnimi razvojnimi izzivi, 
kot so zmanjševanje gospodarske aktivnosti, povečevanje brezposelnosti, 
odseljevanje mladih in staranje prebivalstva, kar povzroča revščino in socialno 
izključenost. Na teh območjih je tradicionalno kmetijstvo še vedno pomembna 
panoga, vendar razpoložljivi lokalni viri ostajajo v veliki meri neizkoriščeni. Splošni 
cilj projekta je povezati obstoječe iniciative trajnostnega turizma in vzpostaviti 
trajni model sodelovanja pri turistični ponudbi na temelju valorizacije naravne in 
kulturne dediščine. Z aktivacijo in izboljšanjem zmogljivosti lokalnih deležnikov 
bomo okrepili ponudbo trajnostnega turizma, spodbujali podjetništvo in 
gospodarsko sodelovanje. V aktivnosti za izboljšanje zmogljivosti bo vključenih 325 
oseb čezmejnega območja. Razvili bomo nov skupni čezmejni turistični produkt, 
sestavljen iz 17 novih storitev v povezavi z ohranjanjem dediščine. Tako bomo 
tekom projekta povečali število obiskovalcev območja za 15.000. Z razvojem in 
implementacijo participatornega modela upravljanja in trženja skupnega produkta 
in ustrezno IKT podporo bomo zagotovili trajnost projektnih rezultatov. Koristi 
bodo imeli lokalni ponudniki in prebivalstvo, šole, obiskovalci območja in vsi 
zainteresirani za nadaljnje vključevanje v mreže ponudnikov. Uporabili bomo 
pristop lokalnega razvoja »od spodaj – navzgor« ter v trajnostno turistično 
ponudbo vključevali avtentične naravne in kulturne vrednote območja, ki izhajajo 
iz dolgoletnega sožitja različnih narodov in kultur na tem geografskem območju. 
Partnerji bodo ponudbo razvijali z uporabo skupne metodologije, kar bo 
omogočalo enoten čezmejni pristop v vseh fazah projekta. V projektu bomo 
uporabili inovativne pristope pri aktivaciji, usposabljanju, povezovanju ponudnikov 
in trajnostnem upravljanju ter trženju čezmejnega produkta. Razvili bomo 
inovativne storitve, ki bodo obiskovalcem zagotavljala pristna, enkratna in 
avtentična doživetja. 
 

Akronim projekta Uživam tradicijo (SLO-HR351) 

Trajanje projekta 01.07.2017 – 31.12.2019 

ESRR sredstva 1.354.645,00 EUR 

Projektni partnerji: LP/PP1 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana 
PP2 PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče 



 
PP3 Grm Novo mesto -center biotehnike in turizma 
PP4 Naj Tura d.o.o. 
PP5 Javna ustanova "Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje" 
PP6 Udruga za zdrav život i zdravu prirodu "Trbuhovica" Prezid 
7 PP Turistička zajednica općine Vrsar 
8 PP Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja 
Pridruženi partnerji: Muzej in galerije mesta Ljubljana, Turizem Ljubljana, Zavod 
lončarska vas Filovci, Samoborski muzej, Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska 
škola, Muzeji Hrvatskog zagorja 

Povzetek projekta Območje od Prekmurja do Istre je bogato s kulturnimi in naravnimi spomeniki, od 
muzejev do naravnih parkov. Zaradi svoje raznolikosti in prepletenosti z nesnovno 
dediščino, ki med drugim vključuje dediščino kulinarične kulture, šege, navade in 
obrti, je dediščina ključna za razvoj turizma. Glavni izziv pa je, da je ta izjemen 
potencial za razvoj lokalnih okolij preslabo izkoriščen, ker je dediščina obravnavana 
parcialno in premalo strokovno, in zato ni dovolj privlačna za zahtevne sodobne 
obiskovalce. Glavni cilj projekta je zato vzpostaviti kulinarično transverzalo od 
Panonije do Jadrana, ki bo obiskovalcem ponudila edinstveno doživetje avtohtone 
tradicije, običajev in kulinarike v obliki privlačnih programov, ki bodo na podlagi 
trajnostnega sodelovanja lokalnih ponudnikov potekali v edinstvenih območjih 
dediščine: zidanica na Trški gori, Botanični vrt in Muzej mesta Ljubljana, Trubarjeva 
domačija na Rašici, Lončarska vas Filovci – muzej na prostem, Naravni park 
Žumberak-Samoborsko gorje, vaško jedro Prezida, staro mestno jedro Vrsarja in 
muzeji Krapine. Edinstven projektni pristop bo omogočil, da bomo oblikovali 
kulinarično transverzalo – skupno tematsko turo, ki bo prepletala zgodbe tradicije 
in kulinarike na vseh vključenih območjih. Ključne koristi in s tem inovativne 
čezmejne spremembe bodo za ciljne skupine: 
- deležnike v lokalnih okoljih bomo povezali v dediščinske skupnosti in jih izobrazili, 
da bodo predajali tradicijo na mlade in na obiskovalce, 
- predstavniki javnih ustanov, šolstva, nevladnih organizacij in podjetij se bodo 
znotraj območij in  med njimi povezali v skupen večdnevni program in ponujali  
celoten spekter storitev, 
- obiskovalci, od mladih, družin, do starejših in tujih obiskovalcev, bodo aktivno 
vključeni v izkušnjo doživljanja tradicije v unikatnem okolju, 
- z inovativnim čezmejnim pristopom bomo dvignili splošno znanje o dediščini in 
ustvarili privlačna delovna mesta v lokalnem okolju. 
 

Akronim projekta Prebujanje/Buđenje (SLO-HR234) 

Trajanje projekta 01.08.2017 – 31.07.2019 

ESRR sredstva 840.431,69 EUR 

Projektni partnerji: LP/PP1 Općina Goričan 
PP2 Občina Šentilj 
PP3 Turistička zajednica Međimurske županije 
PP4 Zavod za turizem Maribor - Pohorje, javni zavod 



 
Pridruženi partnerji: Međimurska županija, Razvojna agencija Slovenske gorice 
 

Povzetek projekta Turizem-eden od najpomembnejših gosp. dejavnosti SLO-HR mejnega območja, ki 
prevladuje v večjih mestih & na obali, medtem ko je podeželje dokaj nerazvito, 
netrajnostno in nekonkurenčo. Podeželska območja niso sposobna ponuditi 
morebitnim obiskovalcem inovativne, privlačne vsebine, da bi jih pritegnila & 
obdržala na tem področju. Posebno velik je problem, s katerimi se soočajo 
podeželska območja ob starih mejnih prehodih, ki se poleg že omenjenih izzivov 
srečuje z izseljevanjem prebivalstva in propadanjem obstoječe kulturne-turistične 
infrastrukture. Ta območja imajo velik turistični potencial, ki leži v obstoječih 
arheoloških najdiščij ki trenutno (1) niso/delno so v uporabi, (2) niso ustrezno 
označeni, (3) niso dovolj raziskani, (4) niso privlačni in (5) so izključeni iz 
obstoječega turizma. Cilj tega projekta je prispevati k trajnostnemu razvoju turizma 
v SLO-HR mejnom območju z diverzifikacijom, izboljšanjem & krepitvijo 
konkurenčnosti že obstoječih kulturnih in turističnih objektov v regiji. To bo 
doseženo z (1) prebujanjem in valorizacijom obstoječih neizkoriščenih arheoloških 
najdišč v občinah Goričan in Šentilj, (2) vzpostavijo regionalnih turističnih središč 
(RTS) in (3) razvojem inovativnih in privlačnih čezmejnih kulturno-turističnih 
produktov. Vse to bo zagotovilo povečanju števila turistov in prispevala k razvoju 
turizma in revitalizacijo celotnega območja. Inovativnost projekta se kaže v 
oblikovanju dveh RTS, saj podobne organizacije, ki bi delovale sinhrono na področju 
trajnostnega turizma v tem delu SLO-HR obmejne regije ni. Inovativnost projekta 
se odraža v sinhroniziranem delovanju RTS, lokalnih in regionalnih skupnosti, 
razvojnih agencij, turističnih društev, malih in srednje velikih podjetih ter drugih 
zainteresiranih deležnikov sektorja turizma. To medsektorsko sodelovanje & 
izmenjava znanj ter izkušenj je eden od predpogojev za doseganje ciljev projekta in 
zagotavljanje njegovega dolgoročnega trajnostnega delovanja. 
 

Akronim projekta ZELENO ŽELIMO (SLO-HR236) 

Trajanje projekta 01.09.2017 – 29.02.2020 

ESRR sredstva 711.037,75 EUR 

Projektni partnerji: LP/PP1 Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije –Kmetijsko gozdarski zavod 
Murska Sobota 
PP2 IAS - Inštitut za napredne tehnologije in trajnostni razvoj Murska Sobota 
P3P Zavod Marianum Veržej 
PP4 Zavod za okolje in turizem Dobrovnik / Környezeti és Idegenforgalmi Intézet 
Dobronak 
PP5 Grad Ludbreg 
PP6 Hrvatska gospodarska komora 
PP7 Turistička zajednica grada Varaždina 
Pridruženi partnerji: Občina Veržej, Občina Dobrovnik, Grad Varaždin, Turististička 
zajednica grada Ludbreg 



 
Povzetek projekta Območje projekta, to je območje občin Dobrovnik in Veržej ter mest Varaždin in 

Ludbreg, je bogato z različno dediščino ter po drugi strani z bogatimi podeželskimi 
izdelki (domače obrti, kmetijski izdelki, kulinarična ponudba, idr.), običaji, ..., 
problem pa je, da okolje ne izkorišča vseh potencialov pri trženju omenjenega skozi 
turizem. Sama dediščina je tudi preslabo prepoznavna, prav tako številni izdelki iz 
zaledja niso ponujeni obiskovalcem skozi zgodbe, ponudniki pa tudi niso ustrezno 
usposobljeni za to. Območje tako zamuja številne priložnosti, na področju 
vključevanja dediščine skupaj z zanimivimi izdelki iz zaledja, v skupne turistične 
vsebine. Glavni cilj projekta je ustvariti in implementirati nove turistične vsebine na 
območju, na osnovi aktivnega vključevanja dediščine, v povezavi z vsebinami iz 
zaledja, ter s tem ciljnim skupinam omogočiti nova doživetja ter po drugi strani 
učinkovitejše trženje omenjenega, skozi trajnostni turizem. Sprememba, ki jo 
želimo s projektom doseči, se bo odrazila skozi rezultat projekta, ki bo povečana 
privlačnost čezmejnega območja, zaradi novega turističnega proizvoda, z vključeno 
dediščino, v povezavi vsebinami iz zaledja. Neposredni učinki projekta bodo: 
vzpostavljen Skupni čezmejni turistični proizvod, povečano število obiskov na 
dediščini, tri investicije manjšega obsega v infrastrukturo na dediščini ter 
udeleženci vključeni v usposabljanja. Inovativnost projekta se kaže v skupnem 
proizvodu, ki bo sestavljen iz štirih različnih  mikroproizvodov, ki bodo skupaj tvorili 
zanimivo celoto, z vsebino, ki bo zanimiva za široko populacijo. Vsak posamezni 
mikroproizvod bo zasnovan na edinstvenem izhodišču, glede na to, kaj posamezno 
mikroobmočje ponuja, kot tak bo skupni proizvod edinstven na območju. Čezmejno 
sodelovanje bo omogočilo bolj kakovosten skupni proizvod, ki bo ponudil 
obiskovalcem pestrejše in bolj zanimive vsebine, poleg tega pa se bodo s 
sodelovanjem tudi čezmejno izmenjevale izkušnje. 
 

Akronim projekta ŽIVA COPRNIJA (SLO-HR242) 

Trajanje projekta 01.08.2017 – 30.11.2019 

ESRR sredstva 787.676,69 EUR 

Projektni partnerji: LP/PP1 Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica  
PP2 BELETRINA, zavod za založniško dejavnost 
PP3 Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti  
PP4 Etnografski muzej Istre / Museo etnografico dell’Istria 
PP5 Udruga Val kulture 
PP6 Općina Pićan 
Pridruženi partnerji: Zavod za turizem Maribor – Pohorje, Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Istarska županija - Regione istriana 
Upravni odjel za kulturu - Assessorato alla cultura, Javna agencija za knjigo 
Republike Slovenije (JAK), Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 
Lokalna akcijska grupa "Istočna Istra", Državni arhiv u Pazinu, Turistička zajednica 
središnje Istre, Euranet Foundation, Ministrstvo za kulturo 

Povzetek projekta Maribor-Pohorje in Istra sta uveljavljeni turistični destinaciji, ki večino gostov 
pritegneta v uveljavljena središča. Projekt obravnava njuni zaledni območji 



 
Bistriško Pohorje in Osrednjo Istro, ki ostajata v njuni senci, obstaja pa velik 
potencial, da obiskovalce, ki v regijo že prihajajo, pritegneta z inovativnimi 
vsebinami, s čimer bi omogočili tudi razpršitev obiska na celotno območje in 
razbremenitev najbolj obleganih destinacij. Obe območji sta bogati z naravno in 
kulturno dediščino, še posebej pa ju povezuje edinstvena bajeslovna dediščina s 
številnimi zgodbami o ljudeh, naravi in zgodovini območja, na podlagi katerih je 
moč vsebinsko obogatiti ponudbo širšega območja Pohorja in Istre. S tem bi hkrati 
zavarovali in ohranili ranljivo nesnovno dediščino čezmejnega območja. 
Glavni cilj projekta je zagotoviti aktivno ohranjanje bajeslovnega izročila Pohorja in 
Istre z namenom povečanja prepoznavnosti zapostavljenih delov območij ter 
ustvarjanja priložnosti za razvoj. To bomo dosegli z oblikovanjem inovativnega 
integriranega čezmejnega kulturno-turističnega proizvoda Živa coprnija – Bajke 
Pohorja in Istre, ki bo nudil inovativne načine doživljanja območij naravne in 
kulturne dediščine preko zgodb, ki jih bodo obiskovalci odkrivali na vodenih turah, 
samostojnem raziskovanju preko digitalnih vsebin, v okviru festivala Coprnija v 
živo! in s pomočjo drugih privlačnih metod. Za ohranitev nesnovne dediščine so 
ključni ljudje, ki jo negujejo, ohranjajo in prenašajo na nove rodove. Turistični 
proizvod bo zato nastal v sodelovanju vseh deležnikov območja, ki bodo povezani 
v platformo Živa coprnija, ki bo tudi po koncu projekta skrbela za njegovo aktivno 
ohranjanje. Živa coprnija bo povezala ponudnike in destinacije območja in 
obogatila ponudbo širšega območja. V zaledje Pohorja in Istre bo pritegnila nove 
obiskovalce in tako ustvarila spodbudno okolje za razvoj ter ustvarjanje novih 
delovnih mest za lokalno prebivalstvo čezmejnega območja. 
 

Akronim projekta MISTERION (SLO-HR244) 

Trajanje projekta 01.07.2017 – 31.12.2019 

ESRR sredstva 1.053.325,05 EUR 

Projektni partnerji: LP/PP1 Občina Semič 
PP2 Općina Kamanje 
PP3 Občina Metlika 
PP4 Lokalna akcija grupa VALLIS COLAPIS 
PP5 Kompas Novo mesto d.o.o. 
Pridruženi partnerji: Belokranjski muzej Metlika, Gradski muzej Karlovac, Športno 
društvo Stranska vas pri Semiču 

Povzetek projekta Obravnavano območje je čezmejno v Sloveniji in Hrvaški z edinstveno naravno, 
kulturno in geološko zgodovino. Na tem območju si je voda naredila mnogo poti 
pod in nad zemljo in pisala zgodovino, ki nas povezuje že od davnine. Najdbe v 
jamah so tu iz časa neolitika, najdb pa v zadnjih dvajsetih letih odkrivajo vedno več. 
Zaradi tega je projektnim partnerjem skupen izziv da to območje dvignejo iz 
sedanjosti za prihodnost, in prikažejo, kako to območje že milijone let vežejo 
skrivnosti kraškega sveta in kraških jam, prečudovita narava in raznolika kulturna 
krajina. Glavni skupni cilj projekta je povezati in povečati privlačnost edinstvene 
naravne in kulturne dediščine tukaj, razviti zeleni čezmejni trajnostni turistični 



 
proizvod, da bo obiskovalcem omogočal drugačno doživetje skrivnosti podzemnih 
voda in vključeval elemente ozaveščanja obiskovalcev, povezoval z lokalnim 
prebivalstvom ter podjetji, za razvoj. Inovativno predstavljena dediščina bo 
privabila obiskovalce v Belo krajino, v Semič preko Metlike do Kamanja, znane po 
izjemni naravni in kulturni dediščini, njih zgodba pa edinstvena in ni predstavljena 
še nikjer. Projekt bo predstavil zadnja spoznana o vlogi človeka skozi evolucijo 
(arheološka izkopavanja) in podzemnim življenjem, o skrivnostih kraških voda z 
razkritjem edine živeče podzemne školjke na svetu Kuščarjeve Kongerie, do katere 
dostopajo le potapljači in predstavljena bo skrivnostna  človeška ribica. Skupni cilj 
projekta je z doživetjem skrivnosti voda povezati in ohraniti ter hkrati povečati 
privlačnost edinstvene naravne in kulturne dediščine programskega območja in 
postaviti obiskovalca v naravo. Z najmodernejšo tehnološko opremo muzeja in 
arheološkega parka, s predstavitvijo najdb, urejenimi učnimi potmi med tremi 
občinami bo dediščina in turistični produkt z doživljajskimi občutji drugačen od 
vseh do sedaj. Izkustvene priložnosti bodo generirale obisk vseh ciljnih skupin, 
ustvarjanje zelenih delovnih mest in preprečile depopulacijo območja. 

 

Prednostna os 2 Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov  

Specifični cilj 2.2. Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih 

storitev 

 

Akronim projekta LIKE (SLO-HR225) 

Trajanje projekta 01.09.2017 – 29.02.2020 

ESRR sredstva 1.299.120,68 EUR 

Projektni partnerji: LP/PP1 Istarska županija 
PP2 Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 
PP3 Udruga BIOM 
PP4 Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 
PP5 Univerza na Primorskem, Università del Litorale 
PP6 Prirodoslovni muzej Rijeka 
PP7 Javna ustanova Natura Histrica 
PP8 Mestna občina Koper – Comune città di Capodistria 
Pridruženi partnerji: Javna ustanova "Park prirode Učka", Hrvatska agencija za 
okoliš i prirodu, PODEŽELSKA KMETIJSKO - TURISTIČNA ZADRUGA BRŽANIJA, 
zadruga za razvoj podeželja, z.o.o., socialno podjetje 

Povzetek projekta Projekt je usmerjen v območje kraškega roba, niza strmih sten in apnenčastih 
pobočij, kjer je dolga interakcija človeka z naravo ustvarila biološke, kulturne in 
estetske vrednote, ohranjanje tega odnosa pa je nujno za njihovo ohranjanje. Bogat 
naravni potencial območja je pod vse večjim pritiskom obiskovalcev in drugih 
človeških aktivnosti, k čemur prispeva tudi bližina gosto naseljenega tržaško-
koprskega in opatijskega območja. Projektni izziv je vzpostaviti predpogoje, 
primerne za formalno varstvo, izboljšanje obstoječih in razvoj skupnih načrtov 
upravljanja ter priprava programa monitoringa najznačilnejših habitatov in vrst na 



 
obeh straneh meje. Skupni cilj projekta je vzpostaviti mehanizem upravljanja in 
nadzora N2000 območij z namenom zmanjšanja pritiskov na ohranjaje biotske 
pestrosti. Plezalstvo je priljubljen šport v Sloveniji in pričenja pridobivati masovne 
razsežnosti tudi na Hrvaškem, kar se kaže na velikih pritiskih na zavarovana 
območja. Trenutni mehanizmi za urejanje nastalih sporov med domačini, plezalci 
in naravovarstveniki niso zadostni. Plezalci in drugi rekreativci so ljubitelji narave, 
zato je v okviru projekta treba podpreti njihove dejavnosti, a jih tudi uskladiti z 
ukrepi varstva. Ključni rezultati projekta bodo vzpostavitev mehanizmov 
trajnostnega čezmejnega upravljanja z območjem kraškega roba, zmanjšani pritiski 
na biotsko pestrost in ustvarjeni predpogoji za formalno varstvo, od česar bodo 
imeli korist tako lokalno prebivalstvo kot ostali obiskovalci območja. Partnerji bodo 
skupaj pristopili k reševanju groženj zaradi rekreacije. Problematiko opuščanja 
tradicionalne rabe prostora je tema številnih projektov, a vloga rekreativcev pri 
problematiki ohranja vrst in habitatnih tipov je bila do sedaj zapostavljena. Sistem 
skupnega upravljanja in monitoringa N2000 območij bomo tako nadgradili z vse 
popularnejšim pristopom znanosti državljanov (Citizen science), kar bo z uporabo 
drona in vzpostavijo mrež prostovoljcev ena od inovacij projekta. 
 

Akronim projekta ČIGRA (SLO-HR347) 

Trajanje projekta 01.09.2017 – 29.02.2020 

ESRR sredstva 478.981,98 EUR 

Projektni partnerji: LP/PP1 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 
PP2 Nacionalni inštitut za biologijo 
PP3 Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije 
PP4 Udruga BIOM 
PP5 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim 
dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ 
PP6 Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

Povzetek projekta V celinskem delu areala navadna čigra (Sterna hirundo) gnezdi na rečnih in jezerskih 
prodiščih. V Sloveniji in na Hrvaškem predstavljajo savska in dravska prodišča 
relativno majhen del obeh rek, večinoma znotraj Natura 2000 območij.To so 
območja, na katera ima človek, zaradi izkoriščanja proda iz rečnih korit, utrjevanja 
brežin, izkoriščanja hidroenergije, onesnaževanja in športnega ribolova, velik vpliv. 
Do sedaj se je čigro na Hrvaškem in v Sloveniji raziskovalo (monitoringi) ločeno, 
prav tako ločeno se je vzdrževalo njihova bivališča, aktivnosti pa niso dale 
zadovoljivih rezultatov. Cilj projekta je ohranjanje stabilne populacije čigre na 
prodiščih Save in Drave in povečati stopnjo njene ohranjenjosti na območjih Nature 
2000. Z aktivnim upravljanjem njenih bivališč bomo obnovili in dolgoročno ohranili 
obstoječe prodnate otoke s kolonijami čiger, s postavitvijo plavajoče ploščadi pa 
omogočili gnezdenje, kjer naravna gnezdišča, zaradi poplav ne omogočajo varnega 
gnezdenja. V okviru projekta bomo izdelali predlog za razširitev Natura 2000 
območja na Hrvaškem (HR1000002) na gramoznico Rakitje. Glavni rezultati 
vključujejo povečanje površine in dolgoročno vzdrževanje gnezdišč, izdelavo 



 
čezmejnega protokola monitoringa celinske populacije čigre in izdelavo 
čezmejnega akcijskega načrta za zavarovanje čigre. Predpogoj za dosego ciljev je 
pravilna interpretacija dinamike populacije v kolonijah. V ta namen bomo s 
sledenjem z oddajniki med gnezditveno sezono ugotovili areal aktivnosti, izbor 
habitata in medsebojno povezanost kolonij v projektnem območju. Z genetsko 
analizo vzorcev krvi bomo ugotovili, ali so ptice s Save in Drave del iste populacije 
in jih primerjali z drugimi evropskimi populacijami. S predavanji, filmom, razstavo 
in informacijskimi tablami bomo povečali zavest o nujnosti zavarovanja čigre in 
njenih bivališč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


