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Društvo za razvoj slovenskega podeželja organizira različna strokovna usposabljanja, posvete, 
strokovne ekskurzije in promocijske dogodke na področju razvoja podeželja. Na dogodke so vabljeni 
člani društva in širša zainteresirana javnost. Tokratna strokovna ekskurzija poteka v sodelovanju z 
Mrežo za podeželje pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 

Strokovna ekskurzija na Avstrijsko Koroško  

PROGRAM 

 

Četrtek, 28. 11. 2019 

9:00 Prihod čez Jezersko sedlo v Železno Kaplo 

Pozdrav in kava (gostilna Podobnik v Železni Kapli, Bela / Vellach 157) 

Kratka predstavitev strukture in projektov LEADER Kärnten (zastopniki deželne vlade, uprave in LAS 
Avstrijske Koroške) 

10:30 Ogled Geoparka Karavanke v Železni Kapli in ogled centra Geoparka v Šentlipšu (vodja projekta 
Gerlad Hartmann bo razložil GEOPARK Karavanke ter raznorazne projekte v tem okviru) 

Geopark Karavanke je čezmejni UNESCO Globalni Geopark, organiziran kot čezmejna delovna skupnost 
(DS), ki zajema območje občin v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem med Peco in Košuto. Uspešno je 
zaključen projekt z naslovom »CROSSBORDER ACTIVE 2020«, trenutno pa izvaja LEADER projekt 
»GEOPARKFORSCHERKIDS« in v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v 
programskem obdobju 2014-2020 še projekt z akronimom »EUfutuR« in projekt z akronimom 
“NaKult”. Nadalje se izvaja še projekt z akronimom “Danube GeoTour” (Program transnacionalnega 
sodelovanja Podonavje 2014–2020) in pa projekt z akronimom “Ruritage” (Horizon 2020). V delovanje 
Geoparka so vključeni LASi na Avstrijski in Slovenski strani. Več: https://www.geopark-
karawanken.at/slo/vstopna-stran.html 

12:30 Kosilo v gostilni Mochoritsch Griffen / Grebinj  

Posebnost gostilne je, da se je razila iz majhne družinske gostilne v največjo gostinsko organizacijo v 
Podjuni. Namen je bil iz lastne pridelave in bližnje okolice nudijo stroškovno ugodno in okusno odlično 
gostinsko ponudbo. To se nadaljuje prav do danes saj na lastni eko-kmetiji pridelujejo eko zelenjavo 
katero predelajo v gostinskih obratih. Tudi vse ostale sestavine so večinoma ekološko pridelane in iz 
regije. Sodelovanje s Slovenijo. Več: https://www.mochoritsch.at/lieferanten 
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14:00 Ogled projekta: Grebinj / Griffen: razvoj krajevnega centra Grebinj -Ortskernentwicklung (z 
županom Josefom Müller) ter predstavitev niza projektov med drugim iz programa Leader. Več: 
https://www.griffen.gv.at/ 

16:00 Ogled projekta: Werner Berg muzej Pliberk (z županom Stefanom Visotschnikom ter strokovnim 
sodelavcem Arthurjem Ottowitzom) 

Pliberk se je razvil kot mesto s pestro ponudbo kulturnih užitkov. Tamkajšna kulturna iniciativa Pliberk 
- KIB (Kulturinitiative Bleiburg), (slovenski) Kulturni dom ter Muzej Wernerja Berga so stebri tega 
razvoja. V muzeju bomo izvedeli za strategijo in koriščenje EU sredstev med drugim iz Leader programa. 
Več: https://www.bleiburg.gv.at/wernerbergmuseum.html 

17:30 Nastanitev v hotelu JUFA Pliberk (zelo zanimiv objekt zgrajen kot pasivna hiša, ki se ogreva in 
oskrbuje z obnovljivimi vir energije. V hiši in pred njo se nahaja energetski park, ki vabi k igrivemu 
odkrivanju). Več: https://www.jufa.eu/hotel/bleiburg/ 

18:00 Izredni zbor članov DRSP 

19:00 Večerja z regionalnimi sestavinami 

20:00 Bilateralni sestanki - projektih sodelovanja 

 

Petek, 29. 11. 2019 

8:00 Zajtrk 

9:00 Odhod z avtobusom 

9:30 Ogled projekta: Tourismuszentrum Klopinjsko jezero, predstavitev strategij na področju turizma 
na južnem Koroškem. Ogled doživljajskega parka v gozdu – Walderlebnispark kot primer dobre prakse. 
Projekt se je sofinanciral iz Leader programa. Več: https://www.klopeinersee.at/slovensko/ 

12:00 Kosilo v gostilni Landgasthaus Hafner Oberdorf ali Landgasthaus Luckner Schwabegg. Tam bomo 
zaužili specialitete iz ajde, katero pridelujejo in predelujejo kmetje iz neposredne okolice. 

14:00 Ogled projekta: Hadn Zentrum / Center Ajda Žvabek s predsednikom Josefom Hirmom. Hadn 
pomeni v nemškem koroškem narečju ajda. Torej se vse vrti okoli ajde. Živilo katero je imelo in ima 
zopet v tej regiji dolgo tradicijo. S tem projektom se ohranja kuturna dediščina in se promovira ajda 
kot zdrava vsestranska delikatesa. Projekt črpa finančne vire iz raznih programov med drugim tudi iz 
Leader programa. Predstavitev projekta ob kavi in ajdinim pecivom. Več: http://www.hadn.info/ 

15:00 Zaključek in pot nazaj v Slovenijo 


