Sporočilo za javnost
ZAČETNA KONFERENCA PROJEKTA PREBUJANJE / BUĐENJE
(Šentilj, 1. 12. 2017) V četrtek, 30. novembra 2017, je v konferenčni dvorani Casina &
Hotel Mond v občini Šentilj potekala začetna konferenc projekta Prebujanje/Buđenje,
ki se izvaja v okvirju Javnega razpisa Programa sodelovanja V-A Slovenija-Hrvaška
2014-2020. Projektni partnerji so predstavili aktivnosti in cilje projekta, ki sta med
drugimi tudi vzpostavitev regionalnih turističnih središč na starih mejnih prehodih v
občinah Šentilj in Goričan ter razvoj skupnih čezmejnih turističnih produktov.
Občina Šentilj je skupaj s projektnimi partnerji Zavod za turizem Maribor - Pohorje, Občina
Goričan in Turistička zajednica Međimurske županije prejela odobritev projekta Prebujanje.
Projekt je bil prijavljen na razpis Interreg SI – HR 2014 – 2020. Med 112 prijavljenimi projekti
je bilo odobrenih le 12, med njimi tudi projekt Prebujanje. Občinski svet Občine Šentilj je s
svojimi glasovi soglasno potrdil predmetno investicijo, ki je tudi uvrščena v proračun.
Vrednost projekta znaša 988.743,19 EUR, od tega bo s strani Evropske unije pridobljenih 85
% nepovratnih sredstev.
Opis projekta
Projekt Prebujanje ima za razvoj trajnostnega turizma velik pomen. Glede na načrtovane
projektne aktivnosti bo razvoj turizma temeljil na že obstoječi kulturni in naravni dediščini, ki
do danes ni bila povsem izkoriščena, predstavlja pa velik potencial. Projekt predstavlja prvi
korak sodelovanja s hrvaškimi partnerji; vsi se soočamo s podobnimi izzivi in težimo k
uresničevanju podobnih ciljev. Turizem je pomembna gospodarska dejavnost za celotno
slovensko in hrvaško regijo, vendar turistične dejavnosti prevladujejo predvsem v mestih in
na obali, med tem ko so druga področja zapostavljena. Z velikim izzivom se srečujemo na
območju vzdolž starih mejnih prehodov v Goričanah in Šentilju, ki stagnirata oz.
nazadujeta. Da bi rešili ta problem, je potrebno razviti nove turistične vsebine in izkoristiti
obstoječe možnosti in potenciale ter na ta način zagotoviti preusmeritev turistov iz
priljubljenih turističnih destinacij v regiji v ta območja. Ogromen potencial leži v obstoječi
kulturni dediščini in sicer v arheoloških najdiščih v občinah Šentilj in Goričane, ki niso ali
pa so le deloma v funkciji. Določen obseg dediščine še ni bil v celoti raziskan in tako ne
obstajajo popolne informacije, ki bi bile lahko predstavljene turistom. Lokacije niso ustrezno
označene in prilagojene prihodu obiskovalcev. Iz tega razloga niso vključene v že obstoječo
turistično ponudbo in posledično jih turistične organizacije ter drugi deležniki ne vrednotijo in
promovirajo. Da bi to spremenili, je ključnega pomena njihov razvoj, izboljšanje in dajanje v
obratovanje. Na podlagi potencialnih arheoloških najdišč iz starejše železne dobe se bodo s
tem projektom razvili inovativni, privlačni, čezmejni kulturno-turistični produkti, ki bodo
pritegnili turiste v regijo in tako prispevali k razvoju turizma in revitalizacijo območja ob
starem mejnem prehodu. Zelo pomembno vlogo pri tem bo imela tudi vzpostavitev dveh
regionalnih turističnih središč, ki bosta odgovorna za trajnostno upravljanje, vrednotenje
in spodbujanje obstoječih ter novih kulturno-turističnih vsebin v regiji.

Projektne aktivnosti bodo trajale dve leti.
Za aktivnosti so načrtovana naslednja sredstva:
-

Občina Goričan: 468.137,50 EUR,
Občina Šentilj: 421.817,06 EUR ,
Turistička zajednica Međimurske županije: 52.244,35 EUR,
Zavod za turizem Maribor - Pohorje: 46.544,28 EUR,

s katerimi bomo izvedli sledeče:
-

vzpostavitev regionalnih turističnih središč na starih mejnih prehodih v občinah Šentilj
in Goričan,
raziskavo in promocijo kulturne dediščine,
razvoj skupnih SLO - HR turističnih produktov ter
promocijo območja in trženje novih turističnih vsebin.

Čezmejni značaj in medsektorsko sodelovanje ključnih slovenskih in hrvaških
deležnikov bodo omogočili revitalizacijo tega območja in prispevali k razvoju
trajnostnega turizma v celotni regiji.
Za vse informacije in vprašanja o projektu Prebujanje/Buđenje se lahko obrnete na vodjo
projekta projektnega partnerja Občine Šentilj, mag. Petro Pucko:
T: 02 650 62 08
E: petra.pucko@sentilj.si

Projektni partnerji:

Avtor fotografij: Vasja Šabeder

