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OSEBNA IZKAZNICA PROJEKTA Green Exercise 

Številka projekta:  18 

Akronim projekta:  Green Exercise 

Naslov projekta:  Razvoj turističnih produktov za povečanje prepoznavnosti kulturne in naravne 

dediščine ob slovensko-madžarski meji 

Partnerji v projektu: 

Vodilni partner:  Narodni park Őrség 

Partnerji:  Javni zavod Krajinski park Goričko, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, 

Občina Moravske Toplice, Občina Šalovci, Razvojna agencija Slovenska krajina, 

Občina Sakalovci, Občina Dolnji Senik 

Trajanje projekta:  1. 8. 2016 – 31. 7. 2019 

Proračun projekta:  1.038.025,05 EUR; od tega ESRR / ERFA sredstev: 882.321,29 EUR 

Projekt sofinancira:  Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska, Evropski sklad za 

regionalni razvoj 

 

Povzetek projekta: 

Projekt si prizadeva za skupno promocijo obstoječe čezmejne kulturne in naravne turistične ponudbe 

slovensko-madžarskega obmejnega prostora, ter to dopolnjuje s posebnim poudarkom na zdravem 

življenjskem slogu, trajnostnem in okolju prijaznem načinu prevoza (predvsem kolesarjenje). Načrtujemo 

oblikovanje »zelenih parkov« na obeh straneh meje in sicer na devetih lokacijah, kjer bomo predstavili 

naslednje tematike: naravno okolje, zavarovane naravne vrednote, trajnostno kmetijstvo, promet, zdrav 

način življenja in gibanja. Za doseganje tega bomo povezali obstoječe kulturne in naravne turistične 

elemente z razvojnimi elementi, ki jih načrtujemo v okviru projekta s pomočjo kolesarskih in pohodniških 

poti. Širitev storitvene ponudbe obiskovalnih centrov bomo dosegli z razvojem atrakcij, ki so povezane z 

naravnimi vrednotami, ljudskimi tradicijami ter z razvojem nastanitvenih kapacitet. Cilj našega projekta 

je podaljšati čas bivanja obiskovalcev v območju sodelovanja. Načrtujemo izobraževalni program za 

kolesarske vodnike na čezmejni ravni, z enotnim pristopom in metodologijo, ki se bo izvajal v 

slovenskem in madžarskem jeziku, jezikovno usposabljanje, izpopolnjevanje znanja s področja kulturne 

dediščine, skupno razkrivanje poti, ki bodo označene v okviru projekta. V okviru projekta na obeh 

straneh meje bomo organizirali delavnice na tematiko: narava, zdrav način življenja, gospodarjenje itd. 

Na kolesarskih poteh, ki bodo razvite v okviru projekta, bomo organizirali brezplačne vodene ture za 

lokalne prebivalce, za potencialne sodelujoče partnerje ter turiste. Glavni rezultati projekta so: 

 zeleni parki - 9 

 turistični produkti - 5 

 turistični paketi - 5 

 kolesarska počivališča - 2 

 kolesarske poti – 5 
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 skupno usposabljanje kolesarskih vodnikov - 1 

 delavnice na temo: naravoslovje, zdrav način življenja, ekološko kmetovanje - 10 

 namestitev - 1 

 predstavitvene ture - izleti - 5 
 

Kontakt za več informacij o projektu:  

VP: Narodni park Őrség: Olga Kis, kisolgie@gmail.com, +36 30 539 6182 

PP2: Javni zavod Krajinski park Goričko: Stanka Dešnik, stanka.desnik@goricko.info, +386 31 354 149 

PP3: Center za zdravje in razvoj Murska Sobota: Silva Nemeš, silva.nemes@czr.si, +386 41 383 337 

PP4: Občina Moravske Toplice: Goran Pintarič, goran.pintaric@moravske-toplice.si, +386 51 308 114 

PP5: Občina Šalovci: Iztok Fartek, iztok.fartek@salovci.si, +386 2 5598050  

PP6: Razvojna agencija Slovenska krajina: Andrea Kovacs, kovacs.andrea@szlovenvidek.hu, +36-30/217-

5455  

PP7: Občina Sakalovci: Valerija Rogan, rogan.valerija@gmail.com, +36-30/425-3847  

PP8: Občina Dolnji Senik: Zsolt Monek, info@alszoszolnok.hu, +36-30/973-1208. 
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