
 
 
 
 

 
 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

Pohoda na tromejnik in ogled lokalnih znamenitosti na območju Slovenije, Avstrije in Madžarske 

 

Maribor 21.9.2016 - Pod pokroviteljstvom Evropske komisije in programa INTERACT po Evropi 

potekajo prireditve ob Dnevu evropskega sodelovanja 2016. Namen dogodkov in prireditev ob 

Dnevu evropskega sodelovanja je, da se programi oz. projekti čezmejnega in teritorialnega 

sodelovanja predstavijo javnosti. V Sloveniji je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko (SVRK), ki je Organ upravljanja za Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 

in Interreg V-A Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2014-2020, 21. septembra 2016 

organizirala pohoda na tromejnik in ogled lokalnih znamenitosti na območju Slovenije, Avstrije in 

Madžarske.  

Skupina udeležencev se je z avtobusom iz Maribora podala na ogled gradu v Gradu na Goričkem, Hiše 

jabolk v Gornjem Seniku, Muzeja porabskih Slovencev v Monoštru in gradu Tabor v naravnem parku 

Raab. Najprej smo si ogledali grad v Gradu na Goričkem, kjer so nam predstavniki Krajinskega parka 

Goričko predstavili grad in projekte, ki so se in se odvijajo na tem območju v okviru njihove organizacije. 

Nato nas je pot vodila do Trtkove, od koder smo se peš podali do tromejnika, kjer nas je najprej 

pozdravila vodja organa upravljanja obeh programov ga. mag. Nina Seljak, sledili so pozdravni govori 

županov obmejnih občin in sicer župana občine Kuzma g. Škaliča, župana občine Gornji Senik g. Gábor 

Ropoš in župan občine sv. Marin na Rabi. Sledil je slavnostni podpis dveh pogodb o sofinanciranju za 

projekta MMO3D, ki bo sofinancira v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija in 

Green Exercise, ki bo sofinancira v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. Po 

povratku do avtobusov nas je pot vodila preko slovensko-madžarske meje v porabsko občino Gornji 

Senik, kjer smo si ogledali Hišo jabolk. Vodilni partner projekta Green Exercise nam je na kratko 

predstavil ta projekt, ki se bo odvijal na tem čezmejnem območju, prav tako smo si ogledali stiskalnico 

jabolko, ki jo je občina pridobila v okviru projekta Upkač sofinanciranega iz Operativnega programa SI-

HU 2007-2013. Sledil je postanek v Monoštru, kjer smo si ogledali Muzej porabskih Slovencev in nam 

je bil predstavljen tudi projekt Sense of place prav tako sofinanciran iz Operativnega programa SI-HU 

2007-2013. Po kratkem oddihu in okrepčilu in v Hotelu Lipa, kjer nas je pozdravil in spregovoril nekaj 

besed generalni konzul RS v Monoštru g. dr. Boris jesih, smo se odpravili preko madžarsko-avstrijske 

meje na grad Tabor v občini Sv. Martin na Rabi. Sledil je voden ogled gradu in predstavitev projekta 

321go, ki se že izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.  

Pohoda in ogledov se je udeležilo nekaj več kot 100 udeležencev. Dogodek je predstavil lepo priložnost 

za izmenjavo izkušenj, mnenj in seveda druženje predstavnikov različnih institucij in javnosti. 

 


