
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programi čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-

Hrvaška vabijo v okviru Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da se / 
Az Interreg V-A Szlovénia-Ausztria, Szlovénia-Magyarország és Szlovénia-Horvátország 

Együttműködési Programok a Szlovén Köztársaság Fejlesztésért és Európai Kohéziós Politikáért felelős 
Kormányhivatala nevében tisztelettel meghívják Önt, 

 

23. septembra 2017 / 2017. szeptember 23-án 
 

v okviru Dneva evropskega sodelovanja udeležite dogodka / 
az Európai Együttműködés Napja alkalmából megrendezésre kerülő közös rendezvényre: 

 

POHOD PO POHORJU / TÚRA A POHORJÉN 
 

ter predstavitve projektov DETOX, Mura Raba Tour in PalaeoDiversiStyria. / 
valamint a DETOX, a Mura Raba Tour és a PalaeoDiversiStyria projektek bemutatására. 

 
Udeležba na dogodku je brezplačna. / A rendezvényen való részvétel ingyenes. 
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9.30 prihod avtobusov na sp. postajo Mariborske vzpenjače / 
Autóbuszok érkezése a maribori kabinos felvonó alsó állomásához  
registracija udeležencev / Regisztráció 

 

10.00   vožnja z gondolo na Mariborsko Pohorje / 
Utazás a felvonóval a Mariborsko Pohorje hegyre  

 

11.00   cerkev Sv. Bolfenka / Szt. Bolfenk templom 
uvodni pozdrav organa upravljanja in pohodniška malica / 
az Irányító Hatóság köszöntője és tízórai 

 predstavitev projekta DETOX programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška  
 az Interreg V-A Szlovénia-Horvátország Együttműködési Program keretében  
megvalósuló DETOX projekt bemutatása 

 

11.30  Razgledni stolp / Kilátótorony 
predstavitev projekta Mura Raba Tour programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-

Madžarska / az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 
keretében megvalósuló Mura Raba Tour projekt bemutatása 

 

13.00  Mariborska koča / Mariborska koča (Maribor Kunyhó) 
 kosilo in druženje ob živi glasbi / jó hangulatú ebéd élő zenével 
 predstavitev projekta PalaeoDiversiStyria programa sodelovanja Interreg Slovenija-
Avstrija / az Interreg V-A Szlovénia-Ausztria Együttműködési Program keretében 
megvalósuló PalaeoDiversiStyria projekt bemutatása 

 

15.00  odhod z Mariborske koče / Indulás a Mariborska koča-tól 
 
16.00  vožnja z gondolo v dolino / Utazás a felvonóval a völgybe 
 
17.00  odhod avtobusov / Autóbuszok indulása 

 
Prosimo, da se na dogodek prijavite čimprej. Prijave so možne do zapolnitve mest. V kolikor se boste 
dogodka udeležili z organiziranim avtobusnim prevozom, bodite pri prijavi pozorni na pravilno izbiro 
vstopne postaje in na navedeno uro odhoda. Za prijavo kliknite na povezavo: /  Kérjük, jelentkezését 
a lehető leghamarabb küldje el részünkre. A rendezvényre való részvételi jelentkezés korlátozott 
létszámban lehetséges. Amennyiben a rendevényre valamely szervezett busztranszfer igénybe 
vételével kíván eljutni, kérjük figyelmesen válasszon felszállóhelyet és jegyezze fel az indulás időpontját. 
A jelentkezéshez kattintson a következő linkre: http://www.si-at.eu/en2/ec-day-2017/  
 
Udeležba na pohodu je na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti. V primeru slabega vremena 
se dogodek prestavi za en teden. / A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt. A szervezőket felelősség nem terheli. Rossz 
idő esetén a rendezvényt egy héttel későbbre halasztjuk. 
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