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VABILO
Zaključni dogodek in
otvoritveni slovesnosti projekta goMURra

22. oktober 2021 | 09:00 – 12:15
spletni dogodek preko platforme Zoom

©Revital

©DRSV/Zaja

© Peternel

Spoštovane gospe in gospodje!

Čezmejni projekt EU goMURra je del programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014 - 2020 in je nadaljevanje sodelovanja in dolgoletnih skupnih aktivnosti v okviru
Stalne slovensko-avstrijske komisije za mejno Muro.
Sedem projektnih partnerjev iz Avstrije in Slovenije tako že od junija 2018 pripravlja usklajene ukrepe
za izboljšanje upravljanja mejne Mure in njenih pritokov, izboljšanje ekološkega stanja reke in njenih
pritokov ter zmanjšanje poplavne ogroženosti. Cilji, ki smo jih zasledovali so: doseči trajnostno izboljšanje stanja okolja in življenjskega položaja ljudi, ki živijo ob in na reki in tako spodbuditi skupno življenje sosedov z obeh bregov Mure.
Vabimo vas na zaključni dogodek projekta goMURra, dne 22. oktobra 2021. Pripravili smo pester program, predvsem pa bomo predstavili rezultate projekta goMURra. Več informacij v Agendi na naslednji
strani. Zagotovljeno bo tudi simultano prevajanje.
Zaključni dogodek bo potekal preko spletne platforme Zoom. Prosimo, da si naložite zadnjo različico
aplikacije Zoom, saj bomo na ta način lahko zagotovili pravilno delovanje podpornih funkcij (prevajanje
v nemški/slovenski jezik; Zoom client for meetings https://zoom.us/download).
Registracija
Za udeležbo na dogodku je potrebna predhodna registracija. Po zaključeni registraciji boste po epošti znova dobili povezavo za udeležbo na zaključnem dogodku.
Povezava do registracije
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUoc-GtpzwjHt3D7dvYfzY6ZTr9Kky9kUgS
Prosimo, da se prijavite do 21. oktobra 2021, do 12.00!
V primeru tehničnih težav se obrnite na: Christine Konradi, Freiland Umweltconsulting ZT GmbH, EMail: konradi@freiland.at, tel: +43 664/88 46 65 23 ali Gašper Zupančič, Direkcija RS za vode, e-mail:
gasper.zupancic@gov.si, tel: +386 (0)1 478 3192.
Varstvo podatkov
Za organizacijo dogodka in zahtev poročanja za doseganje projektnih kazalnikov bomo organizatorji
delavnice zbirali določene osebne podatke udeležencev (ime in priimek, elektronski naslov, država,
institucija/organizacija). Z registracijo na dogodek izražate privolitev, da organizator zbira te vaše
osebne podatke. Podatki se bodo hranili in uporabljali izključno za potrebe projekta goMURra v času
trajanja projekta in skladno z veljavnimi predpisi.
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Čas

Program

Predavatelj

DOBRODOŠLICA IN UVOD
08:30 – 09:00

Prijava, razjasnitev tehničnih vprašanj

-

09:00 – 09:10

Predstavitev poteka dogodka, navodila,
organizacijske informacije

Oliver Rathschüler (freiland)

09:10 – 09:20

Dobrodošlica in uvod

Suzana Stražar (DRSV)
Tanja Schriebl (A14)

09:20 – 09:25

film goMURra (krajša različica)

-

NAGOVORI
Bojana Ploj, Skupni sekretariat Interreg Slovenija – Austria, SVRK
Günter Liebel, Avstrijsko zvezno ministrstvo za kmetijstvo, regije in turizem
(BMLRT)
09:25 – 10:10

Meta Gorišek, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
Roman Kramer, Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV)
Johann Wiedner, Urad štajerske deželne uprave, Oddelek 14 (A14)

10:10 – 10:20

PREMOR

PREDSTAVITVE REZULTATOV
10:20 – 10:30

Interaktivni kviz

10:30 – 10:50

Načrt upravljanja mejna Mura 2030

10:50 – 11:00

Načrta zaščite in reševanja ob mejni Muri

11:00 – 11:10

Komunikacijske aktivnosti projekta

11:10 – 11:20

Investicije v Občini Bad Radkersburg

11:20 – 11:30

Investicije v Občini Gornja Radgona

11:30 – 11:40

Otvoritvena slovesnost investicij projekta
goMURra (virtualno)

Oliver Rathschüler (freiland)
Suzana Stražar (DRSV)
Tanja Schriebl (A14)
Günter Hohenberger (FAKS)
Gasper Zupančič (DRSV)
Cornelia Jöbstl (A14)
Gertraud Monsberger
(Monsberger Gartenarchitektur)
Sabina Žaja (DRSV)
Aleksander Saša Ostan
(Atelje Ostan Pavlin)
Stanislav Rojko (OGR)
Karl Lautner (BRA)

ZAKLJUČEK
11:40 – 11:50

Izjave projektnih partnerjev

11:50 – 12:00

Uradni zaključek z napovedjo
Memoranduma

Suzana Stražar (DRSV)

12:00 – 12:15

Film goMURra (dolga različica)

-

Projekt goMURra (SIAT250) se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenja-Avstrija sofinancira s sredstvi Evropskega
sklada za regionalni razvoj.

