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KRATKE INFORMACIJE O EZTS GEOPARK KARAVANKE 
 

1. KAJ JE EZTS? 
 

 Inštrument (edina pravna oblika za bilateralno sodelovanje med javnimi 
institucijami) za olajšanje čezmejnega, transnacionalnega ali medregijskega 
sodelovanje  

 Cilj: Krepitev čezmejne kohezije Unije (gospodarska, socialna, teritorialna) 
Osnova: Uredba EU (velja v vseh državah članicah) 

 Lastne organizacijske strukture 
 Lastna pravna osebnost: pridobitev, prodaja premoženja, najem osebja, nastop 

pred sodiščem 
 

2. PREDNOSTI EZTS za GEOPARK občine 
 

 Manj administrativno zapleteni projekti - EZTS lahko izvaja projekte za vse 
občine članice 

 Strateška krepitev znotraj programa SI-AT – Ključna vloga »EZTS« je že 
opredeljena v sedanjem programu SI-AT (nadaljnja strateška krepitev v 
programu je odvisna od dejansko vzpostavljenega EZTS Geopark - pogovori so v 
teku) 

 Pomembno sodelovanje pri vsebinskemu oblikovanju prihodnjega programa SI-
AT 

 Možnost fiksnih strateških projektov Geoparka v programu SI-AT (primer EZTS 
GO - 3 občine SLO-ITA - 10% sredstev programa INTERREG SI-AT 10 milijonov 
EUR za projekte teh treh občin, določenih v programu) 

 Možnost sklada majhnih projektov v primeru EZTS Geopark (» iz Geoparkovega 
samopridobljenega projektnega sklada) 

  
3. ČASOVNA SMERNICA 

 
Odločitev o ustanovitvi EZTS na ravni občin mora biti sprejeta v prvi polovici leta 
2019, da bi bila lahko del prihodnjega programa INTERREG (načrtovanje poteka v letu 
2019) in s tem prizadevanje po pridobitvi vseh prednosti za občine (kot je navedeno 
zgoraj). 
 

4. ČLANARINA EZTS 
 
DS Geopark se je v okviru svojih odborov strinjal s povišanjem članarine za EZTS v 
primerjavi z obstoječo DS s sedanjih 52.000 EUR na 75.000 EUR. 
 
Razlogi za povečanje članarine so naslednji: 

 Trenutno članarina občin DS ne ustreza več intenzivnemu delovnemu spektru DS 
Geopark 
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 EZTS prinaša ogromne prednosti za vse občine za realiziranje evropskih 
sredstev– Evropska združenja za teritorialno sodelovanje prevzemajo strateške 
vloge v evropskih programih 

 EZTS pomeni tudi nadaljnjo krepitev mednarodnega pomena naše regije 
 Celotna storitev Geoparka v zvezi z izvajanjem projektov in tudi lastna 

pooblastila za odločanje o projektnih vlogah se zelo povečuje - v korist vseh občin 
 
Povečanje je bilo izračunano na podlagi regionalnih parametrov, kot so trenutno prejeta 
sredstva EU za posamezno občino za infrastrukturo (ki se lahko letno prestavi med 
občinami!), Kar ima za posledico razvrstitev, ki zagotavlja uporabo predlaganih 75 000 
EUR / leto. 
 

Iz tega izhajajo naslednje situacije članarin (priprava preko upravnega odbora DS 

Geopark, januar 2019): 

 

OBČINE DS 2019 
EZTS 
2020 

Bleiburg/Pliberk 4079 5500 
Eisenkappel/Železna 
Kapla 3340 6000 
Feistritz/Bistrica 3162 6000 
Gallizien 2773 5000 
Globasnitz/Globasnica 2604 5000 
Lavamünd 3948 5500 
Neuhaus 2048 5000 
Sittersdorf 3037 5500 
Zell/Sele 1605 3500 
Črna 5000 5500 
Mežica 5000 5000 
Prevalje 5000 6000 
Ravne 5000 6000 
Dravograd 5000 5500 
VSOTA 51596 75000 
 
V primeru nove priključitve se skupni znesek članarin za članstvo poveča sorazmerno z 
oceno morebitne nove občine članice. Vsota 75.000 € se tako nanaša izključno na 14 
ustanovitvenih občin Geoparka. 
 
Nova članarina bo veljala od uradne uredbe o EZTS, torej najprej od leta 2020 dalje.  


