
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultursaal Eisentratten: Eisentratten 13 – 9861 Eisentratten  

 Gasthof Post: Eisentratten 20, 9861 Eisentratten |+434732 2786 | 

gh.post@aschbacher.at 

 Gasthof Kohlmayr: Hauptplatz 7, 9853 Gmünd in Kärnten | +434732 2149 | 

gasthof.kohlmayr@aon.at 

 Gasthof Prunner: Hauptplatz 15, 9853 Gmünd in Kärnten | +434732 2187 | 

gasthof@prunner-gmuend.at 

 Hotel Platzer: Untere Vorstadt 26, 9853 Gmünd in Kärnten | +434732 2745 

| info@hotel-platzer.at 

 

 

 na zaključni dogodek projekta Balance for 

Nature and People (BANAP- SIAT 327), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ki bo potekal v četrtek,  

20. oktobra,  

in petek,  

21. oktobra 2022  

v kulturni dvorani Eisentratten, 

(Eisentratten 13 | 9861 Eisentratten) 
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Z namenom ohranjanja biotske pestrosti je bil zasnovan projekt 

„Balance for Nature and People“.  V projektu čezmejnega sodelovanja 

Interreg V-A Slovenija – Avstrija se je združilo pet partnerjev:  

 

 Zavod RS za varstvo narave,  

 Občina Črna na Koroškem, 

 Štajerska naravovarstvena zveza,  

 Gradiščanska gospodarska agencija in 

 UNESCO Biosferni park Nockberge. 

 

Projektni partnerji smo po načelu „skupaj smo pametnejši“ delili 

znanja in tako prispevali k skupni viziji, ki temelji na treh stebrih 

trajnosti (okolje, gospodarstvo in družba). 

 

Partnerji smo izvedli in pripravili izobraževalne programe in pilotne 

akcije za ohranjanje in ozaveščanje o pomembnih življenjskih 

prostorih, namenjene različnim ciljnim skupinam, ki jih bomo 

predstavili na tem zaključnem dogodku. 

 

 
 

 

Četrtek, 20. 10. 2022 

12:30-13:00  Prihod in registracija udeležencev ob kavi in prigrizku  
13:00-16:00  Uvod  

 Uvodni nagovori 

 Predstavitev projekta BANAP 

 Predstavitev projektnih partnerjev in pilotnih 
akcij  

 Predstavitev akcijskega načrta in priročnika  

 Diskusija 
16:00-16:30  Odmor ob kavi 
16:30-18:00  Podelitev priznanj partnerjem Biosfernega parka in 

novinarska konferenca  
18:00-19:00  Odmor 
19:00   „Čezmejni“ bife 
 
Petek, 21. 10. 2022 
 
08:45  Zbiranje na parkirišču Prunner v Gmündu 
09:00-10:30 Sprehod s spoznavanjem kulturne dediščine mesta 

Gmünd 
11:30-14:45  Predstavitev partnerskega podjetja Kaslab´n ter skupno 

kosilo 
15:00  Zaključna beseda direktorja Zavoda RS za varstvo 

narave in povratek 

  


