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V projektu „GOAL” so naèrtovane tri èezmejne 
intervencijske vaje, v katerih bodo usklajeni 
postopki posredovanja v sodelujoèih treh regijah ter 
prepoznane njihove pomanjkljivosti. Vaje bodo 
skupaj naèrtovali vsi partnerji v projektu in jih tudi 
izvedli kot pilotne akcije. Prièakovani rezultati so 
tudi:

Vsebina projekta: Partnerji v projektu:Prièakovani rezultati:

Evropski projekt „GOAL“ bo prispeval k tesnejšemu 

sodelovanju med intervencijskimi silami in organi na 

avstrijskem Koroškem, avstrijskem Štajerskem in v 

Sloveniji. 

V projektu z geslom „Pomoè brez meja“ bodo razviti 

skupni modeli ukrepanja v primeru naravnih in 

drugih nesreè, pri èemer projekt „GOAL“ najveè 

pozornosti namenja poplavam, gozdnim požarom, 

nevarnim snovem in varnosti v predorih.

Težišèe projekta je meddeželna izdelava ocen 

ogroženosti in njim prilagojenih naèrtov, ki bodo 

preverjeni v obliki skupnih vaj, treningov in delavnic. 

Nadaljnja osrednja podroèja so komunikacija v 

primeru elementarnih nesreè, kompatibilnost 

intervencijskih naprav in pripomoèkov ter razvoj 

skupnih naèrtov za usposabljanje oz. izobraževanje.

S pomoèjo èezmejnega sodelovanja in s tem 

povezane izmenjave izkušenj in znanja naj bi bila 

vzpostavljena optimalna pripravljenost za odziv na 

bodoèe naravne in druge nesreèe na obmoèju 

projekta in v drugih regijah s podobnimi okvirnimi 

pogoji.

Gasilsko reševalna služba Kranj
  

SI-4000 Kranj, Bleiweisova 34
E-pošta: direktor@gasilcikranj.si, Home: www.gasilcikranj.si

Urad koroške deželne vlade (Leadpartner)

Oddelek 1 (kompetenèni center Direkcija urada deželne 
vlade) Pododdelek za zadeve varnostne službe
  

A-9020 Klagenfurt am Wörthersee, Rosenegger Straße 20
E-pošta: egon.rauter@ktn.gv.at, Home: www.sicherheit.ktn.gv.at

Koroška zveza za civilno zašèito
  

A-9020 Klagenfurt am Wörthersee, Rosenegger Straße 20
E-pošta: zivilschutzverband@ktn.gv.at, Home: www.siz.cc/kaernten

Uprava Republike Slovenije za zašèito in reševanje, 
Ministrstvo za obrambo
  

SI-1000 Ljubljana, Vojkova cesta 61
E-pošta: urszr@urszr.si, Home: www.sos112.si

Deželna gasilska zveza avstrijske Štajerske
  

A-8403 Lebring, Florianistraße 22
E-pošta: post@lfv.steiermark.at, Home: www.lfv.stmk.at

! razvoj skupnega modela ukrepanja pri velikih 
(naravnih) nesreèah 

! izboljšanje koordinacije intervencijskih sil  

! oblikovanje in implemetacija standardiziranih 
naèinov ukrepanja, opreme in pristojnosti kot 
osnove za uspešno sodelovanje  

! razširitev sodelovanja med intervencijskimi silami 
tudi pri manjših nesreèah

! izvajanje posebnih usposabljanj in izobraževanj 
(npr. vroèi treningi) za pilotne akcije

! premagovanje kulturnih razlik in razlik v znanju in 
pristojnostih med intervencijskimi silami

! vzpostavitev skupne (dvojeziène) informacijske 
platforme in skupnih usklajenih postopkov

! vkljuèevanje opazovalcev predvsem iz Italije in 
Evropske unije

! izvedba konferenc strokovnjakov, skupnih 
treningov in izobraževalnih teèajev 

! izdelava memoranduma za nadaljnje skupno 
sodelovanje



Prijave in kontakt:
Urad koroške deželne vlade 

Oddelek 1 (kompetenèni center Direkcija urada deželne 
vlade) Pododdelek za zadeve varnostne službe

  
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee

Rosenegger Straße 20
Tel.: +43-(0)463-536-57083
Fax: +43-(0)463-536-57081

E-pošta: michaela.valzacchi@ktn.gv.at
www.goal-siat.eu

Prostorsko podroèje dejavnosti projekta EU „GOAL“ 
je naèelno naravnano na naslednja obmoèja NUTS 3:

Celovec-Beljak (1)

zahodna in južna avstrijska Štajerska (2)

! 

! 

! Gorenjska (3)

! Koroška (4) 

Projektno obmoèje

september 2011 - avgust 2014

Projektno obdoje:

Poleg tega so predvidene posamezne programske 
dejavnosti tudi v sosednjih regijah.

€ 821.000,00 (85% ESRR)

Proraèum projekta:

1

2

4

3

Programmgebiet

Kernprogrammgebiet
nach Artikel 7(1) der
allgemeinen Vorschrift
zu strukturellen Fonds

erweitertes Programmgebiet
nach Artikel 21 (1)
EFRE-Vorschrift

Verwaltungsgrenzen

NUTS 0

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

Städte

www.goal-siat.euwww.goal-siat.eu

Vodenje in izvajanje intervencij ob èezmejnih  
nesreèah in nezgodah

POMOÈ BREZ MEJA
HILFE OHNE GRENZEN

POMO  BREZ MEJA
HILFE OHNE GRENZEN

È

Programsko obmoèje Administrativne meje

Osrednje programsko obmoèje
v skladu s èlenom 7 (1)
splošne uredbe o
struktumih skladih

Razširjeno programsko obmoèje
v sladu s èlemon 21 (1)
unredbe o ESRR Mesta
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