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Flagship Products: Z mednarodnim sodelovanjem do krepitve regionalnosti! 

Oba poslanca deželnega zbora avstrijske Štajerske, Hubert Lang ter Anton Gangl, sta skupaj s 

slovenskimi partnerji predstavila javnosti vodilni projekt jugovzhodne in vzhodne avstrijske Štajerske.  

V Lenartu ga je predstavil mag. Dejan Židan, podpredsednik Vlade Republike Slovenije in minister za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 

Veliko novih gastronomskih užitkov in turističnih ponudb  

Z namenom razširjanja edinstvenih prednosti obeh regij je pričela Qualifizierungsagentur 

Oststeiermark s sedežem v Fehringu, skupaj s partnerji, z izvajanjem projekta.  

„Na osnovi uspešno izvedenega projekta iz prejšnjega obdobja „RegioVitalis“ se veselimo novega 

sodelovanja. Profesionalnost, zaupanje, odlično sodelovanje in razvijajoče se prijateljstvo med 

regijami bodo odlikovali tudi ta projekt.“ Marko Kac, Zavod za inovativnost in podjetništvo 

Cilj je razvoj novih edinstvenih doživetij in turističnih ponudb v povezavi z vodilnimi izdelki v regijah 

vzhodne avstrijske Štajerske in Thermenland, kakor tudi v slovenskem Podravju in Pomurju, in hkrati 

trajnostno vzpostaviti nove oblike pozicioniranja in trženja regij – venomer ob upoštevanju 

dragocene tradicije edinstvene naravne in kulturne krajine.  

Pri vodilnih produktih gre za osrednje, primarno kmetijske izdelke obeh regij, ki so značilni za ta 

območja in se odlikujejo po vodilnem položaju na domačem in deloma celo na mednarodnem tržišču 

- to so tako imenovani „Flagship Products“: termalna in mineralna voda, jabolka, buče, laški fižol, 

bezeg, hren, kruh, mleko in med.  

 

„S projektom Flagship Products lahko še bolje tržimo edinstvenost regije in ustvarimo nove 

perspektive za sodelovanje, ki sega od kmetovalca do gastronomije.“ 

poslanec deželnega zbora Hubert Lang, predsedujoči regije Vzhodna avstrijska Štajerska 

 „Naš cilj je, da hren, laški fižol ali bezeg dobijo enak pomen in pozornost kot npr. vino.“ 

poslanec deželnega zbora Anton Gangl, predsedujoči regije Jugovzhodna avstrijska Štajerska 

 
"Projekt Flagship Products išče in razvija lokalne značilnosti na način, da iz tega nastane turistična 
ponudba, ki bo privabila več gostov v naše lepe konce Slovenije, kakor tudi Avstrije." Mag. Dejan 
Židan, podpredsednik Vlade Republike Slovenije in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  
 



 
 
 
 
 
 
 

    

Projektni partnerji so: 

 Qualifizierungsagentur Oststeiermark (vodilni partner) 

 Oststeiermark Tourismus 

 Thermenland Steiermark 

 Regionalmanagement Südoststeiermark – Steirisches Vulkanland 

 Regionalentwicklung Oststeiermark 

 Zavod za inovativnost in podjetništvo 

 Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota 

 Razvojna agencija Slovenske Gorice 

 Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci 

 

Več informacij o projektu je na voljo na: 

 spletni strani programa Interreg Slovenija – Avstrija http://www.si-at.eu. 

 Spletni strani vodilnega partnerja projekta www.qua.or.at/flagship 

 spletni strani koordinatorja slovenskih projektnih partnerjev 
http://www.zipiie.eu/slo/projekti/flagship_products  
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