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Aktivnost je omogočena s prispevkom LIFE finančnega instrumenta Evropske Unije. 

DODATNE INFORMACIJE 

LIFE podrobna delavnica – NARAVA 

 

Delavnica, ki bo potekala 19. maja 2017 na Ptuju (Grand Hotel Primus, Terme Ptuj, Pot v 

Toplice 9, 2251 Ptuj – dvorana Tacit I), je namenjena vsem, ki želijo v letošnjem letu prijaviti 

projekt za pridobitev nepovratnih sredstev programa LIFE na vsebinah vezanih na naravo 

na prednostnih področjih LIFE Narava in biotska raznovrstnost in LIFE Okoljsko 

upravljanje in informacije. Sestavljena je iz teoretičnega in praktičnega dela, ki bo 

vključeval voden ogled slovenskih LIFE projektov LIVEDRAVA in LIFE TO GRASSLANDS 

(Življenje traviščem) na terenu. V teoretičnem delu bo nekdanji ocenjevalec LIFE projektov 

g. Aleksander Golob predstavil sistem ocenjevanja in najpogostejše pomanjkljivosti prijav. 

 

Okvirni program LIFE podrobne delavnice – NARAVA 

8.30 – 09.00 Registracija in pogostitev s kavo 

09.00 – 09.15 Uvodni pozdrav in predstavitev poteka delavnice 

09. 15 – 10.30 

Predstavitev razpisa LIFE 2017 - novosti in posebnosti v razpisu 

Predstavitev nacionalnih prioritet in MOP razpisa za sofinanciranje 

Ključne vsebine LIFE prijavnice 

Najpogostejše napake prijaviteljev skozi izkušnje ocenjevalca LIFE projektov  

10.30 – 11.00 Odmor s kavo in prigrizkom 

11.00 – 15.30 Izkušnje iz prve roke – ogled projektov na terenu (organiziran prevoz) 

11.00 Odhod s Ptuja 

11.30 – 12.30 Predstavitev projekta LIVEDRAVA in ogled projektnih aktivnosti na območju Ormoških lagun 

12.30 – 13.15 Kosilo 

13.15 Odhod z Ormoških lagun 

13.45 - 14.45 Predstavitev projekta ŽIVLJENJE TRAVIŠČEM in ogled projektnih aktivnosti na območju Haloz 

15.15-15.30 Vrnitev na Ptuj 

 

Na terenski ogled se bomo odpravili s skupnim organiziranim prevozom s Ptuja, kamor se 

bomo vrnili po koncu ogleda. Priporočamo udobno obutev. 

Prijave na dogodek zbiramo preko prijavnega obrazca do 10. maja 2017. 

Dodatne informacije: 01/ 478 70 00 ( LIFE ekipa) ali preko e-pošte: life.mop@gov.si. 

Okolje potrebuje svoj LIFE! 

 

 

https://lifeslovenija.si/
http://livedrava.ptice.si/
http://www.lifetograsslands.si/
http://www.lifetograsslands.si/
https://lifeslovenija.si/events/life-podrobna-delavnica-2017-narava/
mailto:life.mop@gov.si


Aktivnost je omogočena s prispevkom LIFE finančnega instrumenta Evropske Unije. 

 

 

Dostop do lokacije delavnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z osebnim vozilom 

Na Ptuj boste iz smeri zahoda prispeli po Mariborski cesti, iz smeri vzhoda pa skozi Ptuj po 

Ormoški cesti in boste prečkali reko Dravo. Ko boste peljali mimo trgovine Mercator na 

Zagrebški cesti, sledite oznakam za Terme Ptuj in zavijte na Zadružni trg in nato levo na 

Mlinsko cesto, držite se desno in zavijte na Pot v Toplice. Peljite še 500 metrov. Grand 

Hotel Primus bo na vaši levi. Za udeležence delavnice je na voljo brezplačno parkiranje v 

neposredni bližini hotela (glej zemljevid). 

 

Z javnim potniškim prometom 

Do lokacije je možen dostop tudi z javnimi prevoznimi sredstvi. Avtobusna postaja in 

železniška postaja Ptuj sta oddaljeni od Grand Hotela Primus dobra 2 km (30 minut hoje). 

 

 

Okolje potrebuje svoj LIFE! 

 

 


