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Aktivnost je omogočena s prispevkom LIFE finančnega instrumenta Evropske Unije. 

DODATNE INFORMACIJE 

LIFE podrobna delavnica – OKOLJE 

 

Delavnica, ki bo potekala 18. maja 2017 na Bledu (Hotel Astoria, Prešernova cesta 44, 4260 

Bled), je namenjena vsem, ki želijo v letošnjem letu prijaviti projekt za pridobitev 

nepovratnih sredstev programa LIFE na vsebinah vezanih na okolje na prednostnih 

področjih LIFE Okolje in učinkovita raba virov ter LIFE Okoljsko upravljanje in 

informacije. Sestavljena je iz teoretičnega in praktičnega dela, ki bo vključeval voden ogled 

slovenskega LIFE projekta LIFE Stop CyanoBloom na terenu. V teoretičnem delu bo 

slovenski monitor LIFE projektov g. Nikolaj Pečenko predstavil koncept Close-to-market 

(C2M) v povezavi z LIFE projekti. Kot primer C2M projekta bo predstavljen španski projekt 

LIFE BAQUA (predstavitev bo v angleškem jeziku) in izkušnja slovenskega partnerja v 

projektu. 

 

Okvirni program LIFE podrobne delavnice – OKOLJE 

8.30 – 09.00 Registracija  

09.00 – 09.15 Uvodni pozdrav  

09.15 – 09.45 Predstavitev razpisa LIFE 2017 - novosti in posebnosti v razpisu 

09.45 – 10.45 Izpolnjevanje LIFE prijavnice - ključni napotki 

10.45 – 11.15 Odmor s kavo in prigrizkom 

11.15 – 11.45 LIFE projekti z rešitvijo za trg (C2M) 

11.45 – 12.15 Primer C2M projekta – LIFE BAQUA  

12.15 – 13.00 Kosilo 

13.00 – 15.00 Izkušnje iz prve roke –ogled projekta na terenu 

13.00 – 14.00 Predstavitev projekta LIFE Stop CyanoBloom 

14.00 – 15.00 Ogled projektnih aktivnosti na terenu (Blejsko jezero) 

 

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://lifestopcyanobloom.arhel.si/?lang=sl
http://lifebaqua.eu/index.php/en/
https://lifeslovenija.si/events/life-podrobna-delavnica-2017-okolje/
mailto:life.mop@gov.si


 

 

     lifeslovenija.si 

Aktivnost je omogočena s prispevkom finančnega instrumenta Evropske unije LIFE.  

Dostop do lokacije delavnice 

 

Z osebnim vozilo 

V primeru potovanja po avtocesti, zapustite avtocesto na izvozu Lesce in nadaljujete pot v 

smeri Lesce / Bled. Na Bled boste prispeli po Ljubljanski cesti. Ko boste peljali mimo 

avtobusnega postajališča na Ljubljanski cesti, zavijte v naslednjo ulico desno - na 

Prešernovo cesto. Peljite še 650 metrov. Hotel Astoria Bled bo na vaši desni. Za udeležence 

delavnice je na voljo brezplačno parkiranje v neposredni bližini hotela. 

 

Z javnim potniškim prometom 

Priporočamo uporabo avtobusnih povezav, saj je Avtobusna postaja Bled oddaljena le 3 

minuti hoje od Hotela Astoria Bled (glej zemljevid). 

 

Okolje potrebuje svoj LIFE! 

 

 

https://lifeslovenija.si/

