
 

 

   lifeslovenija.si 

VABIMO VAS NA 

LIFE informativni dan,  

na katerem bomo predstavili, kako pridobiti nepovratna sredstva za okoljske projekte. 

 
LIFE informativni dan bo z enakim programom potekal v Mariboru in Postojni. Ob prijavi si lahko izberete 

termin in lokacijo, ki vam bolj ustreza. Udeležba je brezplačna, prijave sprejemamo do 20. januarja 2017 preko 

prijavnega obrazca. 

 
 

  
  

 
                                                                                    

 
            

 Kaj boste pridobili na LIFE informativnem dnevu? 

 Informacije, kako do nepovratnih sredstev za reševanje konkretnih okoljskih problemov 

 Informacije, kako oblikovati projekt in kakšni so koraki za prijavo za LIFE sofinanciranje  

 Izkušnje iz prakse: z nami bodo izkušnje delili izvajalci do sedaj že uspešnih slovenskih LIFE projektov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativni dan vključuje osnovne informacije o LIFE nepovratnih sredstvih. Udeležbo priporočamo vsem, ki 

iščete sofinanciranje za aktivnosti na okoljskem področju in bi želeli izvedeti več o možnostih LIFE sofinanciranja. 

Vse udeležence informativnega dneva bomo povabili tudi na nadaljevalna srečanja, na katerih se bomo bolj 

poglobljeno posvetili posameznih projektnim idejam.  

Dodatne informacije: Špela Žohar, 01/ 478 7163 ali Janja Samec, 01/478 7326 ali preko e-pošte: life.mop@gov.si.  

 

Vljudno vabljeni. 

Projektna ekipa LIFE Krepitev zmogljivosti 

 
 

 Okolje potrebuje svoj LIFE!

 Program: LIFE informativni dan 

Trajanje Naslov sklopa 

08.30 – 09.00 Prijava udeležencev in pogostitev s kavo 

09.00 – 09.10 Uvodni nagovor Direktorica Direktorata za okolje 

09.10 – 09.30 
Predstavitev projekta LIFE Krepitev zmogljivosti in uvod v 

program LIFE 

09.30 – 10.30 Kaj je LIFE program? 

10.30 – 11.30 
Izkušnje iz prakse:  

uspešni slovenski LIFE projekti 

11.30 – 12.30 Izmenjava izkušenj ob toplem prigrizku 

12.30 – 13.15 Informacije za prijavitelje  

13.15 – 13.45 Kako začeti? 

13.45 – 14.00 
Predstavitev koncepta delavnic za leto 2017 in oblike 

sodelovanja s prijavitelji 

14.00 – 14.15 Zaključek 

v torek, 24. januarja 2017, 

od 8:30 do 14:15 

v Hotelu Betnava v Mariboru 

(Ulica Eve Lovše 15, 2000 Maribor) 

PRIJAVNI OBRAZEC 

v četrtek, 26. januarja 2017, 

od 8:30 do 14:15 

v Hotelu Kras v Postojni 

(Tržaška cesta 1, 6230 Postojna) 

PRIJAVNI OBRAZEC 
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